






















 
สารบัญแนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๖๔/๒๕๖๑ 

เร่ือง การลงทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือด าเนินการในกระบวนการทางศุลกากร 

๑) แบบฟอร์ม 
๑.๑) แบบค าขอ 

 ๑.๑.๑) แบบค ำขอลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีกำรศลุกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส ์ แบบค ำขอหมำยเลข 1 

 ๑.๑.๒) แบบค ำขอลงทะเบียนผูร้บัผิดชอบกำรบรรจุ ผู้ปฏิบัติพิธีกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส ์ แบบค ำขอหมำยเลข 2 

 ๑.๑.๓) แบบค ำขอลงทะเบียนตัวแทนผู้รำยงำนยำนพำหนะเข้ำ-ออกทำงอิเล็กทรอนิกส ์ แบบค ำขอหมำยเลข 3 

 ๑.๑.๔) แบบค ำขอลงทะเบียนธนำคำรศุลกำกร ผูด้ ำเนินกระบวนกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส ์ แบบค ำขอหมำยเลข 4 

 ๑.๑.๕) แบบค ำขอลงทะเบียนศูนย์บริหำรเงินศุลกำกร ผู้ด ำเนินกระบวนกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส ์ แบบค ำขอหมำยเลข 5 

 ๑.๑.๖) แบบค ำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนพิธีกำรศุลกำกรระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ (EDI) แบบค ำขอหมำยเลข 6 

 ๑.๑.๗) แบบค ำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบยีนพิธีกำรศลุกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส ์ แบบค ำขอหมำยเลข 7 

 ๑.๑.๘) แบบค ำขอใช้ข้อมูลทะเบยีนพิธีกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์ กรณีถูกระงับกำรใช้ข้อมูล แบบค ำขอหมำยเลข 8 

 ๑.๑.๙) แบบค ำขอยกเลิกกำรลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส ์ แบบค ำขอหมำยเลข 9 

๑.๒) แบบแนบของแบบค าขอ 

 ๑.๒.๑) ค ำร้องมอบอ ำนำจใหผู้้รับมอบอ ำนำจกระท ำกำรแทน แบบแนบ ก 

 ๑.๒.๒) ค ำร้องมอบอ ำนำจใหผู้้รับมอบอ ำนำจกระท ำกำรแทนในกำรขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกรส ำหรับ 

  สินค้ำส่งออก 
แบบแนบ ข 

 ๑.๒.๓) แบบบัญชีรำยชื่อตัวแทนออกของ (Customs Broker) ผู้รับมอบอ ำนำจ แบบแนบ ค 

 ๑.๒.๔) แบบบัญชีรำยชื่อพนักงำน/ลูกจ้ำง แบบแนบ ง 

 ๑.๒.๕) แบบธนำคำรเพื่อกำรขอช ำระภำษีอำกร และ/หรือ ขอคืนเงินอำกร แบบแนบ จ 

 ๑.๒.๖) ค ำร้องมอบหมำยให้ศูนยบ์ริหำรเงินท ำหน้ำท่ีบริหำรจัดกำรเงินตรำต่ำงประเทศแทน แบบแนบ ฉ 

 ๑.๒.๗) แบบขอท ำกำรรบัส่งข้อมลูกำรปฏิบัติพิธีกำรศลุกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส ์ แบบแนบ ช 

๒) หลักฐานประกอบแบบค าขอและแบบแนบของแบบค าขอ 
๒.๑) หลักฐานประกอบแบบค าขอหมายเลข 1-9  

๒.๒) หลักฐานประกอบแบบแนบ ก-ช 

๓) ข้อปฏิบัติในการยื่นแบบค าขอ และ วิธีการกรอกแบบค าขอ 
 



แบบค ำขอหมำยเลข 1 
แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 

หมำยเหตุ - กรณีมีกำรยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบยีนมีหน้ำที่ต้องยื่นแบบค ำขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบยีน 
เพื่อให้ข้อมูลทะเบียนเป็นปัจจุบัน 

- กรณีผู้ลงทะเบียนไม่แจ้งกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบยีนให้เป็นปัจจุบัน อำจต้องรับผดิทัง้ทำงแพ่งและ/หรือทำงอำญำ 
หน้า ๑/๓ 

 

แบบค ำขอลงทะเบียนผู้ปฏบิัตพิธีิกำร
ศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

ทะเบียนรับเลขที่................................................... 
สถานที่รับ............................................................ 
วนัเดือนปีที่รับ...................................................... 
เจ้าหน้าที่ผู้ รับ....................................................... 

ยื่นตอ่ อธิบดีกรมศลุกากร  ผา่น  ฝ่ายทะเบียนผู้น าเข้าและสง่ออก  สว่นทะเบียนและสทิธิพิเศษ 
  ส านกังานศลุกากร..................................................................................................... 
  ดา่นศลุกากร............................................................................................................. 
 
 

กรณีเป็นนิติบุคคลหรืออื่น ๆ (อืน่ ๆ เช่น หา้งหุน้ส่วนสามญัไม่จดทะเบียน ร้านคา้ หน่วยงานราชการ ฯลฯ) 

ข้าพเจ้า (ช่ือผู้ประกอบการภาษาไทย)................................................................................................................................. 

 (ช่ือผู้ประกอบการภาษาองักฤษ)............................................................................................................................ 

ประเภทของกิจการ  บจก.  บมจ.  หจก.  หสน.  ร้าน  อื่น ๆ .................................... 

เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  (๑๓ หลกั) 

   ส านกังานหห่่    สาขา (ตามที่ระบหุน แบบ ภ.พ.๒๐) ......................................................................... 

เลขทะเบียนนิติบคุคล เลขที.่................................................................................................................................................... 

วนัท่ีจดทะเบียน  __  __ / __  __ / __  __  __  __ ทนุจดทะเบียน............................................................บาท 

วนัท่ีออกหนงัสอืรับรอง (ถ้ามี)  __  __ / __  __ / __  __  __  __ ช่ือประเทศแม.่.................................................................. 
 
 

กรณีเป็นบุคคลธรรมดำ 

ข้าพเจ้า   นาย/ MR.     นาง/ MRS.     นางสาว/ MISS    อื่น ๆ/ OTHERS.......................................................... 

(ภาษาไทย)  ช่ือ............................................................... นามสกลุ.............................................................................. 

(ภาษาองักฤษ)  ช่ือ............................................................... นามสกลุ.............................................................................. 

 บตัรประจ าตวัประชาชน     หนงัสอืเดนิทาง     หบส าคั่ ประจ าตวัคนตา่งด้าว  เลขที.่........................................................... 
 
 

ที่อยู่ 

เลขที่..................................อาคาร.............................................ตรอก/ซอย..................................................หมูท่ี่.................. 

ถนน .........................................................แขวง/ต าบล...............................................เขต/อ าเภอ.......................................... 

จงัหวดั.......................................................รหสัไปรษณีย์............................................โทรศพัท์.............................................. 

โทรสาร......................................................e-mail................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบค ำขอหมำยเลข 1 
แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 

หมำยเหตุ - กรณีมีกำรยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบยีนมีหน้ำที่ต้องยื่นแบบค ำขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบยีน 
เพื่อให้ข้อมูลทะเบียนเป็นปัจจุบัน 

- กรณีผู้ลงทะเบียนไม่แจ้งกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบยีนให้เป็นปัจจุบัน อำจต้องรับผดิทัง้ทำงแพ่งและ/หรือทำงอำญำ 
หน้า ๒/๓ 

๑. ขออนุ่ าตยื่นปฏิบตัิพิธีการศลุกากร และช าระภาษีอากรทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
 

๒. ขอลงทะเบียนเพิ่มเติม (ถา้มี) ดงัตอ่ไปนี ้

    มอบอ ำนำจให้ผู้รับมอบอ ำนำจกระท ำกำรแทน 
(ใหใ้ช้ แบบแนบ ก หากประสงค์จะก าหนดใหผู้ล้งนามในแบบค าขอลงทะเบียนนี ้หรือบคุคลอืน่ ด าเนินการในกระบวนการ
ทางศลุกากร เช่น การปฏิบติัพิธีการศลุกากรโดยใช้บริการเคาน์เตอร์บริการ หรือการขอคืนอากร เป็นตน้) 

    มอบอ ำนำจให้ผู้รับมอบอ ำนำจกระท ำกำรแทนในกำรขอรับเงนิชดเชยค่ำภำษีอำกรส ำหรับสนิค้ำส่งออก 
(ใหใ้ช้ แบบแนบ ข หากประสงค์จะมอบอ านาจใหผู้ร้บัมอบอ านาจกระท าการแทนด าเนินการเกี่ยวกบัการขอรับเงินชดเชย 
ค่าภาษีอากรส าหรบัสินคา้ส่งออก) 

    ลงทะเบียนตวัแทนออกของ (Customs Broker) ผู้รับมอบอ ำนำจ 
(ใหใ้ช้ แบบแนบ ค หากประสงค์จะแจ้งรายชื่อตวัแทนออกของทีใ่ช้บริการในการปฏิบติัพิธีการศลุกากร) 

    ลงทะเบียนพนักงำน/ ลกูจ้ำง 
(ใหใ้ช้ แบบแนบ ง หากประสงค์จะแจ้งข้อมูลพนกังาน/ ลูกจ้างเพือ่ด าเนินการ เช่น การขอจ าลองใบเสร็จ หรือใช้เป็นข้อมูล
ในการสมคัรระบบ e-Tracking เป็นตน้) 

    ลงทะเบียนธนำคำรเพื่อกำรขอช ำระภำษีอำกร และ/หรือ ขอคนืเงนิอำกร 
(ใหใ้ช้ แบบแนบ จ หากประสงค์จะใช้บริการ e-Payment เพือ่ขอช าระภาษีอากร/ ขอคืนเงินอากร) 

    ลงทะเบียนศูนย์บริหำรเงนิท ำหน้ำที่บริหำรจัดกำรเงนิตรำต่ำงประเทศแทน 
(ใหใ้ช้ แบบแนบ ฉ หากประสงค์จะใช้บริการศูนย์บริหารเงินท าหนา้ทีบ่ริหารจดัการเงินตราต่างประเทศแทน) 

    ขอท ำกำรรับส่งข้อมูลกำรปฏิบัติพิธีกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
(ใหใ้ช้ แบบแนบ ช หากประสงค์จะส่งข้อมูลใบขนสินคา้ทางอิเล็กทรอนิกส์ดว้ยตนเอง) 

 

๓. กรณีข้าพเจ้าฯ ได้หช้บริการของตวัแทนออกของ (Customs Broker) ผู้ซึง่ได้รับอนุ่ าตจากกรมศลุกากรหห้เป็น ผู้บริการรับสง่ข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ หนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรและการช าระภาษีอากรกับกรมศุลกากร ข้าพเจ้าฯ ยินยอมรับผิดชอบหนการ
กระท าของตวัแทนออกของหนทกุกรณี 
 

๔. การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งข้าพเจ้าฯ ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หห้กรมศุลกากรทดแทนเอกสารหด ๆ ก็ตาม  
และกรมศลุกากรได้ตอบรับข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์นัน้หนการปฏิบตัิพิธีการแล้ว ถือเป็นการยื่นเอกสารนัน้ ๆ ตามนยัพระราชบั่ ่ัติ
ศลุกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือตามพระราชบั่ ่ตัิชดเชยคา่ภาษีอากรสนิค้าสง่ออกที่ผลติหนราชอาณาจกัร พ.ศ. ๒๕๒๔ หากการสง่ข้อมลู
เป็นความเท็จ หรือเป็นความไม่บริบรูณ์ หรือเป็นความชกัพาหห้ผิดหลงหนรายการหด ๆ หรือเป็นการฝ่าฝืนบทบั่ ่ัติของกฎหมายหด ๆ 
ก็ตาม ข้าพเจ้าฯ ยินยอมหห้น าข้อมลูดงักลา่วไปเป็นหลกัฐานหนการพิจารณาด าเนินคดีตามกฎหมายศลุกากรหรือกฎหมายอื่น ๆ  
ทีเ่ก่ียวข้อง 
 

๕. บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั ค าสัง่ หรือกฎหมายหด ๆ ที่ก าหนดหห้ผู้น าของเข้า ผู้สง่ของออก ตวัแทนออกของ นายเรือ 
หรือตัวแทนเรือ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว มีหน้าที่เก็บและรักษาบั่ชีเอกสาร หลักฐาน และข้อมูลไม่ว่าหนสื่อรูปแบบหด ๆ   
หรือมีหน้าที่ยื่นหรือแสดงหรือสง่เอกสารหด ๆ อนัเจ้าหน้าที่เรียกหห้ยื่นหรือแสดงหรือสง่นัน้ ข้าพเจ้าฯ ยินยอมหห้หช้บงัคบัส าหรับ
ข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ที่ข้าพเจ้าฯ หรือตวัแทนสง่หห้กรมศลุกากร รวมทัง้หห้พิจารณาด าเนินคดีตามกฎหมาย หนกรณีที่มีการฝ่าฝืน
ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั ค าสัง่ หรือกฎหมายดงักลา่วด้วย 
 



แบบค ำขอหมำยเลข 1 
แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 

หมำยเหตุ - กรณีมีกำรยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบยีนมีหน้ำที่ต้องยื่นแบบค ำขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบยีน 
เพื่อให้ข้อมูลทะเบียนเป็นปัจจุบัน 

- กรณีผู้ลงทะเบียนไม่แจ้งกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบยีนให้เป็นปัจจุบัน อำจต้องรับผดิทัง้ทำงแพ่งและ/หรือทำงอำญำ 
หน้า ๓/๓ 

ประทับตรา 
นิติบุคคล 
(ถ้ามี) 

๖. ข้าพเจ้าฯ ยินยอมปฏิบตัิตามระเบียบ ประกาศ ค าสัง่ และหลกัเกณฑ์ของกรมศลุกากรที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิพิธีการศลุกากร
อยา่งครบถ้วนและเคร่งครัด หากข้าพเจ้าฯ กระท าการหด อนัเป็นการฝ่าฝืนระเบียบ ประกาศ ค าสัง่และหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว ข้าพเจ้าฯ 
ยินยอมหห้กรมศลุกากรงดรับปฏิบตัิพิธีการศลุกากร และถกูพิจารณาด าเนินคดีตามที่กฎหมายก าหนด 

ทัง้นี ้ข้าพเจ้าขอรับรองวา่รายการท่ีแจ้งไว้ข้างต้นเป็นรายการท่ีถกูต้องสมบรูณ์ทกุประการ 

 

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

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

ผู้มีอ านาจลงนาม 

                                      ยื่นวนัท่ี..........................................................................   

 

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

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

ผู้มีอ านาจลงนาม ผู้มีอ านาจลงนาม 

   ยื่นวนัท่ี..........................................................................    ยื่นวนัท่ี.......................................................................... 

  

 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

ความเห็นเจ้าหน้าที ่

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

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

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

ค าสัง่ 

 อนุ่ าต ตัง้แต ่.....................................    เป็นต้นไป 

 ไมอ่นุ่ าต 

  

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

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

เจ้าหน้าที ่ ผู้มีอ านาจลงนาม 

       วนัท่ี..........................................................................        วนัท่ี.......................................................................... 
 



แบบค ำขอหมำยเลข 2 
แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 

หมำยเหตุ - กรณีมีกำรยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบยีนมีหน้ำที่ต้องยื่นแบบค ำขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบยีน 
เพื่อให้ข้อมูลทะเบียนเป็นปัจจุบัน 
- กรณีผู้ลงทะเบียนไม่แจ้งกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบยีนให้เป็นปัจจุบัน อำจต้องรับผดิทัง้ทำงแพ่งและ/หรือทำงอำญำ 

หน้า ๑/๓ 

 

แบบค ำขอลงทะเบียนผู้รับผิดชอบกำรบรรจุ 
ผู้ปฏบิัตพิธีิกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

ทะเบียนรับเลขที่................................................... 
สถานที่รับ............................................................ 
วนัเดือนปีที่รับ...................................................... 
เจ้าหน้าที่ผู้ รับ....................................................... 

ยื่นตอ่ อธิบดีกรมศลุกากร  ผา่น  ฝ่ายทะเบียนผู้น าเข้าและสง่ออก  สว่นทะเบียนและสทิธิพิเศษ 
  ส านกังานศลุกากร..................................................................................................... 
  ดา่นศลุกากร............................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 

นิติบุคคลหรืออื่น ๆ (อืน่ ๆ เช่น หา้งหุน้ส่วนสามญัไม่จดทะเบียน ร้านคา้ หน่วยงานราชการ ฯลฯ) 

ข้าพเจ้า (ช่ือผู้ประกอบการภาษาไทย)................................................................................................................................. 

 (ช่ือผู้ประกอบการภาษาองักฤษ)............................................................................................................................ 

ประเภทของกิจการ  บจก.  บมจ.  หจก.  หสน.  ร้าน  อื่น ๆ .................................... 

เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  (๑๓ หลกั) 

   ส านกังานหห่่    สาขา (ตามที่ระบหุน แบบ ภ.พ.๒๐) ......................................................................... 

เลขทะเบียนนิติบคุคล เลขที.่................................................................................................................................................... 

วนัท่ีจดทะเบียน  __  __ / __  __ / __  __  __  __ ทนุจดทะเบียน............................................................บาท 

วนัท่ีออกหนงัสอืรับรอง (ถ้ามี)  __  __ / __  __ / __  __  __  __ ช่ือประเทศแม.่.................................................................. 
 
 
 
 
 
 

ที่อยู่ 

เลขที่..................................อาคาร.............................................ตรอก/ซอย..................................................หมูท่ี่.................. 

ถนน .........................................................แขวง/ต าบล...............................................เขต/อ าเภอ.......................................... 

จงัหวดั.......................................................รหสัไปรษณีย์............................................โทรศพัท์.............................................. 

โทรสาร......................................................e-mail................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบค ำขอหมำยเลข 2 
แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 

หมำยเหตุ - กรณีมีกำรยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบยีนมีหน้ำที่ต้องยื่นแบบค ำขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบยีน 
เพื่อให้ข้อมูลทะเบียนเป็นปัจจุบัน 
- กรณีผู้ลงทะเบียนไม่แจ้งกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบยีนให้เป็นปัจจุบัน อำจต้องรับผดิทัง้ทำงแพ่งและ/หรือทำงอำญำ 

หน้า ๒/๓ 

 
 
 

๑. ขออนุ่ าตเป็นผู้หห้บริการรับสง่ข้อมลูทางอิเลก็ทรอนิกส์ เพื่อยื่นปฏิบตัิพิธีการศลุกากร หบก ากบัการขนย้ายสนิค้าทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
 
 
 
 
 

๒. ขอลงทะเบียนเพิ่มเติม (ถา้มี) ดงัตอ่ไปนี ้

    มอบอ ำนำจให้ผู้รับมอบอ ำนำจกระท ำกำรแทน 
(ใหใ้ช้ แบบแนบ ก หากประสงค์จะก าหนดใหผู้ล้งนามในแบบค าขอลงทะเบียนนี ้หรือบคุคลอืน่ ด าเนินการในกระบวนการ
ทางศลุกากร เช่น การปฏิบติัพิธีการศลุกากรโดยใช้บริการเคาน์เตอร์บริการ หรือการขอคืนอากร เป็นตน้) 

    ลงทะเบียนพนักงำน/ ลกูจ้ำง 
(ใหใ้ช้ แบบแนบ ง หากประสงค์จะแจ้งข้อมูลพนกังาน/ ลูกจ้างเพือ่ด าเนินการ เช่น การขอจ าลองใบเสร็จ หรือใช้เป็นข้อมูล
ในการสมคัรระบบ e-Tracking เป็นตน้) 

    ขอท ำกำรรับส่งข้อมูลกำรปฏิบัติพิธีกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
(ใหใ้ช้ แบบแนบ ช หากประสงค์จะส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ดว้ยตนเอง) 

 
 
 
 
 

๓. การปฏิบตัิพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งข้าพเจ้าฯ ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หห้กรมศุลกากรทดแทนเอกสารหด ๆ ก็ตาม  
และกรมศลุกากรได้ตอบรับข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์นัน้หนการปฏิบตัิพิธีการแล้ว ถือเป็นการยื่นเอกสารนัน้ ๆ ตามนยัพระราชบั่ ่ัติ
ศลุกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือตามพระราชบั่ ่ัติชดเชยคา่ภาษีอากรสินค้าสง่ออกที่ผลิตหนราชอาณาจกัร พ.ศ. ๒๕๒๔ หากการสง่ข้อมลู
เป็นความเท็จ หรือเป็นความไมบ่ริบรูณ์ หรือเป็นความชกัพาหห้ผิดหลงหนรายการหด ๆ หรือเป็นการฝ่าฝืนบทบั่ ่ตัิของกฎหมายหด ๆ 
ก็ตาม ข้าพเจ้าฯ ยินยอมหห้น าข้อมลูดงักลา่วไปเป็นหลกัฐานหนการพิจารณาด าเนินคดีตามกฎหมายศลุกากรหรือกฎหมายอื่น ๆ   
ทีเ่ก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 

๔. บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั ค าสัง่ หรือกฎหมายหด ๆ ที่ก าหนดหห้ผู้น าของเข้า ผู้สง่ของออก ตวัแทนออกของ นายเรือ 
หรือตัวแทนเรือ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว มีหน้าที่เก็บและรักษาบั่ชีเอกสาร หลักฐาน และข้อมูลไม่ว่าหนสื่อรูปแบบหด ๆ   
หรือมีหน้าที่ยื่นหรือแสดงหรือสง่เอกสารหด ๆ อนัเจ้าหน้าที่เรียกหห้ยื่นหรือแสดงหรือสง่นัน้ ข้าพเจ้าฯ ยินยอมหห้หช้บงัคบัส าหรับ
ข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ที่ข้าพเจ้าฯ หรือตวัแทนสง่หห้กรมศลุกากร รวมทัง้หห้พิจารณาด าเนินคดีตามกฎหมาย หนกรณีที่มีการฝ่าฝืน
ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั ค าสัง่ หรือกฎหมายดงักลา่วด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบค ำขอหมำยเลข 2 
แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 

หมำยเหตุ - กรณีมีกำรยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบยีนมีหน้ำที่ต้องยื่นแบบค ำขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบยีน 
เพื่อให้ข้อมูลทะเบียนเป็นปัจจุบัน 
- กรณีผู้ลงทะเบียนไม่แจ้งกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบยีนให้เป็นปัจจุบัน อำจต้องรับผดิทัง้ทำงแพ่งและ/หรือทำงอำญำ 

หน้า ๓/๓ 

ประทับตรา 
นิติบุคคล 
(ถ้ามี) 

๕. ข้าพเจ้าฯ ยินยอมปฏิบตัิตามระเบียบ ประกาศ ค าสัง่ และหลกัเกณฑ์ของกรมศลุกากรที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิพิธีการศลุกากร
อยา่งครบถ้วนและเคร่งครัด หากข้าพเจ้าฯ กระท าการหด อนัเป็นการฝ่าฝืนระเบียบ ประกาศ ค าสัง่และหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว ข้าพเจ้าฯ 
ยินยอมหห้กรมศลุกากรงดรับปฏิบตัิพิธีการศลุกากร และถกูพิจารณาด าเนินคดีตามที่กฎหมายก าหนด 

ทัง้นี ้ข้าพเจ้าขอรับรองวา่รายการท่ีแจ้งไว้ข้างต้นเป็นรายการท่ีถกูต้องสมบรูณ์ทกุประการ 

 

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

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

ผู้มีอ านาจลงนาม 

                                      ยื่นวนัท่ี..........................................................................   

 

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

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

ผู้มีอ านาจลงนาม ผู้มีอ านาจลงนาม 

   ยื่นวนัท่ี..........................................................................    ยื่นวนัท่ี.......................................................................... 

  

 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

ความเห็นเจ้าหน้าที ่

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

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

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

ค าสัง่ 

 อนุ่ าต ตัง้แต ่.....................................    เป็นต้นไป 

 ไมอ่นุ่ าต 

  

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

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

เจ้าหน้าที ่ ผู้มีอ านาจลงนาม 

       วนัท่ี..........................................................................        วนัท่ี.......................................................................... 
 



แบบค ำขอหมำยเลข 3 
แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 

หมำยเหตุ - กรณีมีกำรยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบยีนมีหน้ำที่ต้องยื่นแบบค ำขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบยีน 
เพื่อให้ข้อมูลทะเบียนเป็นปัจจุบัน 
- กรณีผู้ลงทะเบียนไม่แจ้งกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบยีนให้เป็นปัจจุบัน อำจต้องรับผดิทัง้ทำงแพ่งและ/หรือทำงอำญำ 

หน้า ๑/๓ 

 

แบบค ำขอลงทะเบียนตัวแทนผู้รำยงำน
ยำนพำหนะเข้ำ-ออกทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

ทะเบียนรับเลขที่................................................... 
สถานที่รับ............................................................ 
วนัเดือนปีที่รับ...................................................... 
เจ้าหน้าที่ผู้ รับ....................................................... 

ยื่นตอ่ อธิบดีกรมศลุกากร  ผา่น  ฝ่ายทะเบียนผู้น าเข้าและสง่ออก  สว่นทะเบียนและสทิธิพิเศษ 
  ส านกังานศลุกากร..................................................................................................... 
  ดา่นศลุกากร............................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 

นิติบุคคลหรืออื่น ๆ (อืน่ ๆ เช่น หา้งหุน้ส่วนสามญัไม่จดทะเบียน ร้านคา้ หน่วยงานราชการ ฯลฯ) 

ข้าพเจ้า (ช่ือผู้ประกอบการภาษาไทย).............................................................................................................................. 

 (ช่ือผู้ประกอบการภาษาองักฤษ)......................................................................................................................... 

ประเภทของกิจการ  บจก.  บมจ.  หจก.  หสน.  ร้าน  อื่น ๆ .................................... 

เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  (๑๓ หลกั) 

   ส านกังานหห่่    สาขา (ตามที่ระบหุน แบบ ภ.พ.๒๐) ......................................................................... 

เลขทะเบียนนิติบคุคล เลขที.่................................................................................................................................................... 

วนัท่ีจดทะเบียน  __  __ / __  __ / __  __  __  __ ทนุจดทะเบียน............................................................บาท 

วนัท่ีออกหนงัสอืรับรอง (ถ้ามี)  __  __ / __  __ / __  __  __  __ ช่ือประเทศแม.่.................................................................. 
 
 
 
 
 
 

ที่อยู่ 

เลขที่..................................อาคาร.............................................ตรอก/ซอย..................................................หมูท่ี่.................. 

ถนน .........................................................แขวง/ต าบล...............................................เขต/อ าเภอ.......................................... 

จงัหวดั.......................................................รหสัไปรษณีย์............................................โทรศพัท์.............................................. 

โทรสาร......................................................e-mail................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบค ำขอหมำยเลข 3 
แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 

หมำยเหตุ - กรณีมีกำรยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบยีนมีหน้ำที่ต้องยื่นแบบค ำขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบยีน 
เพื่อให้ข้อมูลทะเบียนเป็นปัจจุบัน 
- กรณีผู้ลงทะเบียนไม่แจ้งกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบยีนให้เป็นปัจจุบัน อำจต้องรับผดิทัง้ทำงแพ่งและ/หรือทำงอำญำ 

หน้า ๒/๓ 

 
 
 

๑. ขออนุ่าตเป็นผู้ หห้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อด าเนินการหนกระบวนการทางศุลกากร หนการรายงาน
ยานพาหนะเข้ามาหนราชอาณาจกัร และออกไปนอกราชอาณาจกัรทางอิเลก็ทรอนิกส ์
 
 
 
 
 

๒. ขอลงทะเบียนเพิ่มเติม (ถา้มี) ดงัตอ่ไปนี ้

    มอบอ ำนำจให้ผู้รับมอบอ ำนำจกระท ำกำรแทน 
(ใหใ้ช้ แบบแนบ ก หากประสงค์จะก าหนดใหผู้ล้งนามในแบบค าขอลงทะเบียนนี ้หรือบคุคลอืน่ ด าเนินการในกระบวนการ
ทางศลุกากร เช่น การปฏิบติัพิธีการศลุกากรโดยใช้บริการเคาน์เตอร์บริการ หรือการขอคืนอากร เป็นตน้) 

    ลงทะเบียนพนักงำน/ ลกูจ้ำง 
(ใหใ้ช้ แบบแนบ ง หากประสงค์จะแจ้งข้อมูลพนกังาน/ ลูกจ้างเพือ่ด าเนินการ เช่น การขอจ าลองใบเสร็จ หรือใช้เป็นข้อมูล
ในการสมคัรระบบ e-Tracking เป็นตน้) 

    ขอท ำกำรรับส่งข้อมูลกำรปฏิบัติพิธีกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
(ใหใ้ช้ แบบแนบ ช หากประสงค์จะส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ดว้ยตนเอง) 

 
 
 
 
 

๓. หนการด าเนินกระบวนการทางศลุกากรทางอิเลก็ทรอนิกส์ ซึ่งข้าพเจ้าฯ สง่ข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์หห้กรมศลุกากรทดแทนเอกสารหด ๆ 
ก็ตาม และกรมศลุกากรได้ตอบรับข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์นัน้หนกระบวนการทางศลุกากรแล้ว ถือเป็นการยื่นเอกสารนัน้ ๆ ตามนยั
พระราชบั่ ่ัติศลุกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ หากการสง่ข้อมลูเป็นความเท็จ หรือเป็นความไม่บริบรูณ์ หรือเป็นความชกัพาหห้ผิดหลง
หนรายการหด ๆ หรือเป็นการฝ่าฝืนบทบั่ ่ัติของกฎหมายหด ๆ ก็ตาม ข้าพเจ้าฯ ยินยอมหห้น าข้อมูลดงักล่าวไปเป็นหลกัฐาน
หนการพิจารณาด าเนินคดีตามกฎหมายศลุกากรหรือกฎหมายอื่น ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 

๔. บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั ค าสัง่ หรือกฎหมายหด ๆ ที่ก าหนดหห้ นายเรือหรือตวัแทนเรือ หรือตวัแทนของบคุคลดงักลา่ว 
มีหน้าที่เก็บและรักษาบั่ ชีเอกสาร หลกัฐาน และข้อมูลไม่ว่าหนสื่อรูปแบบหด ๆ หรือมีหน้าที่ยื่นหรือแสดงหรือส่งเอกสารหด ๆ 
อนัเจ้าหน้าที่เรียกหห้ยื่นหรือแสดงหรือสง่นัน้ ข้าพเจ้าฯ ยินยอมหห้หช้บงัคบัส าหรับข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ที่ข้าพเจ้าฯ หรือตวัแทนส่งหห้
กรมศลุกากร รวมทัง้หห้พิจารณาด าเนินคดีตามกฎหมาย หนกรณีที่มีการฝ่าฝืนระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั ค าสัง่ หรือกฎหมาย
ดงักลา่วด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบค ำขอหมำยเลข 3 
แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 

หมำยเหตุ - กรณีมีกำรยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบยีนมีหน้ำที่ต้องยื่นแบบค ำขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบยีน 
เพื่อให้ข้อมูลทะเบียนเป็นปัจจุบัน 
- กรณีผู้ลงทะเบียนไม่แจ้งกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบยีนให้เป็นปัจจุบัน อำจต้องรับผดิทัง้ทำงแพ่งและ/หรือทำงอำญำ 

หน้า ๓/๓ 

ประทับตรา 
นิติบุคคล 
(ถ้ามี) 

๕. ข้าพเจ้าฯ ยินยอมปฏิบตัิตามระเบียบ ประกาศ ค าสัง่ และหลกัเกณฑ์ของกรมศลุกากรที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิพิธีการศลุกากร
อยา่งครบถ้วนและเคร่งครัด หากข้าพเจ้าฯ กระท าการหด อนัเป็นการฝ่าฝืนระเบียบ ประกาศ ค าสัง่และหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว ข้าพเจ้าฯ 
ยินยอมหห้กรมศลุกากรงดรับปฏิบตัิพิธีการศลุกากร และถกูพิจารณาด าเนินคดีตามที่กฎหมายก าหนด 

ทัง้นี ้ข้าพเจ้าขอรับรองวา่รายการท่ีแจ้งไว้ข้างต้นเป็นรายการท่ีถกูต้องสมบรูณ์ทกุประการ 

 

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

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

ผู้มีอ านาจลงนาม 

                                      ยื่นวนัท่ี..........................................................................   

 

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

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

ผู้มีอ านาจลงนาม ผู้มีอ านาจลงนาม 

   ยื่นวนัท่ี..........................................................................    ยื่นวนัท่ี.......................................................................... 

  

 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

ความเห็นเจ้าหน้าที ่

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

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

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

ค าสัง่ 

 อนุ่ าต ตัง้แต ่.....................................    เป็นต้นไป 

 ไมอ่นุ่ าต 

  

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

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

เจ้าหน้าที ่ ผู้มีอ านาจลงนาม 

       วนัท่ี..........................................................................        วนัท่ี.......................................................................... 
 



แบบค ำขอหมำยเลข 4 
แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 

หมำยเหตุ - กรณีมีกำรยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบยีนมีหน้ำที่ต้องยื่นแบบค ำขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบยีน 
เพื่อให้ข้อมูลทะเบียนเป็นปัจจุบัน 
- กรณีผู้ลงทะเบียนไม่แจ้งกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบยีนให้เป็นปัจจุบัน อำจต้องรับผดิทัง้ทำงแพ่งและ/หรือทำงอำญำ 

หน้า ๑/๓ 

 

แบบค ำขอลงทะเบียนธนำคำรศุลกำกร 
ผู้ด ำเนินกระบวนกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

ทะเบียนรับเลขที่................................................... 
สถานที่รับ............................................................ 
วนัเดือนปีที่รับ...................................................... 
เจ้าหน้าที่ผู้ รับ....................................................... 

ยื่นตอ่ อธิบดีกรมศลุกากร  ผา่น  ฝ่ายทะเบียนผู้น าเข้าและสง่ออก  สว่นทะเบียนและสทิธิพิเศษ 
  ส านกังานศลุกากร..................................................................................................... 
  ดา่นศลุกากร............................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 

นิติบุคคลหรืออื่น ๆ (อืน่ ๆ เช่น หา้งหุน้ส่วนสามญัไม่จดทะเบียน ร้านคา้ หน่วยงานราชการ ฯลฯ) 

ข้าพเจ้า (ช่ือผู้ประกอบการภาษาไทย).............................................................................................................................. 

 (ช่ือผู้ประกอบการภาษาองักฤษ)......................................................................................................................... 

ประเภทของกิจการ  ธนาคารพาณิชย์  อื่น ๆ ................................................. 

เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  (๑๓ หลกั) 

   ส านกังานหห่่    สาขา (ตามที่ระบหุน แบบ ภ.พ.๒๐) ......................................................................... 

เลขทะเบียนนิติบคุคล เลขที.่................................................................................................................................................... 

วนัท่ีจดทะเบียน  __  __ / __  __ / __  __  __  __ ทนุจดทะเบียน............................................................บาท 

วนัท่ีออกหนงัสอืรับรอง (ถ้ามี)  __  __ / __  __ / __  __  __  __ ช่ือประเทศแม.่.................................................................. 
 
 
 
 
 
 

ที่อยู่ 

เลขที่..................................อาคาร.............................................ตรอก/ซอย..................................................หมูท่ี่.................. 

ถนน .........................................................แขวง/ต าบล...............................................เขต/อ าเภอ.......................................... 

จงัหวดั.......................................................รหสัไปรษณีย์............................................โทรศพัท์.............................................. 

โทรสาร......................................................e-mail................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบค ำขอหมำยเลข 4 
แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 

หมำยเหตุ - กรณีมีกำรยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบยีนมีหน้ำที่ต้องยื่นแบบค ำขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบยีน 
เพื่อให้ข้อมูลทะเบียนเป็นปัจจุบัน 
- กรณีผู้ลงทะเบียนไม่แจ้งกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบยีนให้เป็นปัจจุบัน อำจต้องรับผดิทัง้ทำงแพ่งและ/หรือทำงอำญำ 

หน้า ๒/๓ 

 
 
 

๑. ขออนุ่ าตเป็นธนาคารศลุกากร เพื่อการช าระภาษีอากรทางอิเลก็ทรอนิกส์  ดงันี ้

 ธนาคารเพื่อการขอช าระภาษีอากร คือ ................................................................... สาขา.................................................. 

 บั่ ชีเงินฝาก   กระแสรายวนั  ออมทรัพย์ เลขที่ ........................................................................................ 
 
 
 
 
 

๒. ขอลงทะเบียนเพิ่มเติม (ถา้มี) ดงัตอ่ไปนี ้

    มอบอ ำนำจให้ผู้รับมอบอ ำนำจกระท ำกำรแทน 
(ใหใ้ช้ แบบแนบ ก หากประสงค์จะก าหนดใหผู้ล้งนามในแบบค าขอลงทะเบียนนี ้หรือบคุคลอืน่ ด าเนินการในกระบวนการ
ทางศลุกากร เช่น การปฏิบติัพิธีการศลุกากรโดยใช้บริการเคาน์เตอร์บริการ หรือการขอคืนอากร เป็นตน้) 

    ขอท ำกำรรับส่งข้อมูลกำรปฏิบัติพิธีกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
(ใหใ้ช้ แบบแนบ ช หากประสงค์จะส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ดว้ยตนเอง) 

 
 
 
 
 

๓. การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งข้าพเจ้าฯ ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หห้กรมศุลกากรทดแทนเอกสารหด ๆ ก็ตาม   
และกรมศลุกากรได้ตอบรับข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์นัน้หนการปฏิบตัิพิธีการหรือการช าระเงินแล้ว ถือเป็นการยื่นเอกสารนัน้ ๆ ตามนยั
พระราชบั่ ่ัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือตามพระราชบั่ ่ัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าสง่ออกที่ผลิตหนราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๔ 
หากการส่งข้อมูลเป็นความเท็จ หรือเป็นความไม่บริบูรณ์ หรือเป็นความชักพาหห้ผิดหลงหนรายการหด ๆ หรือเป็นการฝ่าฝืน
บทบั่ ่ัติของกฎหมายหด ๆ ก็ตาม ข้าพเจ้าฯ ยินยอมหห้น าข้อมลูดงักลา่วไปเป็นหลกัฐานหนการพิจารณาด าเนินคดีตามกฎหมาย
ศลุกากรหรือกฎหมายอื่น ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 

๔. บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั ค าสัง่ หรือกฎหมายหด ๆ ที่ก าหนดหห้ผู้น าของเข้า ผู้สง่ของออก ตวัแทนออกของ นายเรือ 
หรือตัวแทนเรือ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว มีหน้าที่เก็บและรักษาบั่ชีเอกสาร หลักฐาน และข้อมูลไม่ว่าหนสื่อรูปแบบหด ๆ   
หรือมีหน้าที่ยื่นหรือแสดงหรือสง่เอกสารหด ๆ อนัเจ้าหน้าที่เรียกหห้ยื่นหรือแสดงหรือสง่นัน้ ข้าพเจ้าฯ ยินยอมหห้หช้บงัคบัส าหรับ
ข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ที่ข้าพเจ้าฯ หรือตวัแทนสง่หห้กรมศลุกากร รวมทัง้หห้พิจารณาด าเนินคดีตามกฎหมาย หนกรณีที่มีการฝ่าฝืน
ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั ค าสัง่ หรือกฎหมายดงักลา่วด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบค ำขอหมำยเลข 4 
แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 

หมำยเหตุ - กรณีมีกำรยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบยีนมีหน้ำที่ต้องยื่นแบบค ำขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบยีน 
เพื่อให้ข้อมูลทะเบียนเป็นปัจจุบัน 
- กรณีผู้ลงทะเบียนไม่แจ้งกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบยีนให้เป็นปัจจุบัน อำจต้องรับผดิทัง้ทำงแพ่งและ/หรือทำงอำญำ 

หน้า ๓/๓ 

ประทับตรา 
นิติบุคคล 
(ถ้ามี) 

๕. ข้าพเจ้าฯ ยินยอมปฏิบตัิตามระเบียบ ประกาศ ค าสัง่ และหลกัเกณฑ์ของกรมศลุกากรที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิพิธีการศลุกากร
อยา่งครบถ้วนและเคร่งครัด หากข้าพเจ้าฯ กระท าการหด อนัเป็นการฝ่าฝืนระเบียบ ประกาศ ค าสัง่และหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว ข้าพเจ้าฯ 
ยินยอมหห้กรมศลุกากรงดรับปฏิบตัิพิธีการศลุกากร และถกูพิจารณาด าเนินคดีตามที่กฎหมายก าหนด 

ทัง้นี ้ข้าพเจ้าขอรับรองวา่รายการท่ีแจ้งไว้ข้างต้นเป็นรายการท่ีถกูต้องสมบรูณ์ทกุประการ 

 

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

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

ผู้มีอ านาจลงนาม 

                                      ยื่นวนัท่ี..........................................................................   

 

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

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

ผู้มีอ านาจลงนาม ผู้มีอ านาจลงนาม 

   ยื่นวนัท่ี..........................................................................    ยื่นวนัท่ี.......................................................................... 

  

 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

ความเห็นเจ้าหน้าที ่

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

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

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

ค าสัง่ 

 อนุ่ าต ตัง้แต ่.....................................    เป็นต้นไป 

 ไมอ่นุ่ าต 

  

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

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

เจ้าหน้าที ่ ผู้มีอ านาจลงนาม 

       วนัท่ี..........................................................................        วนัท่ี.......................................................................... 
 



แบบค ำขอหมำยเลข 5  
แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 

หมำยเหตุ - กรณีมีกำรยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบยีนมีหน้ำที่ต้องยื่นแบบค ำขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบยีน 
เพื่อให้ข้อมูลทะเบียนเป็นปัจจุบัน 
- กรณีผู้ลงทะเบียนไม่แจ้งกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบยีนให้เป็นปัจจุบัน อำจต้องรับผดิทัง้ทำงแพ่งและ/หรือทำงอำญำ 

หน้า ๑/๓ 

 

แบบค ำขอลงทะเบียนศูนย์บริหำรเงินศุลกำกร 
ผู้ด ำเนินกระบวนกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

ทะเบียนรับเลขที่................................................... 
สถานที่รับ............................................................ 
วนัเดือนปีที่รับ...................................................... 
เจ้าหน้าที่ผู้ รับ....................................................... 

ยื่นตอ่ อธิบดีกรมศลุกากร  ผา่น  ฝ่ายทะเบียนผู้น าเข้าและสง่ออก  สว่นทะเบียนและสทิธิพิเศษ 
  ส านกังานศลุกากร..................................................................................................... 
  ดา่นศลุกากร............................................................................................................. 
 
 
  
 
 
 

นิติบุคคลหรืออื่น ๆ (อืน่ ๆ เช่น หา้งหุน้ส่วนสามญัไม่จดทะเบียน ร้านคา้ หน่วยงานราชการ ฯลฯ) 

ข้าพเจ้า (ช่ือผู้ประกอบการภาษาไทย)................................................................................................................................. 

 (ช่ือผู้ประกอบการภาษาองักฤษ)............................................................................................................................ 

ประเภทของกิจการ  บจก.  บมจ.  หจก.  หสน.  ร้าน  อื่น ๆ .................................... 

เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  (๑๓ หลกั) 

   ส านกังานหห่่    สาขา (ตามที่ระบหุน แบบ ภ.พ.๒๐) ......................................................................... 

เลขทะเบียนนิติบคุคล เลขที.่................................................................................................................................................... 

วนัท่ีจดทะเบียน  __  __ / __  __ / __  __  __  __ ทนุจดทะเบียน............................................................บาท 

วนัท่ีออกหนงัสอืรับรอง (ถ้ามี)  __  __ / __  __ / __  __  __  __ ช่ือประเทศแม.่.................................................................. 
 
 
 
 
 
 

ที่อยู่ 

เลขที่..................................อาคาร.............................................ตรอก/ซอย..................................................หมูท่ี่.................. 

ถนน .........................................................แขวง/ต าบล...............................................เขต/อ าเภอ.......................................... 

จงัหวดั.......................................................รหสัไปรษณีย์............................................โทรศพัท์.............................................. 

โทรสาร......................................................e-mail................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบค ำขอหมำยเลข 5  
แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 

หมำยเหตุ - กรณีมีกำรยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบยีนมีหน้ำที่ต้องยื่นแบบค ำขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบยีน 
เพื่อให้ข้อมูลทะเบียนเป็นปัจจุบัน 
- กรณีผู้ลงทะเบียนไม่แจ้งกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบยีนให้เป็นปัจจุบัน อำจต้องรับผดิทัง้ทำงแพ่งและ/หรือทำงอำญำ 

หน้า ๒/๓ 

 
 
 

๑. ขออนุ่ าตเป็นศนูย์บริหารเงินศลุกากร เพื่อการช าระภาษีอากรทางอิเลก็ทรอนิกส ์ ดงันี ้

 ธนาคารเพื่อการขอช าระภาษีอากร คือ ................................................................... สาขา.................................................. 

 บั่ ชีเงินฝาก   กระแสรายวนั  ออมทรัพย์ เลขที่ ........................................................................................ 

 ธนาคารเพื่อการขอคืนเงินอากร คือ ....................................................................... สาขา.................................................. 

 บั่ ชีเงินฝาก   กระแสรายวนั  ออมทรัพย์ เลขที่ ........................................................................................ 
 
 
 
 
 

๒. ขอลงทะเบียนเพิ่มเติม (ถา้มี) ดงัตอ่ไปนี ้

    มอบอ ำนำจให้ผู้รับมอบอ ำนำจกระท ำกำรแทน 
(ใหใ้ช้ แบบแนบ ก หากประสงค์จะก าหนดใหผู้ล้งนามในแบบค าขอลงทะเบียนนี ้หรือบคุคลอืน่ ด าเนินการในกระบวนการ
ทางศลุกากร เช่น การปฏิบติัพิธีการศลุกากรโดยใช้บริการเคาน์เตอร์บริการ หรือการขอคืนอากร เป็นตน้) 

    ขอท ำกำรรับส่งข้อมูลกำรปฏิบัติพิธีกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
(ใหใ้ช้ แบบแนบ ช หากประสงค์จะส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ดว้ยตนเอง) 

 
 
 
 
 

๓. การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งข้าพเจ้าฯ ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หห้กรมศุลกากรทดแทนเอกสารหด ๆ ก็ตาม   
และกรมศลุกากรได้ตอบรับข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์นัน้หนการปฏิบตัิพิธีการหรือการช าระเงินแล้ว ถือเป็นการยื่นเอกสารนัน้ ๆ ตามนยั
พระราชบั่ ่ัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือตามพระราชบั่ ่ัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าสง่ออกที่ผลิตหนราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๔ 
หากการส่งข้อมูลเป็นความเท็จ หรือเป็นความไม่บริบูรณ์ หรือเป็นความชักพาหห้ผิดหลงหนรายการหด ๆ หรือเป็นการฝ่าฝืน
บทบั่ ่ัติของกฎหมายหด ๆ ก็ตาม ข้าพเจ้าฯ ยินยอมหห้น าข้อมลูดงักลา่วไปเป็นหลกัฐานหนการพิจารณาด าเนินคดีตามกฎหมาย
ศลุกากรหรือกฎหมายอื่น ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 

๔. บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั ค าสัง่ หรือกฎหมายหด ๆ ที่ก าหนดหห้ผู้น าของเข้า ผู้สง่ของออก ตวัแทนออกของ นายเรือ 
หรือตัวแทนเรือ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว มีหน้าที่เก็บและรักษาบั่ชีเอกสาร หลักฐาน และข้อมูลไม่ว่าหนสื่อรูปแบบหด ๆ   
หรือมีหน้าที่ยื่นหรือแสดงหรือสง่เอกสารหด ๆ อนัเจ้าหน้าที่เรียกหห้ยื่นหรือแสดงหรือสง่นัน้ ข้าพเจ้าฯ ยินยอมหห้หช้บงัคบัส าหรับ
ข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ที่ข้าพเจ้าฯ หรือตวัแทนสง่หห้กรมศลุกากร รวมทัง้หห้พิจารณาด าเนินคดีตามกฎหมาย หนกรณีที่มีการฝ่าฝืน
ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั ค าสัง่ หรือกฎหมายดงักลา่วด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบค ำขอหมำยเลข 5  
แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 

หมำยเหตุ - กรณีมีกำรยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบยีนมีหน้ำที่ต้องยื่นแบบค ำขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบยีน 
เพื่อให้ข้อมูลทะเบียนเป็นปัจจุบัน 
- กรณีผู้ลงทะเบียนไม่แจ้งกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบยีนให้เป็นปัจจุบัน อำจต้องรับผดิทัง้ทำงแพ่งและ/หรือทำงอำญำ 

หน้า ๓/๓ 

ประทับตรา 
นิติบุคคล 
(ถ้ามี) 

๕. ข้าพเจ้าฯ ยินยอมปฏิบตัิตามระเบียบ ประกาศ ค าสัง่ และหลกัเกณฑ์ของกรมศลุกากรที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิพิธีการศลุกากร
อยา่งครบถ้วนและเคร่งครัด หากข้าพเจ้าฯ กระท าการหด อนัเป็นการฝ่าฝืนระเบียบ ประกาศ ค าสัง่และหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว ข้าพเจ้าฯ 
ยินยอมหห้กรมศลุกากรงดรับปฏิบตัิพิธีการศลุกากร และถกูพิจารณาด าเนินคดีตามที่กฎหมายก าหนด 

ทัง้นี ้ข้าพเจ้าขอรับรองวา่รายการท่ีแจ้งไว้ข้างต้นเป็นรายการท่ีถกูต้องสมบรูณ์ทกุประการ 

 

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

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

ผู้มีอ านาจลงนาม 

                                      ยื่นวนัท่ี..........................................................................   

 

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

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

ผู้มีอ านาจลงนาม ผู้มีอ านาจลงนาม 

   ยื่นวนัท่ี..........................................................................    ยื่นวนัท่ี.......................................................................... 

  

 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

ความเห็นเจ้าหน้าที ่

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

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

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

ค าสัง่ 

 อนุ่ าต ตัง้แต ่.....................................    เป็นต้นไป 

 ไมอ่นุ่ าต 

  

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

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

เจ้าหน้าที ่ ผู้มีอ านาจลงนาม 

       วนัท่ี..........................................................................        วนัท่ี.......................................................................... 
 



แบบค ำขอหมำยเลข 6 
แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 

หมำยเหตุ - ไม่ต้องแนบหลักฐำนในกำรขอเพิ่มเติม/ กำรแก้ไข/ เปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนของ EDI โดยพนักงำนศุลกำกรจะด ำเนินกำร
ตำมข้อมูลของระบบพิธีกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์เท่ำนัน้ 

หน้า ๑/๓ 
 

 

แบบค ำขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียน 
พธีิกำรศุลกำกรระบบแลกเปล่ียนข้อมูล 
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ (EDI) 

ทะเบียนรับเลขที่................................................... 
สถานที่รับ............................................................ 
วนัเดือนปีที่รับ...................................................... 
เจ้าหน้าที่ผู้ รับ....................................................... 

ยื่นตอ่ อธิบดีกรมศลุกากร  ผา่น  ฝ่ายทะเบียนผู้น าเข้าและสง่ออก  สว่นทะเบียนและสทิธิพิเศษ 
 
 

กรณีเป็นนิติบุคคลหรืออื่น ๆ (อืน่ ๆ เช่น หา้งหุน้ส่วนสามญัไม่จดทะเบียน ร้านคา้ หนว่ยงานราชการ ฯลฯ) 

ข้าพเจ้า (ช่ือผู้ประกอบการภาษาไทย)................................................................................................................................. 

ประเภทของกิจการ  บจก.  บมจ.  หจก.  หสน.  ร้าน  อื่น ๆ .................................... 

เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  (๑๓ หลกั) 

   ส านกังานหห่่    สาขา (ตามที่ระบหุน แบบ ภ.พ.๒๐) ............................................................................ 
 
 

กรณีเป็นบุคคลธรรมดำ 

ข้าพเจ้า   นาย/ MR.     นาง/ MRS.     นางสาว/ MISS    อื่น ๆ/ OTHERS.......................................................... 

(ภาษาไทย)  ช่ือ............................................................... นามสกลุ.............................................................................. 

 บตัรประจ าตวัประชาชน     หนงัสอืเดนิทาง     หบส าคั่ ประจ าตวัคนตา่งด้าว  เลขที.่........................................................... 

ได้ลงทะเบียนพิธีการศลุกากรทางอิเลก็ทรอนิกส์ และมีความประสงค์จะขออนุ่ าตเปลีย่นแปลง/ เพิ่มเติมข้อมลูทะเบียนหนระบบ
แลกเปลีย่นข้อมลูทางอิเลก็ทรอนิกส์ ดงันี ้(ใหก้รอกเฉพาะทีป่ระสงค์จะเปลีย่นแปลง) 

 
 

๑. เปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนชื่อนิติบุคคลหรืออื่นๆ / เปลี่ยนแปลงชื่อ-นำมสกุล บุคคลธรรมดำ (ระบชืุ่อใหม่ทีป่ระสงค์
จะขอเปลีย่นแปลง) 

 ชื่อผู้ประกอบกำร (กรณีนิติบคุคล) 

             ภาษาไทย........................................................................................................................................................... 

             ภาษาองักฤษ...................................................................................................................................................... 

  ชื่อ และ/หรือ นำมสกุล (กรณีบคุคลธรรมดา) 

            ข้าพเจ้า   นาย/ MR.     นาง/ MRS.     นางสาว/ MISS    อื่น ๆ/ OTHERS.............................................. 

    (ภาษาไทย)       ช่ือ.............................................................  นามสกลุ................................................................. 

    (ภาษาองักฤษ)  ช่ือ.............................................................  นามสกลุ................................................................. 
 
 
 
 



แบบค ำขอหมำยเลข 6 
แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 

หมำยเหตุ - ไม่ต้องแนบหลักฐำนในกำรขอเพิ่มเติม/ กำรแก้ไข/ เปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนของ EDI โดยพนักงำนศุลกำกรจะด ำเนินกำร
ตำมข้อมูลของระบบพิธีกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์เท่ำนัน้ 

หน้า ๒/๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒. เปลี่ยนแปลงที่อยู่ (ระบทีุอ่ยู่ใหม่ทีป่ระสงค์จะขอเปลีย่นแปลง) 

       ที่อยู่สถำนประกอบกำร/ ภมิูล ำเนำ เลขที่...............................อาคาร............................................................................. 

        ตรอก/ ซอย....................................หมูท่ี่...........ถนน...........................................แขวง/ต าบล.......................................... 

        เขต/ อ าเภอ......................................................จงัหวดั...................................................... รหสัไปรษณีย์........................ 

        โทรศพัท์........................................โทรสาร...............................e-mail............................................................................ 

๓. เปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนธนำคำรเพื่อกำรขอช ำระอำกร และ/หรือ ขอคืนเงนิอำกร  
    (ระบขุ้อมูลบญัชีธนาคารทกุบญัชีทีต่อ้งการเพ่ิมเติม และ/หรือ ยกเลิก) 

 เพิ่มเติม ธนาคาร (ใหใ้ช้ แบบแนบ จ เพ่ิมเติม) 

                       เพื่อการขอช าระอากร 

                       เพื่อการขอคนืเงินอากร 

 ยกเลิก ธนาคารเพื่อการขอช าระอากร 
                        ธนาคาร....................................................................... สาขา........................................................................ 

                          บั่ ชีเงินฝาก   กระแสรายวนั     ออมทรัพย์ เลขท่ี.................................................................................. 

 ยกเลิก ธนาคารเพื่อการขอคืนเงินอากร 
                        ธนาคาร....................................................................... สาขา........................................................................ 

                          บั่ ชีเงินฝาก   กระแสรายวนั     ออมทรัพย์ เลขท่ี.................................................................................. 



แบบค ำขอหมำยเลข 6 
แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 

หมำยเหตุ - ไม่ต้องแนบหลักฐำนในกำรขอเพิ่มเติม/ กำรแก้ไข/ เปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนของ EDI โดยพนักงำนศุลกำกรจะด ำเนินกำร
ตำมข้อมูลของระบบพิธีกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์เท่ำนัน้ 

หน้า ๓/๓ 
 

ประทับตรา 
นิติบุคคล 
(ถ้ามี) 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แจ้งไว้ข้างต้นเป็นรายการที่ถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ และขอหห้พิจารณาอนุ่าตเปลี่ยนแปลง
ข้อมลูทะเบียนเพื่อปฏิบตัิพิธีการศลุกากรตอ่ไป 

 

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

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

ผู้มีอ านาจลงนาม 

                                      ยื่นวนัท่ี..........................................................................   

 

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

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

ผู้มีอ านาจลงนาม ผู้มีอ านาจลงนาม 

   ยื่นวนัท่ี..........................................................................    ยื่นวนัท่ี.......................................................................... 

  

 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

ความเห็นเจ้าหน้าที ่

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

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

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

ค าสัง่ 

 อนุ่ าต ตัง้แต ่.....................................    เป็นต้นไป 

 ไมอ่นุ่ าต 

  

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

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

เจ้าหน้าที ่ ผู้มีอ านาจลงนาม 

       วนัท่ี..........................................................................        วนัท่ี.......................................................................... 
 



แบบค ำขอหมำยเลข 7 
แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 

หมำยเหตุ - กรณีมีกำรยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบยีนมีหน้ำที่ต้องยื่นแบบค ำขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบยีน 
เพื่อให้ข้อมูลทะเบียนเป็นปัจจุบัน 

- กรณีผู้ลงทะเบียนไม่แจ้งกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบยีนให้เป็นปัจจุบัน อำจต้องรับผดิทัง้ทำงแพ่งและ/หรือทำงอำญำ 
หน้า ๑/๙ 

 

 

แบบค ำขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียน 
พธีิกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

ทะเบียนรับเลขที่................................................... 
สถานที่รับ............................................................ 
วนัเดือนปีที่รับ...................................................... 
เจ้าหน้าที่ผู้ รับ....................................................... 

ยื่นตอ่ อธิบดีกรมศลุกากร  ผา่น  ฝ่ายทะเบียนผู้น าเข้าและสง่ออก  สว่นทะเบียนและสทิธิพิเศษ 
  ส านกังานศลุกากร..................................................................................................... 
  ดา่นศลุกากร............................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 

กรณีเป็นนิติบุคคลหรืออื่น ๆ (อืน่ ๆ เช่น หา้งหุน้ส่วนสามญัไม่จดทะเบียน ร้านค้า หนว่ยงานราชการ ฯลฯ) 

ข้าพเจ้า (ช่ือผู้ประกอบการภาษาไทย)................................................................................................................................. 

ประเภทของกิจการ  บจก.  บมจ.  หจก.  หสน.  ร้าน  อื่น ๆ .................................... 

เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  (๑๓ หลกั) 

   ส านกังานหห่่    สาขา (ตามที่ระบหุน แบบ ภ.พ.๒๐) .......................................................................... 
 
 
 
 
 
 

กรณีเป็นบุคคลธรรมดำ 

ข้าพเจ้า   นาย/ MR.     นาง/ MRS.     นางสาว/ MISS    อื่น ๆ/ OTHERS.......................................................... 

(ภาษาไทย)  ช่ือ............................................................... นามสกลุ.............................................................................. 

 บตัรประจ าตวัประชาชน     หนงัสอืเดนิทาง     หบส าคั่ ประจ าตวัคนตา่งด้าว  เลขที.่........................................................... 

 

 

 

 

 

 



แบบค ำขอหมำยเลข 7 
แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 

หมำยเหตุ - กรณีมีกำรยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบยีนมีหน้ำที่ต้องยื่นแบบค ำขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบยีน 
เพื่อให้ข้อมูลทะเบียนเป็นปัจจุบัน 

- กรณีผู้ลงทะเบียนไม่แจ้งกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบยีนให้เป็นปัจจุบัน อำจต้องรับผดิทัง้ทำงแพ่งและ/หรือทำงอำญำ 
หน้า ๒/๙ 

 

 

มีความประสงค์จะขออนุ่ าตเปลีย่นแปลงข้อมลูทะเบียน ดงันี ้(ให้กรอกเฉพาะข้อความทีต้่องการเปลี่ยนแปลง) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

๑. เปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนชื่อนิติบุคคลหรืออื่นๆ / เปลี่ยนแปลงชื่อ-นำมสกุล บุคคลธรรมดำ (ระบชืุ่อใหม่ที่ประสงค์
จะขอเปลีย่นแปลง) 

  ชื่อผู้ประกอบกำร (กรณีนิติบคุคล) 

             ภาษาไทย........................................................................................................................................................... 

             ภาษาองักฤษ...................................................................................................................................................... 

  ชื่อ และ/หรือ นำมสกุล (กรณีบคุคลธรรมดา) 

            ข้าพเจ้า   นาย/ MR.     นาง/ MRS.     นางสาว/ MISS    อื่น ๆ/ OTHERS.............................................. 

    (ภาษาไทย)       ช่ือ.............................................................  นามสกลุ................................................................. 

    (ภาษาองักฤษ)  ช่ือ.............................................................  นามสกลุ................................................................. 

๒. เปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนที่อยู่ (ระบทีุอ่ยู่ใหม่ทีป่ระสงค์จะขอเปลีย่นแปลง) 

        ที่อยู่สถำนประกอบกำร/ ภมิูล ำเนำ เลขที่.............................อาคาร............................................................................. 

        ตรอก/ ซอย....................................หมูท่ี่...........ถนน...........................................แขวง/ต าบล.......................................... 

        เขต/ อ าเภอ......................................................จงัหวดั...................................................... รหสัไปรษณีย์........................ 

        โทรศพัท์........................................โทรสาร...............................e-mail............................................................................ 

๓. เปลี่ยนแปลงข้อมูลทุนจดทะเบียน (ระบทุนุจดทะเบียนปัจจุบนั) 

     ทนุจดทะเบียน.............................................................................................................................................................. 



แบบค ำขอหมำยเลข 7 
แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 

หมำยเหตุ - กรณีมีกำรยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบยีนมีหน้ำที่ต้องยื่นแบบค ำขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบยีน 
เพื่อให้ข้อมูลทะเบียนเป็นปัจจุบัน 

- กรณีผู้ลงทะเบียนไม่แจ้งกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบยีนให้เป็นปัจจุบัน อำจต้องรับผดิทัง้ทำงแพ่งและ/หรือทำงอำญำ 
หน้า ๓/๙ 

 

 

 
 
 

๔. เปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนกรรมกำร (ระบชืุ่อและนามสกลุทกุรายทีต่อ้งการเพ่ิมเติม และ/ หรือ ยกเลิก) 

 เพิ่มเติม กรรมการ 

             ๑.  นาย   นาง   นางสาว  ช่ือ................................................. นามสกลุ..................................................... 

                   บตัรประจ าตวัประชาชน   หนงัสอืเดินทาง   หบส าคั่ ประจ าตวัคนตา่งด้าว  เลขที่....................................... 

             ๒.  นาย   นาง   นางสาว  ช่ือ................................................. นามสกลุ..................................................... 

                   บตัรประจ าตวัประชาชน   หนงัสอืเดินทาง   หบส าคั่ ประจ าตวัคนตา่งด้าว  เลขที่....................................... 

             ๓. นาย   นาง   นางสาว  ช่ือ................................................. นามสกลุ..................................................... 
                   บตัรประจ าตวัประชาชน   หนงัสอืเดินทาง   หบส าคั่ ประจ าตวัคนตา่งด้าว  เลขที่....................................... 

 ยกเลิก กรรมการ 
             ๑.  นาย   นาง   นางสาว  ช่ือ................................................. นามสกลุ..................................................... 

                  บตัรประจ าตวัประชาชน   หนงัสอืเดินทาง   หบส าคั่ ประจ าตวัคนตา่งด้าว  เลขที่....................................... 

             ๒.  นาย   นาง   นางสาว  ช่ือ................................................. นามสกลุ..................................................... 

                   บตัรประจ าตวัประชาชน   หนงัสอืเดินทาง   หบส าคั่ ประจ าตวัคนตา่งด้าว  เลขที่....................................... 

             ๓.  นาย   นาง   นางสาว  ช่ือ................................................. นามสกลุ..................................................... 
                  บตัรประจ าตวัประชาชน   หนงัสอืเดินทาง   หบส าคั่ ประจ าตวัคนตา่งด้าว  เลขที่....................................... 

 เปลี่ยนแปลง ค าน าหน้านาม/ ช่ือ/ นามสกลุ กรรมการ 
                  นาย   นาง   นางสาว ช่ือเดิม............................................ นามสกุลเดิม................................................ 

เปลีย่นเป็น  นาย   นาง   นางสาว ช่ือ.................................................. นามสกลุ..................................................... 

 เปลี่ยนแปลง ที่อยูก่รรมการ 

                  นาย   นาง   นางสาว ช่ือ.................................................. นามสกลุ..................................................... 

                   บตัรประจ าตวัประชาชน   หนงัสอืเดินทาง   หบส าคั่ ประจ าตวัคนตา่งด้าว  เลขที่....................................... 

                 ที่อยู่ เลขที่.......................................อาคาร.................................................................................................... 

        ตรอก/ ซอย....................................หมูท่ี่...........ถนน...........................................แขวง/ ต าบล......................................... 

        เขต/ อ าเภอ......................................................จงัหวดั...................................................... รหสัไปรษณีย์........................ 

        โทรศพัท์........................................โทรสาร...............................e-mail............................................................................ 



แบบค ำขอหมำยเลข 7 
แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 

หมำยเหตุ - กรณีมีกำรยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบยีนมีหน้ำที่ต้องยื่นแบบค ำขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบยีน 
เพื่อให้ข้อมูลทะเบียนเป็นปัจจุบัน 

- กรณีผู้ลงทะเบียนไม่แจ้งกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบยีนให้เป็นปัจจุบัน อำจต้องรับผดิทัง้ทำงแพ่งและ/หรือทำงอำญำ 
หน้า ๔/๙ 

 

 

 

๕. เปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนผู้รับมอบอ ำนำจกระท ำกำรแทน 
    (ระบชืุ่อและนามสกลุทกุรายทีต่อ้งการเพ่ิมเติม และ/ หรือ ยกเลิก) 

 เพิ่มเติม ผู้ รับมอบอ านาจกระท าการแทน (ใหใ้ช้ แบบแนบ ก เพ่ิมเติม) 

             ๑.  นาย   นาง   นางสาว  ช่ือ................................................. นามสกลุ..................................................... 

                   บตัรประจ าตวัประชาชน   หนงัสอืเดินทาง   หบส าคั่ ประจ าตวัคนตา่งด้าว  เลขที่....................................... 

             ๒.  นาย   นาง   นางสาว  ช่ือ................................................. นามสกลุ..................................................... 

                   บตัรประจ าตวัประชาชน   หนงัสอืเดินทาง   หบส าคั่ ประจ าตวัคนตา่งด้าว  เลขที่....................................... 

             ๓. นาย   นาง   นางสาว  ช่ือ................................................. นามสกลุ..................................................... 

                   บตัรประจ าตวัประชาชน   หนงัสอืเดินทาง   หบส าคั่ ประจ าตวัคนตา่งด้าว  เลขที่....................................... 

 ยกเลิก ผู้ รับมอบอ านาจกระท าการแทน 
             ๑.  นาย   นาง   นางสาว  ช่ือ................................................. นามสกลุ..................................................... 

                   บตัรประจ าตวัประชาชน   หนงัสอืเดินทาง   หบส าคั่ ประจ าตวัคนตา่งด้าว  เลขที่....................................... 

             ๒.  นาย   นาง   นางสาว  ช่ือ................................................. นามสกลุ..................................................... 

                   บตัรประจ าตวัประชาชน   หนงัสอืเดินทาง   หบส าคั่ ประจ าตวัคนตา่งด้าว  เลขที่....................................... 

             ๓. นาย   นาง   นางสาว  ช่ือ................................................. นามสกลุ..................................................... 

                   บตัรประจ าตวัประชาชน   หนงัสอืเดินทาง   หบส าคั่ ประจ าตวัคนตา่งด้าว  เลขที่....................................... 

 เปลี่ยนแปลง ค าน าหน้านาม/ ช่ือ/ นามสกลุ ผู้ รับมอบอ านาจกระท าการแทน 

                  นาย   นาง   นางสาว ช่ือเดิม............................................ นามสกุลเดิม................................................ 

เปลีย่นเป็น  นาย   นาง   นางสาว ช่ือ.................................................. นามสกลุ..................................................... 

 เปลี่ยนแปลง ที่อยูผู่้ รับมอบอ านาจกระท าการแทน 

                  นาย   นาง   นางสาว ช่ือ.................................................. นามสกลุ..................................................... 

                   บตัรประจ าตวัประชาชน   หนงัสอืเดินทาง   หบส าคั่ ประจ าตวัคนตา่งด้าว  เลขที่....................................... 

                 ที่อยู่ เลขที่.......................................อาคาร.................................................................................................... 

        ตรอก/ ซอย....................................หมูท่ี่...........ถนน...........................................แขวง/ ต าบล......................................... 

        เขต/ อ าเภอ......................................................จงัหวดั...................................................... รหสัไปรษณีย์........................ 

        โทรศพัท์........................................โทรสาร...............................e-mail............................................................................ 



แบบค ำขอหมำยเลข 7 
แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 

หมำยเหตุ - กรณีมีกำรยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบยีนมีหน้ำที่ต้องยื่นแบบค ำขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบยีน 
เพื่อให้ข้อมูลทะเบียนเป็นปัจจุบัน 

- กรณีผู้ลงทะเบียนไม่แจ้งกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบยีนให้เป็นปัจจุบัน อำจต้องรับผดิทัง้ทำงแพ่งและ/หรือทำงอำญำ 
หน้า ๕/๙ 

 

 

 
 

๖. เปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนผู้รับมอบอ ำนำจกระท ำกำรแทนในกำรขอรับเงนิชดเชยค่ำภำษีอำกรส ำหรับสินค้ำส่งออก 
    (ระบชืุ่อและนามสกลุทกุรายทีต่อ้งการเพ่ิมเติม และ/ หรือ ยกเลิก) 

 เพิ่มเติม ผู้ รับมอบอ านาจกระท าการแทนหนการขอรับเงินชดเชยคา่ภาษีอากรส าหรับสินค้าสง่ออก (ใหใ้ช้ แบบแนบ ข เพ่ิมเติม) 

             ๑.  นาย   นาง   นางสาว  ช่ือ................................................. นามสกลุ..................................................... 

                   บตัรประจ าตวัประชาชน   หนงัสอืเดินทาง   หบส าคั่ ประจ าตวัคนตา่งด้าว  เลขที่....................................... 

             ๒.  นาย   นาง   นางสาว  ช่ือ................................................. นามสกลุ..................................................... 

                   บตัรประจ าตวัประชาชน   หนงัสอืเดินทาง   หบส าคั่ ประจ าตวัคนตา่งด้าว  เลขที.่...................................... 

             ๓. นาย   นาง   นางสาว  ช่ือ................................................. นามสกลุ..................................................... 

                   บตัรประจ าตวัประชาชน   หนงัสอืเดินทาง   หบส าคั่ ประจ าตวัคนตา่งด้าว  เลขที่....................................... 

 ยกเลิก ผู้ รับมอบอ านาจกระท าการแทนหนการขอรับเงินชดเชยคา่ภาษีอากรส าหรับสนิค้าสง่ออก 

             ๑.  นาย   นาง   นางสาว  ช่ือ................................................. นามสกลุ..................................................... 

                   บตัรประจ าตวัประชาชน   หนงัสอืเดินทาง   หบส าคั่ ประจ าตวัคนตา่งด้าว  เลขที่....................................... 

             ๒.  นาย   นาง   นางสาว  ช่ือ................................................. นามสกลุ..................................................... 

                   บตัรประจ าตวัประชาชน   หนงัสอืเดินทาง   หบส าคั่ ประจ าตวัคนตา่งด้าว  เลขที่....................................... 

             ๓. นาย   นาง   นางสาว  ช่ือ................................................. นามสกลุ..................................................... 

                   บตัรประจ าตวัประชาชน   หนงัสอืเดินทาง   หบส าคั่ ประจ าตวัคนตา่งด้าว  เลขที่....................................... 

 เปลี่ยนแปลง ค าน าหน้านาม/  ช่ือ/  นามสกลุ ผู้ รับมอบอ านาจฯ หนการขอรับเงินชดเชยคา่ภาษีอากรส าหรับสนิค้าสง่ออก 

                  นาย   นาง   นางสาว ช่ือเดิม............................................ นามสกุลเดิม................................................ 

เปลีย่นเป็น  นาย   นาง   นางสาว ช่ือ.................................................. นามสกลุ..................................................... 

 เปลี่ยนแปลง ที่อยูผู่้ รับมอบอ านาจฯ หนการขอรับเงินชดเชยคา่ภาษีอากรส าหรับสนิค้าสง่ออก 

                  นาย   นาง   นางสาว ช่ือ.................................................. นามสกลุ..................................................... 

                   บตัรประจ าตวัประชาชน   หนงัสอืเดินทาง   หบส าคั่ ประจ าตวัคนตา่งด้าว  เลขที่....................................... 

                 ที่อยู่ เลขที่.......................................อาคาร.................................................................................................... 

        ตรอก/ ซอย....................................หมูท่ี่...........ถนน...........................................แขวง/ ต าบล......................................... 

        เขต/ อ าเภอ......................................................จงัหวดั...................................................... รหสัไปรษณีย์........................ 
        โทรศพัท์........................................โทรสาร...............................e-mail............................................................................ 



แบบค ำขอหมำยเลข 7 
แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 

หมำยเหตุ - กรณีมีกำรยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบยีนมีหน้ำที่ต้องยื่นแบบค ำขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบยีน 
เพื่อให้ข้อมูลทะเบียนเป็นปัจจุบัน 

- กรณีผู้ลงทะเบียนไม่แจ้งกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบยีนให้เป็นปัจจุบัน อำจต้องรับผดิทัง้ทำงแพ่งและ/หรือทำงอำญำ 
หน้า ๖/๙ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗. เปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนตัวแทนออกของ (Customs Broker) (ระบรุายชื่อและข้อมูลตวัแทนออกของทกุรายทีเ่พ่ิมเติม
และ/ หรือ ยกเลิก) 

 เพิ่มเติม ตวัแทนออกของประเภทนิติบคุคล (ใหใ้ช้ แบบแนบ ค เพ่ิมเติม) 

             ๑.  ตวัแทนออกของ   เลขประจ าตวัผู้เสยีภาษีอากร __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  (๑๓ หลกั) 

             ๒.  ตวัแทนออกของ   เลขประจ าตวัผู้เสยีภาษีอากร __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  (๑๓ หลกั) 

             ๓.  ตวัแทนออกของ   เลขประจ าตวัผู้เสยีภาษีอากร __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  (๑๓ หลกั) 

 เพิ่มเติม ตวัแทนออกของประเภทบคุคลธรรมดา (ใหใ้ช้ แบบแนบ ค เพ่ิมเติม) 

                  นาย   นาง   นางสาว ช่ือ.................................................... นามสกลุ.................................................. 

                  บตัรประจ าตวัประชาชน เลขที ่ __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  (๑๓ หลกั) 

 ยกเลิก ตวัแทนออกของประเภทนิติบคุคล 

             ๑.  ตวัแทนออกของ   เลขประจ าตวัผู้เสยีภาษีอากร __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  (๑๓ หลกั) 

             ๒.  ตวัแทนออกของ   เลขประจ าตวัผู้เสยีภาษีอากร __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  (๑๓ หลกั) 

             ๓.  ตวัแทนออกของ   เลขประจ าตวัผู้เสยีภาษีอากร __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  (๑๓ หลกั) 

 ยกเลิก ตวัแทนออกของประเภทบคุคลธรรมดา 

                  นาย   นาง   นางสาว ช่ือ.................................................... นามสกลุ.................................................. 

                  บตัรประจ าตวัประชาชน เลขที ่ __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  (๑๓ หลกั) 



แบบค ำขอหมำยเลข 7 
แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 

หมำยเหตุ - กรณีมีกำรยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบยีนมีหน้ำที่ต้องยื่นแบบค ำขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบยีน 
เพื่อให้ข้อมูลทะเบียนเป็นปัจจุบัน 

- กรณีผู้ลงทะเบียนไม่แจ้งกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบยีนให้เป็นปัจจุบัน อำจต้องรับผดิทัง้ทำงแพ่งและ/หรือทำงอำญำ 
หน้า ๗/๙ 

 

 

 
 

๘. เปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนพนักงำน/ ลูกจ้ำง (ระบชืุ่อและนามสกลุทกุรายทีต่อ้งการเพ่ิมเติม และ/ หรือ ยกเลิก) 

 เพิ่มเติม พนกังาน/ ลกูจ้าง (ใหใ้ช้ แบบแนบ ง เพ่ิมเติม) 

             ๑.  นาย   นาง   นางสาว  ช่ือ................................................. นามสกลุ..................................................... 

                   บตัรประจ าตวัประชาชน   หนงัสอืเดินทาง   หบส าคั่ ประจ าตวัคนตา่งด้าว  เลขที่....................................... 

             ๒.  นาย   นาง   นางสาว  ช่ือ................................................. นามสกลุ..................................................... 

                   บตัรประจ าตวัประชาชน   หนงัสอืเดินทาง   หบส าคั่ ประจ าตวัคนตา่งด้าว  เลขที่....................................... 

             ๓. นาย   นาง   นางสาว  ช่ือ................................................. นามสกลุ..................................................... 

                   บตัรประจ าตวัประชาชน   หนงัสอืเดินทาง   หบส าคั่ ประจ าตวัคนตา่งด้าว  เลขที่....................................... 

 ยกเลิก พนกังาน/ ลกูจ้าง 
             ๑.  นาย   นาง   นางสาว  ช่ือ................................................. นามสกลุ..................................................... 

                   บตัรประจ าตวัประชาชน   หนงัสอืเดินทาง   หบส าคั่ ประจ าตวัคนตา่งด้าว  เลขที่....................................... 

             ๒.  นาย   นาง   นางสาว  ช่ือ................................................. นามสกลุ..................................................... 

                   บตัรประจ าตวัประชาชน   หนงัสอืเดินทาง   หบส าคั่ ประจ าตวัคนตา่งด้าว  เลขที่....................................... 

             ๓. นาย   นาง   นางสาว  ช่ือ................................................. นามสกลุ..................................................... 

                   บตัรประจ าตวัประชาชน   หนงัสอืเดินทาง   หบส าคั่ ประจ าตวัคนตา่งด้าว  เลขที่....................................... 

 เปลี่ยนแปลง ค าน าหน้านาม/ ช่ือ/ นามสกลุ พนกังาน/ ลกูจ้าง 
                  นาย   นาง   นางสาว ช่ือเดิม............................................ นามสกุลเดิม................................................ 

เปลีย่นเป็น  นาย   นาง   นางสาว ช่ือ.................................................. นามสกลุ..................................................... 

 เปลี่ยนแปลงที่อยู่ พนกังาน/ ลกูจ้าง 

                  นาย   นาง   นางสาว ช่ือ.................................................. นามสกลุ..................................................... 

                   บตัรประจ าตวัประชาชน   หนงัสอืเดินทาง   หบส าคั่ ประจ าตวัคนตา่งด้าว  เลขที่....................................... 

                 ที่อยู่ เลขที่.......................................อาคาร.................................................................................................... 

        ตรอก/ ซอย....................................หมูท่ี่...........ถนน...........................................แขวง/ ต าบล......................................... 

        เขต/ อ าเภอ......................................................จงัหวดั...................................................... รหสัไปรษณีย์........................ 

        โทรศพัท์........................................โทรสาร...............................e-mail............................................................................ 



แบบค ำขอหมำยเลข 7 
แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 

หมำยเหตุ - กรณีมีกำรยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบยีนมีหน้ำที่ต้องยื่นแบบค ำขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบยีน 
เพื่อให้ข้อมูลทะเบียนเป็นปัจจุบัน 

- กรณีผู้ลงทะเบียนไม่แจ้งกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบยีนให้เป็นปัจจุบัน อำจต้องรับผดิทัง้ทำงแพ่งและ/หรือทำงอำญำ 
หน้า ๘/๙ 

 

 

 
 
 
 
 
 

๙. เปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนธนำคำรเพื่อกำรขอช ำระอำกร และ/ หรือ ขอคืนเงนิอำกร (ระบขุ้อมูลบญัชีธนาคารทกุบญัชี
ทีต่อ้งการเพ่ิมเติม และ/ หรือ ยกเลิก) 

 เพิ่มเติม ธนาคาร (ใหใ้ช้ แบบแนบ จ เพ่ิมเติม) 

                       เพื่อการขอช าระอากร 

                       เพื่อการขอคนืเงินอากร 

 ยกเลิก ธนาคารเพื่อการขอช าระอากร 
                        ธนาคาร....................................................................... สาขา........................................................................ 

                          บั่ ชีเงินฝาก   กระแสรายวนั     ออมทรัพย์ เลขท่ี.................................................................................. 

 ยกเลิก ธนาคารเพื่อการขอคืนเงินอากร 
                        ธนาคาร....................................................................... สาขา........................................................................ 

                          บั่ ชีเงินฝาก   กระแสรายวนั     ออมทรัพย์ เลขท่ี.................................................................................. 

๑๐. เปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนมอบหมำยให้ศูนย์บริหำรเงินท ำหน้ำที่บริหำรจัดกำรเงินตรำต่ำงประเทศแทน 
       (ระบขุ้อมูลศูนย์บริหารเงินฯ ทกุรายทีต่อ้งการเพ่ิมเติม และ/ หรือ ยกเลิก) 

 เพิ่มเติม ศนูย์บริหารเงินท าหน้าที่บริหารจดัการเงินตราตา่งประเทศแทน (ใหใ้ช้ แบบแนบ ฉ เพ่ิมเติม) 

 ยกเลิก ศนูย์บริหารเงินท าหน้าที่บริหารจดัการเงินตราตา่งประเทศแทน 

                       (ช่ือศนูย์บริหารเงิน)........................................................................................................................................... 

                       เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  (๑๓ หลกั) 

                         ส านกังานหห่่                       สาขา (ตามที่ระบหุน แบบ ภ.พ.๒๐) __  __  __  __   



แบบค ำขอหมำยเลข 7 
แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 

หมำยเหตุ - กรณีมีกำรยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบยีนมีหน้ำที่ต้องยื่นแบบค ำขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบยีน 
เพื่อให้ข้อมูลทะเบียนเป็นปัจจุบัน 

- กรณีผู้ลงทะเบียนไม่แจ้งกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบยีนให้เป็นปัจจุบัน อำจต้องรับผดิทัง้ทำงแพ่งและ/หรือทำงอำญำ 
หน้า ๙/๙ 

 

ประทับตรา 
นิติบุคคล 
(ถ้ามี) 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แจ้งไว้ข้างต้นเป็นรายการที่ถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ และขอหห้พิจารณาอนุ่าตเปลี่ยนแปลง
ข้อมลูทะเบียนเพื่อปฏิบตัิพิธีการศลุกากรตอ่ไป 

 

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

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

ผู้มีอ านาจลงนาม 

                                      ยื่นวนัท่ี..........................................................................   

 

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

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

ผู้มีอ านาจลงนาม ผู้มีอ านาจลงนาม 

   ยื่นวนัท่ี..........................................................................    ยื่นวนัท่ี.......................................................................... 

 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

ความเห็นเจ้าหน้าที ่

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

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

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

ค าสัง่ 

 อนุ่ าต ตัง้แต ่.....................................    เป็นต้นไป 

 ไมอ่นุ่ าต 

  

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

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

เจ้าหน้าที ่ ผู้มีอ านาจลงนาม 

       วนัท่ี..........................................................................        วนัท่ี.......................................................................... 
 



แบบค ำขอหมำยเลข 8 
แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 

หมำยเหตุ - กรณีมีกำรยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบยีนมีหน้ำที่ต้องยื่นแบบค ำขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบยีน 
เพื่อให้ข้อมูลทะเบียนเป็นปัจจุบัน 

- กรณีผู้ลงทะเบียนไม่แจ้งกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบยีนให้เป็นปัจจุบัน อำจต้องรับผดิทัง้ทำงแพ่งและ/หรือทำงอำญำ 
หน้า ๑/๒ 

 

แบบค ำขอใช้ข้อมูลทะเบียนพธีิกำรศุลกำกร
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ กรณีถูกระงับกำรใช้ข้อมูล 

ทะเบียนรับเลขที่................................................... 
สถานที่รับ............................................................ 
วนัเดือนปีที่รับ...................................................... 
เจ้าหน้าที่ผู้ รับ....................................................... 

ยื่นตอ่ อธิบดีกรมศลุกากร  ผา่น  ฝ่ายทะเบียนผู้น าเข้าและสง่ออก  สว่นทะเบียนและสทิธิพิเศษ 
  ส านกังานศลุกากร..................................................................................................... 
  ดา่นศลุกากร............................................................................................................. 
 
 

กรณีเป็นนิติบุคคลหรืออื่น ๆ (อืน่ ๆ เช่น หา้งหุน้ส่วนสามญัไม่จดทะเบียน ร้านคา้ หน่วยงานราชการ ฯลฯ) 

ข้าพเจ้า (ช่ือผู้ประกอบการภาษาไทย)................................................................................................................................. 

ประเภทของกิจการ  บจก.  บมจ.  หจก.  หสน.  ร้าน  อืน่ ๆ .................................... 

เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  (๑๓ หลกั) 

   ส านกังานหห่่    สาขา (ตามที่ระบหุน แบบ ภ.พ.๒๐) ......................................................................... 
 
 

กรณีเป็นบุคคลธรรมดำ 

ข้าพเจ้า   นาย/ MR.     นาง/ MRS.     นางสาว/ MISS    อื่น ๆ/ OTHER............................................................ 

(ภาษาไทย)  ช่ือ............................................................... นามสกลุ.............................................................................. 

 บตัรประจ าตวัประชาชน     หนงัสอืเดนิทาง     หบส าคั่ ประจ าตวัคนตา่งด้าว  เลขที.่........................................................... 
 
 

ที่อยู่ 

เลขที่..................................อาคาร.............................................ตรอก/ซอย..................................................หมูท่ี่.................. 

ถนน .........................................................แขวง/ต าบล...............................................เขต/อ าเภอ.......................................... 

จงัหวดั.......................................................รหสัไปรษณีย์............................................โทรศพัท์.............................................. 

โทรสาร......................................................e-mail................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบค ำขอหมำยเลข 8 
แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 

หมำยเหตุ - กรณีมีกำรยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบยีนมีหน้ำที่ต้องยื่นแบบค ำขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบยีน 
เพื่อให้ข้อมูลทะเบียนเป็นปัจจุบัน 

- กรณีผู้ลงทะเบียนไม่แจ้งกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบยีนให้เป็นปัจจุบัน อำจต้องรับผดิทัง้ทำงแพ่งและ/หรือทำงอำญำ 
หน้า ๒/๒ 

ประทับตรา 
นิติบุคคล 
(ถ้ามี) 

มีความประสงค์ขอหช้ข้อมลูทะเบียนพิธีการศลุกากรทางอิเลก็ทรอนิกส์ กรณีถกูระงบัการหช้ข้อมลูฯ เนื่องจากไมม่ีการปฏิบตัิพิธีการ
ศลุกากรหรือด าเนินการหนกระบวนการทางศลุกากรติดตอ่กนัเกินระยะเวลาที่กรมศลุกากรก าหนด 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการท่ีแจ้งไว้ข้างต้นเป็นรายการท่ีถกูต้องสมบรูณ์ทกุประการ  และขอหห้พิจารณาอนุ่าตการขอหช้ข้อมลู
ทะเบียนพิธีการศลุกากรทางอิเลก็ทรอนิกส์ตอ่ไป 

 

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

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

ผู้มีอ านาจลงนาม 

                                      ยื่นวนัท่ี..........................................................................   

 

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

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

ผู้มีอ านาจลงนาม ผู้มีอ านาจลงนาม 

   ยื่นวนัท่ี..........................................................................    ยื่นวนัท่ี.......................................................................... 

  

 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

ความเห็นเจ้าหน้าที ่

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

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

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

ค าสัง่ 

 อนุ่ าต ตัง้แต ่.....................................    เป็นต้นไป 

 ไมอ่นุ่ าต 

  

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

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

เจ้าหน้าที ่ ผู้มีอ านาจลงนาม 

       วนัท่ี..........................................................................        วนัท่ี.......................................................................... 
 



แบบค ำขอหมำยเลข 9 
แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 

หมำยเหตุ - กรณีมีกำรยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบยีนมีหน้ำที่ต้องยื่นแบบค ำขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบยีน 
เพื่อให้ข้อมูลทะเบียนเป็นปัจจุบัน 

- กรณีผู้ลงทะเบียนไม่แจ้งกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบยีนให้เป็นปัจจุบัน อำจต้องรับผดิทัง้ทำงแพ่งและ/หรือทำงอำญำ 
หน้า ๑/๒ 

 

แบบค ำขอยกเลิกกำรลงทะเบียน 
ผู้ปฏบิัตพิธีิกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

ทะเบียนรับเลขที่................................................... 
สถานที่รับ............................................................ 
วนัเดือนปีที่รับ...................................................... 
เจ้าหน้าที่ผู้ รับ....................................................... 

ยื่นตอ่ อธิบดีกรมศลุกากร  ผา่น  ฝ่ายทะเบียนผู้น าเข้าและสง่ออก  สว่นทะเบียนและสทิธิพิเศษ 
  ส านกังานศลุกากร..................................................................................................... 
  ดา่นศลุกากร............................................................................................................. 
 
 

กรณีเป็นนิติบุคคลหรืออื่น ๆ (อืน่ ๆ เช่น หา้งหุน้ส่วนสามญัไม่จดทะเบียน ร้านคา้ หน่วยงานราชการ ฯลฯ) 

ข้าพเจ้า (ช่ือผู้ประกอบการภาษาไทย)................................................................................................................................. 

ประเภทของกิจการ  บจก.  บมจ.  หจก.  หสน.  ร้าน  อื่น ๆ .................................... 

เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  (๑๓ หลกั) 

   ส านกังานหห่่    สาขา (ตามที่ระบหุน แบบ ภ.พ.๒๐) ......................................................................... 
 
 

กรณีเป็นบุคคลธรรมดำ 

ข้าพเจ้า   นาย/ MR.     นาง/ MRS.     นางสาว/ MISS    อื่น ๆ/ OTHERS.......................................................... 

(ภาษาไทย)  ช่ือ............................................................... นามสกลุ.............................................................................. 

 บตัรประจ าตวัประชาชน     หนงัสอืเดนิทาง     หบส าคั่ ประจ าตวัคนตา่งด้าว  เลขที.่........................................................... 
 
 

ที่อยู่ 

เลขที่..................................อาคาร.............................................ตรอก/ซอย..................................................หมูท่ี่.................. 

ถนน .........................................................แขวง/ต าบล...............................................เขต/อ าเภอ.......................................... 

จงัหวดั.......................................................รหสัไปรษณีย์............................................โทรศพัท์.............................................. 

โทรสาร......................................................e-mail................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบค ำขอหมำยเลข 9 
แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 

หมำยเหตุ - กรณีมีกำรยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบยีนมีหน้ำที่ต้องยื่นแบบค ำขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบยีน 
เพื่อให้ข้อมูลทะเบียนเป็นปัจจุบัน 

- กรณีผู้ลงทะเบียนไม่แจ้งกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบยีนให้เป็นปัจจุบัน อำจต้องรับผดิทัง้ทำงแพ่งและ/หรือทำงอำญำ 
หน้า ๒/๒ 

ประทับตรา 
นิติบุคคล 
(ถ้ามี) 

มีความประสงค์ขอยกเลกิการลงทะเบียนผู้ปฏิบตัิพิธีการศลุกากรทางอิเลก็ทรอนิกส ์
เหตผุลการยกเลกิ
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................    
 

ทัง้นี ้ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แจ้งไว้ข้างต้นเป็นรายการท่ีถกูต้องสมบรูณ์ทกุประการ และขอหห้พิจารณาอนุ่ าตการยกเลิก
การลงทะเบียนผู้ปฏิบตัิพิธีการศลุกากรทางอิเลก็ทรอนิกสต์อ่ไป 

 

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

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

ผู้มีอ านาจลงนาม 

                                      ยื่นวนัท่ี..........................................................................   

  

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

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

ผู้มีอ านาจลงนาม ผู้มีอ านาจลงนาม 

   ยื่นวนัท่ี..........................................................................    ยื่นวนัท่ี.......................................................................... 

 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

ความเห็นเจ้าหน้าที ่

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

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

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

ค าสัง่ 

 อนุ่ าต ตัง้แต ่.....................................    เป็นต้นไป 

 ไมอ่นุ่ าต 

  

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

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

เจ้าหน้าที ่ ผู้มีอ านาจลงนาม 

       วนัท่ี..........................................................................        วนัท่ี.......................................................................... 
 



 
                                                                                                                                                     แบบแนบตามประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 

หมายเหตุ - การมอบอ านาจให้บุคคลธรรมดาในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรฯ ให้ปิดอากรแสตมป์ ๓๐ บาทเป็นรายบุคคล 
(ตามประมวลรัษฎากร หมวด ๖ เร่ือง อากรแสตมป์) 
 

ประทับตรา 
นิติบุคคล 

(ถ้ามี) 

 
ค าร้องมอบอ านาจให้ผู้รับมอบอ านาจกระท าการแทน 

 

กรณีเป็นนิติบุคคลหรืออื่น ๆ (อืน่ ๆ เช่น หา้งหุน้ส่วนสามญัไม่จดทะเบียน ร้านคา้ หนว่ยงานราชการ ฯลฯ) 

ข้าพเจ้า (ช่ือผู้ประกอบการภาษาไทย).................................................................................................................................... 

เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  (๑๓ หลกั) 

   ส านกัาานหห  ่    สาขา (ตามที่ระบหุน แบบ ภ.พ.๒๐) ......................................................................... 
 

กรณีเป็นบุคคลธรรมดา 

ข้าพเจ้า   นาย/ MR.     นาา/ MRS.     นาาสาว/ MISS    อื่น ๆ/ OTHERS........................................................... 

(ภาษาไทย)  ช่ือ................................................................ นามสกลุ............................................................................... 

 บตัรประจ าตวัประชาชน     หนาัสอืเดนิทาา     หบส าคั่ ประจ าตวัคนต าาด้าว  เลขที.่............................................................. 

มีความประสาค์มอบหมายหห้ 

 นาย/ MR.     นาา/ MRS.     นาาสาว/ MISS    อื่น ๆ/ OTHERS......................................................................... 
(ภาษาไทย)  ช่ือ............................................................... นามสกลุ................................................................................ 
(ภาษาอาักฤษ)  ช่ือ............................................................... นามสกลุ................................................................................ 

 บตัรประจ าตวัประชาชน   หนาัสอืเดินทาา   หบทะเบียนคนต าาด้าว  เลขที.่............................................................... 

ทีอ่ยู เลขที่.............................อาคาร.............................................ตรอก/ซอย..................................................หมู ที่.................. 

ถนน .........................................................แขวา/ต าบล...............................................เขต/อ าเภอ............................................ 

จาัหวดั.......................................................รหสัไปรษณีย์............................................โทรศพัท์................................................ 

โทรสาร......................................................e-mail................................................................................................................... 
เป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทนหนนามขอาข้าพเจ้าฯ หนการปฏิบตัิพิธีการศลุกากร การรายาานยานพาหนะเข้า-ออก การเป็นผู้ รับผิดชอบ
การบรรจุ การช าระภาษีอากร การติดต อราชการกบักรมศลุกากร และการด าเนินการหนกระบวนการทาาศุลกากร และข้าพเจ้าฯ 
ยินยอมรับผิดชอบหนการกระท าขอาบคุคลข้าาต้นหนทกุกรณี 
 

 ลาช่ือ   ผู้มอบอ านาจ (ผู้ มีอ านาจลานาม) 

 (                                                          )  

 

 ลาช่ือ   ผู้ รับมอบอ านาจ 

 (                                                          ) 

 ยื่นวนัท่ี ........................................................... 
 

แบบแนบ 
 ก 

ปิด 

อากรแสตมป์ 

๓๐ บาท 



 
                                                                                                                                                     แบบแนบตามประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 

หมายเหตุ - การมอบอ านาจให้บุคคลธรรมดาในการขอรับเงนิชดเชยค่าภาษีอากรฯ ให้ปิดอากรแสตมป์ ๓๐ บาทเป็นรายบุคคล 
(ตามประมวลรัษฎากร หมวด ๖ เร่ือง อากรแสตมป์) 
 

ประทับตรา 
นิติบุคคล 

(ถ้ามี) 

 

ค าร้องมอบอ านาจให้ผู้รับมอบอ านาจกระท าการแทน
ในการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรส าหรับสินค้าส่งออก 

 

กรณีเป็นนิติบุคคลหรืออื่น ๆ (อืน่ ๆ เช่น หา้งหุน้ส่วนสามญัไม่จดทะเบียน ร้านคา้ หนว่ยงานราชการ ฯลฯ) 

ข้าพเจ้า (ช่ือผู้ประกอบการภาษาไทย).................................................................................................................................... 

เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  (๑๓ หลกั) 

   ส านกัาานหห  ่    สาขา (ตามที่ระบหุน แบบ ภ.พ.๒๐) ......................................................................... 
 

กรณีเป็นบุคคลธรรมดา 

ข้าพเจ้า   นาย/ MR.     นาา/ MRS.     นาาสาว/ MISS    อื่น ๆ/ OTHERS........................................................... 

(ภาษาไทย)  ช่ือ................................................................ นามสกลุ............................................................................... 

 บตัรประจ าตวัประชาชน     หนาัสอืเดนิทาา     หบส าคั่ ประจ าตวัคนต าาด้าว  เลขที.่............................................................. 

มีความประสาค์มอบหมายหห้ 
 นาย/ MR.     นาา/ MRS.     นาาสาว/ MISS    อื่น ๆ/ OTHERS......................................................................... 
(ภาษาไทย)  ช่ือ............................................................... นามสกลุ................................................................................ 
(ภาษาอาักฤษ)  ช่ือ............................................................... นามสกลุ................................................................................ 

 บตัรประจ าตวัประชาชน   หนาัสอืเดินทาา   หบทะเบียนคนต าาด้าว  เลขที.่............................................................... 

ทีอ่ยู เลขที่.............................อาคาร.............................................ตรอก/ซอย..................................................หมู ที่.................. 

ถนน .........................................................แขวา/ต าบล...............................................เขต/อ าเภอ............................................ 

จาัหวดั.......................................................รหสัไปรษณีย์............................................โทรศพัท์................................................ 

โทรสาร......................................................e-mail................................................................................................................... 

เป็นผู้มีอ านาจกระท าการหนนามขอาข้าพเจ้าฯ หนการขอรับเาินชดเชยค าภาษีอากรส าหรับสินค้าส าออก ตามพระราชบั่่ัติ
ชดเชยค าภาษีอากรสนิค้าส าออกที่ผลติหนราชอาณาจกัร พ.ศ. ๒๕๒๔ และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อา และข้าพเจ้าฯ ยินยอมรับผิดชอบ
หนการกระท าขอาบุคคลข้าาต้นหนทุกกรณี หากเกิดการทุจริตหนการขอรับเาินชดเชยอนัเกิดจากการกระท าขอาบุคคลข้าาต้น 
และเกิดความเสยีหายแก กรมศลุกากร ไม ว ากรณีหด ๆ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบต อกรมศลุกากรหนทกุกรณี 
 

 ลาช่ือ   ผู้มอบอ านาจ (ผู้ มีอ านาจลานาม) 

 (                                                          )  

 

 ลาช่ือ   ผู้ รับมอบอ านาจ 

 (                                                          ) 

 ยื่นวนัท่ี ........................................................... 
 

แบบแนบ 
 ข 

ปิด 

อากรแสตมป์ 

๓๐ บาท 



 
                                                                                                                                                     แบบแนบตามประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 

ประทับตรา 
นิติบุคคล 
(ถ้ามี) 

 

แบบบัญชีรายช่ือตัวแทนออกของ (Customs Broker) 
ผู้รับมอบอ านาจ 

 

 

กรณีเป็นนิติบุคคลหรืออื่น ๆ (อืน่ ๆ เช่น หา้งหุน้ส่วนสามญัไม่จดทะเบียน ร้านคา้ หนว่ยงานราชการ ฯลฯ) 

ข้าพเจ้า (ช่ือผู้ประกอบการภาษาไทย)................................................................................................................................... 

เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  (๑๓ หลกั) 

   ส านกัาานหห  ่    สาขา (ตามที่ระบหุน แบบ ภ.พ.๒๐) ......................................................................... 
 

กรณีเป็นบุคคลธรรมดา 

ข้าพเจ้า   นาย/ MR.     นาา/ MRS.     นาาสาว/ MISS    อื่น ๆ/ OTHERS........................................................... 

(ภาษาไทย)  ช่ือ................................................................ นามสกลุ............................................................................... 

 บตัรประจ าตวัประชาชน     หนาัสอืเดนิทาา     หบส าคั่ ประจ าตวัคนต าาด้าว  เลขที.่............................................................. 

มีความประสาค์มอบหมายหห้ตวัแทนออกขอาดาัรายช่ือต อไปนี ้เป็นตวัแทนออกขอาผู้ รับมอบอ านาจ 

ช่ือตวัแทนออกขอา เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร 

  

  

  

  

  

 และข้าพเจ้าฯ ได้หช้บริการขอาตัวแทนออกขอา ผู้ ซึ่าได้รับอนุ่าตจากกรมศุลกากรหห้เป็นผู้บริการรับส าข้อมูล
ทาาอิเล็กทรอนิกส์ตามรายช่ือข้าาต้น หนการปฏิบตัิพิธีการศุลกากรและการช าระภาษีอากรกบักรมศุลกากร โดยตวัแทนออกขอา
ดาักล าว เป็นผู้ส าข้อมลูทาาอิเลก็ทรอนิกส์พร้อมรับรอาข้อมลูด้วยลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) ขอาตวัแทนออกขอานัน้ ๆ 
ผ าน VANS หห้กบักรมศลุกากรแทนข้าพเจ้า และข้าพเจ้าฯ ยินยอมรับผิดชอบหนการกระท าขอาตวัแทนออกขอาหนทกุกรณี 

 

 ลาช่ือ   ผู้มีอ านาจลานาม 

 (                                                          )  

 ยื่นวนัท่ี ........................................................... 

 

แบบแนบ 
 ค 



 
                                                                                                                                                     แบบแนบตามประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 

ประทับตรา 
นิติบุคคล 
(ถ้ามี) 

 
แบบบัญชีรายช่ือพนักงาน/ ลูกจ้าง 

 

 

กรณีเป็นนิติบุคคลหรืออื่น ๆ (อืน่ ๆ เช่น หา้งหุน้ส่วนสามญัไม่จดทะเบียน ร้านคา้ หนว่ยงานราชการ ฯลฯ) 

ข้าพเจ้า (ช่ือผู้ประกอบการภาษาไทย).................................................................................................................................... 

เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  (๑๓ หลกั) 

   ส านกัาานหห  ่    สาขา (ตามที่ระบหุน แบบ ภ.พ.๒๐) ......................................................................... 
 

กรณีเป็นบุคคลธรรมดา 

ข้าพเจ้า   นาย/ MR.     นาา/ MRS.     นาาสาว/ MISS    อื่น ๆ/ OTHERS........................................................... 

(ภาษาไทย)  ช่ือ................................................................ นามสกลุ............................................................................... 

 บตัรประจ าตวัประชาชน     หนาัสอืเดนิทาา     หบส าคั่ ประจ าตวัคนต าาด้าว  เลขที.่............................................................. 

มีความประสาค์มอบหมายหห้ 

ช่ือ-สกลุ พนกัาาน/ ลกูจ้าา เลขประจ าตวัประชาชน 

  

  

  

  

  

  

เป็นผู้ติดต อราชการกบักรมศลุกากรแทนข้าพเจ้า และ/หรือ บนัทกึข้อมลูเข้าสู ระบบคอมพิวเตอร์ขอาศลุกากร และข้าพเจ้าฯ ยินยอม
รับผิดชอบหนการกระท าขอาพนกัาาน/ ลกูจ้าาขอาข้าพเจ้าตามรายช่ือข้าาต้นหนทกุกรณี 

 

 ลาช่ือ   ผู้มีอ านาจลานาม 

 (                                                          )  

 ยื่นวนัท่ี ........................................................... 

 

แบบแนบ 
 ง 



 
                                                                                                                                                     แบบแนบตามประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 

ประทับตรา 
นิติบุคคล 
(ถ้ามี) 

 

แบบธนาคารเพื่อการขอช าระภาษีอากร 
และ/หรือ ขอคืนเงนิอากร 

 

 
กรณีเป็นนิติบุคคลหรืออื่น ๆ (อืน่ ๆ เช่น หา้งหุน้ส่วนสามญัไม่จดทะเบียน ร้านคา้ หนว่ยงานราชการ ฯลฯ)) 

ข้าพเจ้า (ช่ือผู้ประกอบการภาษาไทย).................................................................................................................................... 

เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  (๑๓ หลกั) 

   ส านกัาานหห  ่    สาขา (ตามที่ระบหุน แบบ ภ.พ.๒๐) ......................................................................... 

 
กรณีเป็นบุคคลธรรมดา 

ข้าพเจ้า   นาย/ MR.     นาา/ MRS.     นาาสาว/ MISS    อื่น ๆ/ OTHERS........................................................... 

(ภาษาไทย)  ช่ือ................................................................ นามสกลุ............................................................................... 

 บตัรประจ าตวัประชาชน     หนาัสอืเดนิทาา     หบส าคั่ ประจ าตวัคนต าาด้าว  เลขที.่............................................................. 

 
มีความประสาค์ขอช าระภาษีอากร และ/หรือ ขอคืนเาินอากรผ านธนาคาร ดาันี ้

(๑) ธนาคารเพื่อการขอช าระภาษีอากร คือ ................................................................... สาขา................................................... 

 บั่ ชีเาินฝาก   กระแสรายวนั  ออมทรัพย์ เลขที่ ........................................................................................ 

(๒) ธนาคารเพื่อการขอคืนเาินอากร คือ ........................................................................ สาขา.................................................. 

 บั่ ชีเาินฝาก   กระแสรายวนั  ออมทรัพย์ เลขที่ ........................................................................................ 

โดยข้าพเจ้าขอรับรอาว ารายการที่แจ้าไว้ข้าาต้นเป็นรายการท่ีถกูต้อาสมบรูณ์ทกุประการ 

 

 ลาช่ือ   ผู้มีอ านาจลานาม 

 (                                                          )  

 ยื่นวนัท่ี ........................................................... 

 

แบบแนบ 
 จ
ฉ. 



 
                                                                                                                                                     แบบแนบตามประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 

หมายเหตุ - การมอบอ านาจให้ศูนย์บริหารเงนิท าหน้าที่บริหารจัดการเงินตราต่างประเทศแทน ให้ปิดอากรแสตมป์ ๓๐ บาทเป็นรายศูนย์ฯ 
(ตามประมวลรัษฎากร หมวด ๖ เร่ือง อากรแสตมป์) 

หน้า ๑/๒ 

 

ค าร้องมอบหมายให้ศูนย์บริหารเงนิท าหน้าที่บริหาร
จัดการเงนิตราต่างประเทศแทน 

 

 
 
 

นิติบุคคลหรืออื่น ๆ (อืน่ ๆ เช่น หา้งหุน้ส่วนสามญัไม่จดทะเบียน ร้านคา้ หนว่ยงานราชการ ฯลฯ) 

ข้าพเจ้า (ช่ือผู้ประกอบการภาษาไทย).................................................................................................................................... 

เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  (๑๓ หลกั) 

   ส านกัาานหห  ่    สาขา (ตามที่ระบหุน แบบ ภ.พ.๒๐) ......................................................................... 
 
 
 

มีความประสาค์มอบหมายหห้ศนูย์บริหารเาินท าหน้าที่บริหารจดัการเาินตราต าาประเทศแทน 

     โดยมี (ช่ือศนูย์บริหารเาินภาษาไทย...............................................................................................................................) 

 (ช่ือศนูย์บริหารเาินภาษาอาักฤษ..........................................................................................................................) 

เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  (๑๓ หลกั) 

   ส านกัาานหห  ่    สาขา (ตามที่ระบหุน แบบ ภ.พ.๒๐) ......................................................................... 

ทีอ่ยู เลขที่.............................อาคาร.............................................ตรอก/ซอย..................................................หมู ที่.................. 

ถนน .........................................................แขวา/ต าบล...............................................เขต/อ าเภอ............................................ 

จาัหวดั.......................................................รหสัไปรษณีย์............................................โทรศพัท์................................................ 

โทรสาร......................................................e-mail................................................................................................................... 

ทะเบียนตามหนาัสอืรับรอาการเป็นหุ้นส วนบริษัท เลขที่............................................................................................................. 

วนัท่ีจดทะเบียน  __  __ / __  __ / __  __  __  __ ทนุจดทะเบียน.............................................................บาท 

วนัท่ีออกหนาัสอืรับรอา (ถ้ามี)  __  __ / __  __ / __  __  __  __ ช่ือประเทศแม ..................................................................... 
 
 
 
 
 

แบบแนบ 
 ฉ
จ. 



 
                                                                                                                                                     แบบแนบตามประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 

หมายเหตุ - การมอบอ านาจให้ศูนย์บริหารเงนิท าหน้าที่บริหารจัดการเงินตราต่างประเทศแทน ให้ปิดอากรแสตมป์ ๓๐ บาทเป็นรายศูนย์ฯ 
(ตามประมวลรัษฎากร หมวด ๖ เร่ือง อากรแสตมป์) 

หน้า ๒/๒ 

ประทับตรา 
นิติบุคคล 

(ถ้ามี) 

 

ค าร้องมอบหมายให้ศูนย์บริหารเงนิท าหน้าที่บริหาร
จัดการเงนิตราต่างประเทศแทน 

 

 
 

หบอนุ่ าตศนูย์บริหารเาิน เลขที่  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 

ออกหห้ ณ วนัท่ี  __  __  /__  __  /__  __  __  __               หมดอาย ุณ วนัท่ี  __  __  /__  __  /__  __  __  __ 

เป็นศนูย์บริหารเาินท าหน้าที่บริหารจดัการเาินตราต าาประเทศแทนข้าพเจ้าฯ และข้าพเจ้าฯ ยินยอมรับผิดชอบหนการกระท าขอา
ศนูย์บริหารเาินฯ ข้าาต้นหนทกุกรณี 
 

 ลาช่ือ   ผู้มอบอ านาจ (ผู้ มีอ านาจลานาม) 

 (                                                          )  

 

 ลาช่ือ   ผู้ รับมอบอ านาจ (ศนูย์บริหารเาินฯ) 

 (                                                          ) 

   ยื่นวนัท่ี ........................................................... 
 

แบบแนบ 
 ฉ 

ปิด 

อากรแสตมป์ 

๓๐ บาท 



 
                                                                                                                                                     แบบแนบตามประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 

ประทับตรา 
นิติบุคคล 
(ถ้ามี) 

 

แบบขอท ำกำรรับส่งข้อมูลกำรปฏิบัติพิธีกำรศุลกำกร
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

 

กรณีเป็นนิติบุคคลหรืออื่น ๆ (อืน่ ๆ เช่น หา้งหุน้ส่วนสามญัไม่จดทะเบียน ร้านคา้ หนว่ยงานราชการ ฯลฯ) 

ข้าพเจ้า (ช่ือผู้ประกอบการภาษาไทย).................................................................................................................................... 

เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  (๑๓ หลกั) 

   ส านกัาานหห  ่    สาขา (ตามที่ระบหุน แบบ ภ.พ.๒๐) ......................................................................... 

e-mail.................................................................................................................................................................................... 
 

กรณีเป็นบุคคลธรรมดำ 

ข้าพเจ้า   นาย/ MR.     นาา/ MRS.     นาาสาว/ MISS    อื่น ๆ/ OTHERS........................................................... 

(ภาษาไทย)  ช่ือ................................................................ นามสกลุ............................................................................... 

 บตัรประจ าตวัประชาชน     หนาัสอืเดนิทาา     หบส าคั่ ประจ าตวัคนต าาด้าว  เลขที.่............................................................. 

e-mail.................................................................................................................................................................................... 

มีความประสาค์จะท าการรับส าข้อมลู และลาลายมือช่ืออิเลก็ทรอนิกส์กบักรมศลุกากรด้วยตนเอา โดยมีรายละเอียดดาันี ้
 ๑) ประเภทเอกสารที่หช้หนการแลกเปลีย่นข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์กบักรมศลุกากร 
  หบขนสนิค้าขาออก  หบขนสนิค้าขาเข้า   บั่ ชีราคาสนิค้า 
  หบก ากบัการขนย้ายสนิค้า  บั่ ชีสนิค้าทาาอากาศ   บั่ ชีสนิค้าทาาเรือ 
  บั่ ชีตู้สนิค้า  รายาานเรือ/ อากาศยาน 
  อื่น ๆ โปรดระบ.ุ.......................................................................................................................................... 

 ๒) หช้ซอฟแวร์ขอาบริษัท......................................................................................................................................... 

 ๓) หช้บริการผู้ รับส าข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ (VANS) ขอา……….................................................................................... 
             Gateway ขอา        CAT        เทรดสยาม        เน็ตเบย์  (สอบถามจากผู้หห้บริการ) 

 ๔) เป็นสมาชิก Certificate Authority (CA) เพื่อลาลายมือช่ือทาาอเิลก็ทรอนิกส์ (Digital Signature) ขอา 
    TOT        CAT        Others........................................................................................................... 
  หมายเลขสมาชิก CA (Serial No.)...................................................................................................................... 

 ข้าพเจ้ามีความประสาค์หช้บริการ ตัวแทนออกขอา และ/หรือ เคาน์เตอร์บริการ หนการรับส าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับ                       
กรมศลุกากร แต ลาลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ด้วยตนเอา โดยเป็นสมาชิก Certificate Authority (CA) ขอา 
    TOT        CAT        Others........................................................................................................... 

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

 

 ลาช่ือ   ผู้มีอ านาจลานาม 

 (                                                          )  

 ยื่นวนัท่ี ........................................................... 
 

แบบแนบ 
 ช 



แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 
 

หน้า ๑/๑๐ 

หลักฐานประกอบแบบค าขอหมายเลข 1 
(แบบค าขอลงทะเบียนผู้ปฏิบตัพิิธีการศลุกากรทางอิเล็กทรอนิกส์) 

 

 

บริษัทจ ากัด / บริษัทมหาชน / ห้างหุ้นส่วนจ ากัด / ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน 
หลักฐานประกอบการพิจารณา หมายเหตุ 

๑. หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนามทกุคน 
 ๑.๑ กรณีคนไทย 

- บตัรประจ าตวัประชาชน 
 ๑.๒ กรณีบคุคลตา่งประเทศ 

- ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) หรือ 
- ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าวพร้อมส าเนา 
ทะเบียนบ้าน (กรณีคนตา่งด้าวทีข่ออนญุาตเพื่อมี
ถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร ต้องแสดงใบส าคญั 
ถ่ินท่ีอยูท่ี่ได้รับอนญุาตให้อยูใ่นประเทศไทย) 

 กรณีบคุคลตา่งประเทศ หากไมม่หีลกัฐาน 
ตามข้อ ๑.๒ ให้ใช้หลกัฐานอื่นเป็นกรณีไป 

๒. หนงัสอืรับรองนิติบคุคล  ออกให้ไมเ่กิน ๓ เดือน 

๓. ใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม (ภ.พ.๒๐) 
 (ใช้เฉพาะกรณีลงทะเบียนสาขาเท่านัน้) 

หลักฐานที่ใช้แทนได้ 
๓.๑ แบบแจ้งการเปลีย่นแปลงทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม 

(ภ.พ.๐๙) ที่กรมสรรพากรออกให้ไมเ่กิน ๒ เดือน 
๓.๒ แบบค าขอรับใบแทนใบทะเบยีนภาษีมลูคา่เพิม่ 

(ภ.พ.๐๔) ที่กรมสรรพากรออกให้ไมเ่กิน ๒ เดือน 
 

นิตบุิคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ 
หลักฐานประกอบการพิจารณา หมายเหตุ 

๑. หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนามทกุคน 
 ๑.๑ กรณีคนไทย 

- บตัรประจ าตวัประชาชน 
 ๑.๒ กรณีบคุคลตา่งประเทศ 

- ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) หรือ 
- ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าวพร้อมส าเนา 
ทะเบียนบ้าน (กรณีคนตา่งด้าวทีข่ออนญุาตเพื่อมี
ถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร ต้องแสดงใบส าคญั 
ถ่ินท่ีอยูท่ี่ได้รับอนญุาตให้อยูใ่นประเทศไทย) 

 กรณีบคุคลตา่งประเทศ หากไมม่หีลกัฐาน 
ตามข้อ ๑.๒ ให้ใช้หลกัฐานอื่นเป็นกรณีไป 

กรณีนิตบุิคคลหรืออ่ืนๆ 



แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 
 

หน้า ๒/๑๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. หลกัฐานการจดทะเบียนนติิบคุคลของตา่งประเทศ 
โดยมี Notary Public ที่เช่ือถือได้เป็นผู้ลงนามรับรอง 
และออกให้ไมเ่กิน ๖ เดือน 

๒.๑ หากไมก่ าหนดช่ือผู้บริหารกิจการ ให้แนบหลักฐาน
ตามข้อ ๓ เพิ่มเติม 

๒.๒ หลกัฐานการจดทะเบียนนิติบคุคลที่เป็นภาษา 
ตา่งประเทศ ต้องมีค าแปลเป็นภาษาไทยจาก 
สถาบนัการแปลที่เช่ือถือได้ โดยแนบหลกัฐาน 
ตามข้อ ๔ เพิ่มเติม 

๓. หนงัสอืมอบอ านาจ (Power of Attorney) 
โดยม ีNotary Public ที่เช่ือถือได้เป็นผู้ลงนามรับรอง 
และออกให้ไมเ่กิน ๖ เดือน 

๓.๑ ใช้เฉพาะกรณีไมก่ าหนดช่ือผู้บริหารกิจการ 
๓.๒ หนงัสอืมอบอ านาจ (Power of Attorney) 

ทีเ่ป็นภาษาตา่งประเทศต้องมีค าแปลเป็นภาษาไทย
จากสถาบนัการแปลที่เช่ือถือได้ โดยแนบหลักฐาน 
ตามข้อ ๔ เพิ่มเติม 

๔. ค าแปลภาษาไทยจากสถาบนัการแปลที่เช่ือถือได้ 
โดยผู้มีอ านาจลงนามของสถาบนัการแปลลงนามรับรอง
และประทบัตราสถาบนั (ถ้ามี) พร้อมหลกัฐานประกอบ 
การพิจารณาเพิ่มเติมตามข้อ ๔.๑ หรือ ๔.๒ 

๔.๑ หนงัสอืรับรองการจดทะเบยีนเป็นสถาบนัการแปล 
พร้อมให้ผู้มีอ านาจลงนามของสถาบนัการแปล 
ลงนามรับรองส าเนาและประทบัตรา (ถ้าม)ี หรือ 

๔.๒ กรณีผู้แปลหรือผู้ รับรองการแปลเป็นทนายความ 
ผู้ท าค ารับรองลายมือช่ือและเอกสาร (Notarial 
Services Attorney) ให้แนบหนงัสอืรับรอง 
(Certificate) การขึน้ทะเบียนเป็นทนายความ 
ผู้ท าค ารับรองลายมือช่ือและเอกสาร 
พร้อมให้ทนายความเจ้าของหนงัสอืรับรองนัน้ 
ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

๕. บตัรประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร หรือ 
ใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิม่ (ภ.พ.๒๐) 

หลักฐานที่ใช้แทนได้ 
๕.๑ แบบแจ้งการเปลีย่นแปลงทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม 

(ภ.พ.๐๙) ที่กรมสรรพากรออกให้ไมเ่กิน ๒ เดือน 
๕.๒ แบบค าขอรับใบแทนใบทะเบยีนภาษีมลูคา่เพิม่ 

(ภ.พ.๐๔) ที่กรมสรรพากรออกให้ไมเ่กิน ๒ เดือน 



แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 
 

หน้า ๓/๑๐ 

ส านักงานผู้แทน 
หลักฐานประกอบการพิจารณา หมายเหตุ 

๑. หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนามทกุคน 
 ๑.๑ กรณีคนไทย 

- บตัรประจ าตวัประชาชน 
 ๑.๒ กรณีบคุคลตา่งประเทศ 

- ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) หรือ 
- ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าวพร้อมส าเนา 
ทะเบียนบ้าน (กรณีคนตา่งด้าวทีข่ออนญุาตเพื่อมี
ถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร ต้องแสดงใบส าคญั 
ถ่ินท่ีอยูท่ี่ได้รับอนญุาตให้อยูใ่นประเทศไทย) 

 กรณีบคุคลตา่งประเทศ หากไมม่หีลกัฐาน 
ตามข้อ ๑.๒ ให้ใช้หลกัฐานอื่นเป็นกรณีไป 

๒. หนงัสอืรับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ 
ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจคนตา่งด้าว 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒.๑ ออกให้ไมเ่กิน ๓ เดือน 
๒.๒ หากไมก่ าหนดช่ือผู้บริหารกิจการ ให้แนบหลักฐาน

ตามข้อ ๔ เพิ่มเติม 

๓. หลกัฐานการขออนญุาตประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว 
เช่น แบบ ต.๓ หรือ แบบ ต.๗ ฯลฯ 

 

๔. หนงัสอืมอบอ านาจ (Power of Attorney) 
โดยม ีNotary Public ที่เช่ือถือได้เป็นผู้ลงนามรับรอง 
และออกให้ไมเ่กิน ๖ เดือน 

๔.๑ ใช้เฉพาะกรณีไมก่ าหนดช่ือผู้บริหารกิจการ 
๔.๒ หนงัสอืมอบอ านาจ (Power of Attorney) 

ทีเ่ป็นภาษาตา่งประเทศต้องมีค าแปลเป็นภาษาไทย
จากสถาบนัการแปลที่เช่ือถือได้ โดยแนบหลักฐาน
ตามข้อ ๕ เพิ่มเติม 

๕. ค าแปลภาษาไทยจากสถาบนัการแปลที่เช่ือถือได้ 
โดยผู้มีอ านาจลงนามของสถาบนัการแปลลงนามรับรอง
และประทบัตราสถาบนั (ถ้ามี) พร้อมหลกัฐานประกอบ 
การพิจารณาเพิ่มเติมตามข้อ ๕.๑ หรือ ๕.๒ 

๕.๑ หนงัสอืรับรองการจดทะเบยีนเป็นสถาบนัการแปล 
พร้อมให้ผู้มีอ านาจลงนามของสถาบนัการแปลลงนาม
รับรองส าเนาและประทบัตรา (ถ้ามี) หรือ 

๕.๒ กรณีผู้แปลหรือผู้ รับรองการแปลเป็นทนายความ 
ผู้ท าค ารับรองลายมือช่ือและเอกสาร (Notarial 
Services Attorney) ให้แนบหนงัสอืรับรอง 
(Certificate) การขึน้ทะเบียนเป็นทนายความ 
ผู้ท าค ารับรองลายมือช่ือและเอกสาร 
พร้อมให้ทนายความเจ้าของหนงัสอืรับรองนัน้ 
ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

๖. บตัรประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร หรือ 
ใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิม่ (ภ.พ.๒๐) 

 ให้ใช้เฉพาะกรณีที่เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร 
ไมต่รงกบัเลขทะเบียนนิติบคุคล 

 

 

 



แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 
 

หน้า ๔/๑๐ 

กิจการร่วมค้า 
หลักฐานประกอบการพิจารณา หมายเหตุ 

๑. หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนามทกุคน 
 ๑.๑ กรณีคนไทย 

- บตัรประจ าตวัประชาชน 
 ๑.๒ กรณีบคุคลตา่งประเทศ 

- ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) หรือ 
- ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าวพร้อมส าเนา 
ทะเบียนบ้าน (กรณีคนตา่งด้าวทีข่ออนญุาตเพื่อมี
ถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร ต้องแสดงใบส าคญั 
ถ่ินท่ีอยูท่ี่ได้รับอนญุาตให้อยูใ่นประเทศไทย) 

 กรณีบคุคลตา่งประเทศ หากไมม่หีลกัฐาน 
ตามข้อ ๑.๒ ให้ใช้หลกัฐานอื่นเป็นกรณีไป 

๒. หลกัฐานหนงัสือสญัญาร่วมค้า (Joint Venture Agreement) ๒.๑ หากไมก่ าหนดช่ือผู้บริหารกิจการ ให้แนบหลักฐาน
ตามข้อ ๔ เพิ่มเติม 

๒.๒ กรณีหนงัสอืสญัญาร่วมค้า (Joint Venture Agreement) 
ถกูจดัท าขึน้ในตา่งประเทศ ต้องมี Notary Public  
ที่เช่ือถือได้เป็นผู้ลงนามรับรอง และออกให้ไมเ่กิน 
๖ เดือน เว้นแต ่กรณีหนงัสอืสญัญาฯ ที่ถกูจดัท าขึน้ 
ในตา่งประเทศนัน้ มีคูฉ่บบัของคูส่ญัญาร่วมค้าที่เป็น
ต้นฉบบัซึง่ปรากฏในข้อสญัญา ให้คูส่ญัญาร่วมค้า 
ในประเทศไทยเลอืกด าเนินการได้ ดงันี ้
๒.๒.๑ ให้น าคูฉ่บบัหนงัสอืสญัญาฯ ที่เป็นต้นฉบบั 

ของตนเองมาแสดงตอ่พนกังานศลุกากรประกอบ 
การยื่นแบบค าขอ พร้อมยื่นส าเนาหนงัสอืสญัญาฯ 
ที่ได้รับรองส าเนาถกูต้องแล้ว หรือ 

๒.๒.๒ ให้ยื่นส าเนาหนงัสอืสญัญาฯ ซึง่มี 
ทนายความผู้ท าค ารับรองลายมอืช่ือและ
เอกสาร (Notarial Services Attorney) 
เป็นผู้ลงนามรับรอง พร้อมแนบหนงัสอืรับรอง 
(Certificate) การขึน้ทะเบียนเป็นทนายความ
ผู้ท าค ารับรองลายมือช่ือและเอกสาร ซึง่มี
ทนายความเจ้าของหนงัสอืรับรองนัน้ 
ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

๒.๓ หากหลกัฐานหนงัสอืสญัญาเป็นภาษาตา่งประเทศ
ต้องมคี าแปลเป็นภาษาไทยจากสถาบนัการแปล 
ที่เช่ือถือได้ โดยแนบหลกัฐานตามข้อ ๕ เพิ่มเติม 

 



แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 
 

หน้า ๕/๑๐ 

๓. หนงัสอืรับรองนิติบคุคล ของคูส่ญัญาที่ท าสญัญาร่วมค้า 
ทกุฝ่าย ฝ่ายละ ๑ ชดุ 

๓.๑ ออกให้ไมเ่กิน ๓ เดือน 
๓.๒ หากคูส่ญัญาเป็นนิติบคุคลจดทะเบียนในตา่งประเทศ

ที่ไมส่ามารถยื่นหนงัสอืรับรองนิตบิคุคลได้ 
ให้ใช้หลกัฐานการจดทะเบยีนเป็นนิติบคุคลของ
ตา่งประเทศโดยมี Notary Public ที่เช่ือถือได้ 
เป็นผู้ลงนามรับรอง และออกให้ไมเ่กิน ๖ เดือน 

๔. หนงัสอืมอบอ านาจ (Power of Attorney) 
ให้เป็นผู้ท าการแทนกิจการร่วมค้า 

๔.๑ ใช้เฉพาะกรณีไมก่ าหนดช่ือผู้บริหารกิจการ 
๔.๒ กรณีหนงัสอืมอบอ านาจ (Power of Attorney) 

ถกูจดัท าขึน้ในตา่งประเทศ ต้องมี Notary Public  
ที่เช่ือถือได้เป็นผู้ลงนามรับรองและออกให้ไมเ่กิน 
๖ เดือน 

๔.๓ หนงัสอืมอบอ านาจ (Power of Attorney) 
ทีเ่ป็นภาษาตา่งประเทศต้องมีค าแปลเป็นภาษาไทย
จากสถาบนัการแปลที่เช่ือถือได้ โดยแนบหลักฐาน
ตามข้อ ๕ เพิ่มเติม 

๕. ค าแปลภาษาไทยจากสถาบนัการแปลที่เช่ือถือได้ 
โดยผู้มีอ านาจลงนามของสถาบนัการแปลลงนามรับรอง
และประทบัตราสถาบนั (ถ้ามี) พร้อมหลกัฐานประกอบ 
การพิจารณาเพิ่มเติมตามข้อ ๕.๑ หรือ ๕.๒ 

๕.๑ หนงัสอืรับรองการจดทะเบยีนเป็นสถาบนัการแปล 
พร้อมให้ผู้มีอ านาจลงนามของสถาบนัการแปลลงนาม
รับรองส าเนาและประทบัตรา (ถ้ามี) หรือ 

๕.๒ กรณีผู้แปลหรือผู้ รับรองการแปลเป็นทนายความ 
ผู้ท าค ารับรองลายมือช่ือและเอกสาร (Notarial 
Services Attorney) ให้แนบหนงัสอืรับรอง 
(Certificate) การขึน้ทะเบียนเป็นทนายความ 
ผู้ท าค ารับรองลายมือช่ือและเอกสาร 
พร้อมให้ทนายความเจ้าของหนงัสอืรับรองนัน้ 
ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

๖. บตัรประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร หรือ 
ใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิม่ (ภ.พ.๒๐) 

หลักฐานที่ใช้แทนได้ 
๖.๑ แบบแจ้งการเปลีย่นแปลงทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม 

(ภ.พ.๐๙) ที่กรมสรรพากรออกให้ไมเ่กิน ๒ เดือน 
๖.๒ แบบค าขอรับใบแทนใบทะเบยีนภาษีมลูคา่เพิม่ 

(ภ.พ.๐๔) ที่กรมสรรพากรออกให้ไมเ่กิน ๒ เดือน 
 

 

 

 

 

 

 

 



แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 
 

หน้า ๖/๑๐ 

หน่วยงานราชการ / กระทรวง / ทบวง / กรม 
หลักฐานประกอบการพิจารณา หมายเหตุ 

๑. หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนามทกุคน 
 ๑.๑ กรณีคนไทย 

- บตัรประจ าตวัประชาชน 
- บตัรประจ าตวัข้าราชการหรือพนกังานองค์การ 
ของรัฐพร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน 

 ๑.๒ กรณีบคุคลตา่งประเทศ 
- ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) หรือ 
- ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าวพร้อมส าเนา 
ทะเบียนบ้าน (กรณีคนตา่งด้าวทีข่ออนญุาตเพื่อมี
ถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร ต้องแสดงใบส าคญั 
ถ่ินท่ีอยูท่ี่ได้รับอนญุาตให้อยูใ่นประเทศไทย) 

 กรณีบคุคลตา่งประเทศ หากไมม่หีลกัฐาน 
ตามข้อ ๑.๒ ให้ใช้หลกัฐานอื่นเป็นกรณีไป 

๒. หลกัฐานการจดัตัง้ตามพระราชบญัญตัิ หรือ 
พระราชกฤษฎีกา หรือ ใบอนญุาตจดัตัง้ที่ออกให้จาก 
กระทรวง ทบวง กรม ของต้นสงักดัที่หนว่ยงานราชการนัน้ๆ 
สงักดัอยู ่ฯลฯ 

 

๓. หนงัสอืแตง่ตัง้ผู้มีอ านาจกระท าการ  

๔. บตัรประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร  
 
 

โรงเรียน / วิทยาลัย / มหาวิทยาลัย 
หลักฐานประกอบการพิจารณา หมายเหตุ 

๑. หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนามทกุคน 
 ๑.๑ กรณีคนไทย 

- บตัรประจ าตวัประชาชน 
- บตัรประจ าตวัข้าราชการหรือพนกังานองค์การ 
ของรัฐพร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน 

 ๑.๒ กรณีบคุคลตา่งประเทศ 
- ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) หรือ 
- ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าวพร้อมส าเนา 
ทะเบียนบ้าน (กรณีคนตา่งด้าวทีข่ออนญุาตเพื่อมี
ถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร ต้องแสดงใบส าคญั 
ถ่ินท่ีอยูท่ี่ได้รับอนญุาตให้อยูใ่นประเทศไทย) 

 กรณีบคุคลตา่งประเทศ หากไมม่หีลกัฐาน 
ตามข้อ ๑.๒ ให้ใช้หลกัฐานอื่นเป็นกรณีไป 

๒. หนงัสอืใบอนญุาตให้จดัตัง้  กรณีที่ไมไ่ด้ระบช่ืุอผู้มีอ านาจกระท าการ 
ให้แนบหลกัฐานตามข้อ ๔ เพิ่มเติม 



แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 
 

หน้า ๗/๑๐ 

๓. ตราสารจดัตัง้นติิบคุคลของโรงเรียนในระบบ (ถ้าม)ี  

๔. หนงัสอืแตง่ตัง้ผู้มีอ านาจกระท าการ  

๕. บตัรประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร หรือ 
ใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิม่ (ภ.พ.๒๐) 

หลักฐานที่ใช้แทนได้ 
๕.๑ แบบแจ้งการเปลีย่นแปลงทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม 

(ภ.พ.๐๙) ที่กรมสรรพากรออกให้ไมเ่กิน ๒ เดือน 
๕.๒ แบบค าขอรับใบแทนใบทะเบยีนภาษีมลูคา่เพิม่ 

(ภ.พ.๐๔) ที่กรมสรรพากรออกให้ไมเ่กิน ๒ เดือน 
 

มูลนิธิ / สมาคม / สหกรณ์ 
หลักฐานประกอบการพิจารณา หมายเหตุ 

๑. หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนามทกุคน 
 ๑.๑ กรณีคนไทย 

- บตัรประจ าตวัประชาชน 
- บตัรประจ าตวัข้าราชการหรือพนกังานองค์การ 
ของรัฐพร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน 

 ๑.๒ กรณีบคุคลตา่งประเทศ 
- ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) หรือ 
- ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าวพร้อมส าเนา 
ทะเบียนบ้าน (กรณีคนตา่งด้าวทีข่ออนญุาตเพื่อมี
ถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร ต้องแสดงใบส าคญั 
ถ่ินท่ีอยูท่ี่ได้รับอนญุาตให้อยูใ่นประเทศไทย) 

 กรณีบคุคลตา่งประเทศ หากไมม่หีลกัฐาน 
ตามข้อ ๑.๒ ให้ใช้หลกัฐานอื่นเป็นกรณีไป 

๒. หลกัฐานการจดทะเบียนจดัตัง้ เช่น ใบอนญุาตจดัตัง้สมาคม 
หรือ องค์การ หรือ ใบส าคญัรับจดทะเบียนสหกรณ์ ฯลฯ 

 

๓. หนงัสอืแตง่ตัง้ผู้มีอ านาจกระท าการ  

๔. หลกัฐานหนงัสอืรายช่ือกรรมการ (ถ้ามี)  หากมกีารแก้ไข/เปลีย่นแปลง/เพิม่เติม รายช่ือ
กรรมการ ให้แนบส าเนาข้อบงัคบัฉบบัท่ีขอแก้ไข/
เปลีย่นแปลง/เพิ่มเติม หรือใบส าคญัแสดงการ 
จดทะเบยีนแตง่ตัง้กรรมการของมลูนิธิขึน้ใหม ่
ทัง้ชดุ ฉบบัปัจจบุนั 

๕. ส าเนาข้อบงัคบั  หากมกีารแก้ไข/เปลีย่นแปลง/เพิม่เติม ข้อบงัคบั
ให้แนบส าเนาข้อบงัคบัฉบบัท่ีขอแก้ไขเพิ่มเติม
เปลีย่นแปลง ฉบบัปัจจบุนั 

 



แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 
 

หน้า ๘/๑๐ 

๖. บตัรประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร หรือ 
ใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิม่ (ภ.พ.๒๐) 

หลักฐานที่ใช้แทนได้ 
๖.๑ แบบแจ้งการเปลีย่นแปลงทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม 

(ภ.พ.๐๙) ที่กรมสรรพากรออกให้ไมเ่กิน ๒ เดือน 
๖.๒ แบบค าขอรับใบแทนใบทะเบยีนภาษีมลูคา่เพิม่ 

(ภ.พ.๐๔) ที่กรมสรรพากรออกให้ไมเ่กิน ๒ เดือน 
 

วัด 
หลักฐานประกอบการพิจารณา หมายเหตุ 

๑. บตัรประจ าตวัประชาชนของผู้มีอ านาจลงนาม  

๒. หลกัฐานหนงัสอือนญุาตให้จดัตัง้วดั  

๓. หนงัสอืตราตัง้เจ้าอาวาส  

๔. หนงัสอืสทุธิ ส าหรับพระภิกษุและสามเณร  ใช้ในกรณีที่ค าน าหน้านาม หรือสมณศกัดิ์ และวงเลบ็
ช่ือตวัสกลุตอ่ท้ายสมณศกัดิ์ ไมต่รงกบับตัรประจ าตวั
ประชาชน หรือ หนงัสอืตราตัง้เจ้าอาวาส 

๕. บตัรประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร (ถ้ามี)  กรณีวดัที่ไมม่เีลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร 
กรมสรรพากร ให้ยื่นแบบค าขอลงทะเบียนเป็น 
ผู้ปฏิบตัิพิธีการศลุกากรฯ ณ ฝ่ายทะเบียนผู้น าเข้า 
และสง่ออก สว่นทะเบียนและสทิธิพิเศษ 
ส านกัมาตรฐานพิธีการและราคาศลุกากร 
กรมศลุกากร เทา่นัน้ 

 

ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิตบุิคคล 
หลักฐานประกอบการพิจารณา หมายเหตุ 

๑. หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนามทกุคน 
 ๑.๑ กรณีคนไทย 

- บตัรประจ าตวัประชาชน 
 ๑.๒ กรณีบคุคลตา่งประเทศ 

- ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) หรือ 
- ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าวพร้อมส าเนา 
ทะเบียนบ้าน (กรณีคนตา่งด้าวทีข่ออนญุาตเพื่อมี
ถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร ต้องแสดงใบส าคญั 
ถ่ินท่ีอยูท่ี่ได้รับอนญุาตให้อยูใ่นประเทศไทย) 

 กรณีบคุคลตา่งประเทศ หากไมม่หีลกัฐาน 
ตามข้อ ๑.๒ ให้ใช้หลกัฐานอื่นเป็นกรณีไป 

๒. หนงัสอืสญัญาหรือบนัทกึข้อตกลงในการจดัตัง้ 
ห้างหุ้นสว่นสามญัหรือคณะบคุคลที่มิใช่นิติบคุคล 

 



แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 
 

หน้า ๙/๑๐ 

๓. ใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้าม)ี  

๔. บตัรประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร หรือ 
ใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิม่ (ภ.พ.๒๐) 

หลักฐานที่ใช้แทนได้ 
๔.๑ แบบแจ้งการเปลีย่นแปลงทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม 

(ภ.พ.๐๙) ที่กรมสรรพากรออกให้ไมเ่กิน ๒ เดือน 
๔.๒ แบบค าขอรับใบแทนใบทะเบยีนภาษีมลูคา่เพิม่ 

(ภ.พ.๐๔) ที่กรมสรรพากรออกให้ไมเ่กิน ๒ เดือน 
 

ร้านค้า 
หลักฐานประกอบการพิจารณา หมายเหตุ 

๑. บตัรประจ าตวัประชาชนของผู้มีอ านาจลงนาม  

๒. ใบทะเบียนพาณิชย์  

๓. ใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิม่ (ภ.พ.๒๐)  (ถ้ามี)  
 

บริษัทจ ากัด / บริษัทมหาชน / ห้างหุ้นส่วนจ ากัด / ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน 
กรณีเป็นบริษัทท่ีท าแผนฟ้ืนฟูกิจการ ซึ่งศาลได้ส่ังให้บริษัทอ่ืนเป็นผู้บริหารแผนแทน  

เพื่อด าเนินกิจการบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทสามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ 
หลักฐานประกอบการพิจารณา หมายเหตุ 

๑. หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนามทกุคน 
 ๑.๑ กรณีคนไทย 

- บตัรประจ าตวัประชาชน 
 ๑.๒ กรณีบคุคลตา่งประเทศ 

- ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) หรือ 
- ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าวพร้อมส าเนา 
ทะเบียนบ้าน (กรณีคนตา่งด้าวทีข่ออนญุาตเพื่อมี
ถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร ต้องแสดงใบส าคญั 
ถ่ินท่ีอยูท่ี่ได้รับอนญุาตให้อยูใ่นประเทศไทย) 

 กรณีบคุคลตา่งประเทศ หากไมม่หีลกัฐาน 
ตามข้อ ๑.๒ ให้ใช้หลกัฐานอื่นเป็นกรณีไป 

๒. หนงัสอืรับรองนิติบคุคล ของบริษัทท่ีท าแผนฟืน้ฟกิูจการ  ออกให้ไมเ่กิน ๓ เดือน 

๓. หนงัสอืรับรองนิติบคุคล ของบริษัทอื่นที่ศาลสัง่ให้เป็น
ผู้บริหารแผนแทน (ถ้ามี) 

 

 

 

 

 

 ออกให้ไมเ่กิน ๓ เดือน 



แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 
 

หน้า ๑๐/๑๐ 

๔. ใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิม่ (ภ.พ.20) 

 (ใช้เฉพาะกรณีลงทะเบียนสาขาเท่านัน้) 

หลักฐานที่ใช้แทนได้ 
๓.๑ แบบแจ้งการเปลีย่นแปลงทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม 

(ภ.พ.๐๙) ที่กรมสรรพากรออกให้ไมเ่กิน ๒ เดือน 
๓.๒ แบบค าขอรับใบแทนใบทะเบยีนภาษีมลูคา่เพิม่ 

(ภ.พ.๐๔) ที่กรมสรรพากรออกให้ไมเ่กิน ๒ เดือน 

๕. ส าเนาค าสัง่ศาลให้ฟืน้ฟกิูจการ หรือท าแผนฟืน้ฟกิูจการ  

 

 

บุคคลธรรมดา 
หลักฐานประกอบการพิจารณา หมายเหตุ 

กรณีคนไทย 
- บตัรประจ าตวัประชาชน 

กรณีบุคคลต่างประเทศ 
- ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) หรือ 
- ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าวพร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน 
(กรณีคนตา่งด้าวที่ขออนญุาตเพือ่มีถ่ินท่ีอยู ่
ในราชอาณาจกัร ต้องแสดงใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่
ที่ได้รับอนญุาตให้อยูใ่นประเทศไทย) 

 กรณีบคุคลตา่งประเทศ หากไมม่หีลกัฐาน 
ตามที่ระบไุว้ ให้ใช้หลกัฐานอื่นเป็นกรณีไป 

 

กรณีบุคคลธรรมดา 



แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 
 

หน้า ๑/๔ 
 

หลักฐานประกอบแบบค าขอหมายเลข 2 
(แบบค าขอลงทะเบียนผู้ รับผิดชอบการบรรจ ุผู้ปฏิบตัพิิธีการศลุกากรทางอิเล็กทรอนิกส์) 

 

บริษัทจ ากัด / บริษัทมหาชน / ห้างหุ้นส่วนจ ากัด / ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน 
หลักฐานประกอบการพิจารณา หมายเหตุ 

๑. หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนามทกุคน 
 ๑.๑ กรณีคนไทย 

- บตัรประจ าตวัประชาชน 
 ๑.๒ กรณีบคุคลตา่งประเทศ 

- ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) หรือ 
- ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าวพร้อมส าเนา 
ทะเบียนบ้าน (กรณีคนตา่งด้าวทีข่ออนญุาตเพื่อมี
ถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร ต้องแสดงใบส าคญั 
ถ่ินท่ีอยูท่ี่ได้รับอนญุาตให้อยูใ่นประเทศไทย) 

 กรณีบคุคลตา่งประเทศ หากไมม่หีลกัฐาน 
ตามข้อ ๑.๒ ให้ใช้หลกัฐานอื่นเป็นกรณีไป 

๒. หนงัสอืรับรองนิติบคุคล  ออกให้ไมเ่กิน ๓ เดือน 

๓. ใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม (ภ.พ.๒๐) 
 (ใช้เฉพาะกรณีลงทะเบียนสาขาเท่านัน้) 

หลักฐานที่ใช้แทนได้ 
๓.๑ แบบแจ้งการเปลีย่นแปลงทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม 

(ภ.พ.๐๙) ที่กรมสรรพากรออกให้ไมเ่กิน ๒ เดือน 
๓.๒ แบบค าขอรับใบแทนใบทะเบยีนภาษีมลูคา่เพิม่ 

(ภ.พ.๐๔) ที่กรมสรรพากรออกให้ไมเ่กิน ๒ เดือน 
 

นิตบุิคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ 
หลักฐานประกอบการพิจารณา หมายเหตุ 

๑. หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนามทกุคน 
 ๑.๑ กรณีคนไทย 

- บตัรประจ าตวัประชาชน 
 ๑.๒ กรณีบคุคลตา่งประเทศ 

- ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) หรือ 
- ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าวพร้อมส าเนา 
ทะเบียนบ้าน (กรณีคนตา่งด้าวทีข่ออนญุาตเพื่อมี
ถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร ต้องแสดงใบส าคญั 
ถ่ินท่ีอยูท่ี่ได้รับอนญุาตให้อยูใ่นประเทศไทย) 

 กรณีบคุคลตา่งประเทศ หากไมม่หีลกัฐาน 
ตามข้อ ๑.๒ ให้ใช้หลกัฐานอื่นเป็นกรณีไป 



แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 
 

หน้า ๒/๔ 
 

 

๒. หลกัฐานการจดทะเบียนนิติบคุคลของตา่งประเทศ 
โดยมี Notary Public ที่เช่ือถือได้เป็นผู้ลงนามรับรอง 
และออกให้ไมเ่กิน ๖ เดือน 

๒.๑ หากไมก่ าหนดช่ือผู้บริหารกิจการ ให้แนบหลักฐาน
ตามข้อ ๓ เพิ่มเติม 

๒.๒ หลกัฐานการจดทะเบียนนิติบคุคลที่เป็นภาษา 
ตา่งประเทศ ต้องมีค าแปลเป็นภาษาไทยจาก 
สถาบนัการแปลที่เช่ือถือได้ โดยแนบหลกัฐาน 
ตามข้อ ๔ เพิ่มเติม 

๓. หนงัสอืมอบอ านาจ (Power of Attorney) 
โดยม ีNotary Public ที่เช่ือถือได้เป็นผู้ลงนามรับรอง 
และออกให้ไมเ่กิน ๖ เดือน 

๓.๑ ใช้เฉพาะกรณีไมก่ าหนดช่ือผู้บริหารกิจการ 
๓.๒ หนงัสอืมอบอ านาจ (Power of Attorney) 

ทีเ่ป็นภาษาตา่งประเทศต้องมีค าแปลเป็นภาษาไทย
จากสถาบนัการแปลที่เช่ือถือได้ โดยแนบหลักฐาน 
ตามข้อ ๔ เพิ่มเติม 

๔. ค าแปลภาษาไทยจากสถาบนัการแปลที่เช่ือถือได้ 
โดยผู้มีอ านาจลงนามของสถาบนัการแปลลงนามรับรอง
และประทบัตราสถาบนั (ถ้ามี) พร้อมหลกัฐานประกอบ 
การพิจารณาเพิ่มเติมตามข้อ ๔.๑ หรือ ๔.๒ 

๔.๑ หนงัสอืรับรองการจดทะเบยีนเป็นสถาบนัการแปล 
พร้อมให้ผู้มีอ านาจลงนามของสถาบนัการแปล 
ลงนามรับรองส าเนาและประทบัตรา (ถ้าม)ี หรือ 

๔.๒ กรณีผู้แปลหรือผู้ รับรองการแปลเป็นทนายความ 
ผู้ท าค ารับรองลายมือช่ือและเอกสาร (Notarial 
Services Attorney) ให้แนบหนงัสอืรับรอง 
(Certificate) การขึน้ทะเบียนเป็นทนายความ 
ผู้ท าค ารับรองลายมือช่ือและเอกสาร 
พร้อมให้ทนายความเจ้าของหนงัสอืรับรองนัน้ 
ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

๕. บตัรประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร หรือ 
ใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิม่ (ภ.พ.๒๐) 

หลักฐานที่ใช้แทนได้ 
๕.๑ แบบแจ้งการเปลีย่นแปลงทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม 

(ภ.พ.๐๙) ที่กรมสรรพากรออกให้ไมเ่กิน ๒ เดือน 
๕.๒ แบบค าขอรับใบแทนใบทะเบยีนภาษีมลูคา่เพิม่ 

(ภ.พ.๐๔) ที่กรมสรรพากรออกให้ไมเ่กิน ๒ เดือน 

นิตบุิคคลจดทะเบียนในต่างประเทศแต่งตัง้ตัวแทนในประเทศไทยกระท าการแทน 
หลักฐานประกอบการพิจารณา หมายเหตุ 

หลักฐานประกอบการพิจารณาของฝ่ายตวัการ 

๑. ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) ของผู้มีอ านาจลงนาม 
ทกุคน โดยมี Notary Public ที่เช่ือถือได้เป็นผู้ลงนามรับรอง 
และออกให้ไมเ่กิน ๖ เดือน 

 

 



แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 
 

หน้า ๓/๔ 
 

๒. หลกัฐานการจดทะเบียนนิติบคุคลของตา่งประเทศ 
โดยมี Notary Public ที่เช่ือถือได้เป็นผู้ลงนามรับรอง 
และออกให้ไมเ่กิน ๖ เดือน 

 หลกัฐานการจดทะเบียนนิติบคุคลที่เป็น
ภาษาตา่งประเทศ ต้องมคี าแปลเป็นภาษาไทย
จากสถาบนัการแปลที่เช่ือถือได้ โดยแนบ
หลักฐานตามข้อ ๕ เพิ่มเติม 

๓. หลกัฐานหนงัสอืสญัญาแตง่ตัง้ตวัแทน (Agency 
Agreement) 

๓.๑ หากหลกัฐานหนงัสอืสญัญาแตง่ตัง้ตวัแทนไมไ่ด้ระบุ
นิติกรรมที่เก่ียวข้องกบักรมศลุกากร และ/หรือ 
การด าเนินการในกระบวนการทางศลุกากร 
ให้แนบหลกัฐานตามข้อ ๔ เพิ่มเติม 

๓.๒ กรณีหนงัสอืสญัญาแตง่ตัง้ตวัแทน (Agency 
Agreement) ถกูจดัท าขึน้ในตา่งประเทศ ต้องมี 
Notary Public ที่เช่ือถือได้เป็นผู้ลงนามรับรอง  
และออกให้ไมเ่กิน ๖ เดือน เว้นแต่ กรณีหนงัสอืสญัญาฯ 
ที่ถกูจดัท าขึน้ในตา่งประเทศนัน้ มีคูฉ่บบัของตวัแทน
ในประเทศไทยทีเ่ป็นต้นฉบบัซึง่ปรากฏในข้อสญัญา 
ให้ตวัแทนในประเทศไทยเลอืกด าเนินการได้ ดงันี ้
๓.๒.๑ ให้น าคูฉ่บบัหนงัสอืสญัญาฯ ที่เป็นต้นฉบบั 

ของตนเองมาแสดงตอ่พนกังานศลุกากรประกอบ 
การยื่นแบบค าขอ พร้อมยื่นส าเนาหนงัสอืสญัญาฯ 
ที่ได้รับรองส าเนาถกูต้องแล้ว หรือ 

๓.๒.๒ ให้ยื่นส าเนาหนงัสอืสญัญาฯ ซึง่มี 
ทนายความผู้ท าค ารับรองลายมอืช่ือและ
เอกสาร (Notarial Services Attorney) 
เป็นผู้ลงนามรับรอง พร้อมแนบหนงัสอืรับรอง 
(Certificate) การขึน้ทะเบียนเป็นทนายความ
ผู้ท าค ารับรองลายมือช่ือและเอกสาร ซึง่มี
ทนายความเจ้าของหนงัสอืรับรองนัน้ 
ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

๓.๓ หลกัฐานหนงัสอืสญัญาแตง่ตัง้ตวัแทน (Agency 
Agreement) ท่ีเป็นภาษาตา่งประเทศต้องมีค าแปล
เป็นภาษาไทยจากสถาบนัการแปลที่เช่ือถือได้ 
โดยแนบหลกัฐานตามข้อ ๕ เพิ่มเติม 

 
 
 
 



แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 
 

หน้า ๔/๔ 
 

 

๔. หนงัสอืมอบอ านาจ (Power of Attorney) 
โดยม ีNotary Public ที่เช่ือถือได้เป็นผู้ลงนามรับรอง 
และออกให้ไมเ่กิน ๖ เดือน 

๔.๑ ให้ยื่นหากหลกัฐานหนงัสอืสญัญา (Agency 
Agreement) ไมไ่ด้ระบขุอบเขตการท านิตกิรรม 
ที่เก่ียวข้องกบักรมศลุกากรในเร่ืองเก่ียวกบั 
การด าเนินการในกระบวนการทางศลุกากร หรือ 
การมอบอ านาจให้มาท านติิกรรมกบักรมศลุกากร 

๔.๒ หนงัสอืมอบอ านาจ (Power of Attorney) 
ทีเ่ป็นภาษาตา่งประเทศต้องมีค าแปลเป็นภาษาไทย
จากสถาบนัการแปลที่เช่ือถือได้ โดยแนบหลักฐาน
ตามข้อ ๕ เพิ่มเติม 

๕. ค าแปลภาษาไทยจากสถาบนัการแปลที่เช่ือถือได้ 
โดยผู้มีอ านาจลงนามของสถาบนัการแปลลงนามรับรอง
และประทบัตราสถาบนั (ถ้ามี) พร้อมหลกัฐานประกอบ 
การพิจารณาเพิ่มเติมตามข้อ ๕.๑ หรือ ๕.๒ 

๕.๑ หนงัสอืรับรองการจดทะเบยีนเป็นสถาบนัการแปล 
พร้อมให้ผู้มีอ านาจลงนามของสถาบนัการแปล 
ลงนามรับรองส าเนาและประทบัตรา (ถ้าม)ี หรือ 

๕.๒ กรณีผู้แปลหรือผู้ รับรองการแปลเป็นทนายความ 
ผู้ท าค ารับรองลายมือช่ือและเอกสาร (Notarial 
Services Attorney) ให้แนบหนงัสอืรับรอง 
(Certificate) การขึน้ทะเบียนเป็นทนายความ 
ผู้ท าค ารับรองลายมือช่ือและเอกสาร 
พร้อมให้ทนายความเจ้าของหนงัสอืรับรองนัน้ 
ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

๖. บตัรประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร หรือ 
ใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิม่ (ภ.พ.๒๐) 
ชดุตวัการกระท าการแทนโดยตวัแทน 

หลักฐานที่ใช้แทนได้ 
๖.๑ แบบแจ้งการเปลีย่นแปลงทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม 

(ภ.พ.๐๙) ที่กรมสรรพากรออกให้ไมเ่กิน ๒ เดือน 
๖.๒ แบบค าขอรับใบแทนใบทะเบยีนภาษีมลูคา่เพิม่ 

(ภ.พ.๐๔) ที่กรมสรรพากรออกให้ไมเ่กิน ๒ เดือน 

หลักฐานประกอบการพิจารณาของฝ่ายตัวแทน 

๗. หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนามทกุคน 
 ๗.๑ กรณีคนไทย 

- บตัรประจ าตวัประชาชน 
 ๗.๒ กรณีบคุคลตา่งประเทศ 

- ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) หรือ 
- ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าวพร้อมส าเนา 
ทะเบียนบ้าน (กรณีคนตา่งด้าวทีข่ออนญุาตเพื่อมี
ถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร ต้องแสดงใบส าคญั 
ถ่ินท่ีอยูท่ี่ได้รับอนญุาตให้อยูใ่นประเทศไทย) 

 กรณีบคุคลตา่งประเทศ หากไมม่หีลกัฐาน 
ตามข้อ ๗.๒ ให้ใช้หลกัฐานอื่นเป็นกรณีไป 

๘. หนงัสอืรับรองนิติบคุคล  ออกให้ไมเ่กิน ๓ เดือน 



แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที ่ ๖๔/๒๕๖๑ 
 

หน้า ๑/๔ 
 

หลักฐานประกอบแบบค าขอหมายเลข 3 
(แบบค าขอลงทะเบียนตวัแทนผู้รายงานยานพาหนะเข้า-ออกทางอิเล็กทรอนิกส์) 

 

บริษัทจ ากัด / บริษัทมหาชน / ห้างหุ้นส่วนจ ากัด / ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน 
หลักฐานประกอบการพิจารณา หมายเหตุ 

๑. หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนามทกุคน 
 ๑.๑ กรณีคนไทย 

- บตัรประจ าตวัประชาชน 
 ๑.๒ กรณีบคุคลตา่งประเทศ 

- ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) หรือ 
- ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าวพร้อมส าเนา 
ทะเบียนบ้าน (กรณีคนตา่งด้าวทีข่ออนญุาตเพื่อมี
ถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร ต้องแสดงใบส าคญั 
ถ่ินท่ีอยูท่ี่ได้รับอนญุาตให้อยูใ่นประเทศไทย) 

 กรณีบคุคลตา่งประเทศ หากไมม่หีลกัฐาน 
ตามข้อ ๑.๒ ให้ใช้หลกัฐานอื่นเป็นกรณีไป 

๒. หนงัสอืรับรองนิติบคุคล  ออกให้ไมเ่กิน ๓ เดือน 

๓. ใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม (ภ.พ.๒๐) 
 (ใช้เฉพาะกรณีลงทะเบียนสาขาเท่านัน้) 

หลักฐานที่ใช้แทนได้ 
๓.๑ แบบแจ้งการเปลีย่นแปลงทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม 

(ภ.พ.๐๙) ที่กรมสรรพากรออกให้ไมเ่กิน ๒ เดือน 
๓.๒ แบบค าขอรับใบแทนใบทะเบยีนภาษีมลูคา่เพิม่ 

(ภ.พ.๐๔) ที่กรมสรรพากรออกให้ไมเ่กิน ๒ เดือน 
 

นิตบุิคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ 
หลักฐานประกอบการพิจารณา หมายเหตุ 

๑. หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนามทกุคน 
 ๑.๑ กรณีคนไทย 

- บตัรประจ าตวัประชาชน 
 ๑.๒ กรณีบคุคลตา่งประเทศ 

- ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) หรือ 
- ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าวพร้อมส าเนา 
ทะเบียนบ้าน (กรณีคนตา่งด้าวทีข่ออนญุาตเพื่อมี
ถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร ต้องแสดงใบส าคญั 
ถ่ินท่ีอยูท่ี่ได้รับอนญุาตให้อยูใ่นประเทศไทย) 

 กรณีบคุคลตา่งประเทศ หากไมม่หีลกัฐาน 
ตามข้อ ๑.๒ ให้ใช้หลกัฐานอื่นเป็นกรณีไป 



แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที ่ ๖๔/๒๕๖๑ 
 

หน้า ๒/๔ 
 

 

๒. หลกัฐานการจดทะเบียนนิติบคุคลของตา่งประเทศ 
โดยมี Notary Public ที่เช่ือถือได้เป็นผู้ลงนามรับรอง 
และออกให้ไมเ่กิน ๖ เดือน 

๒.๑ หากไมก่ าหนดช่ือผู้บริหารกิจการ ให้แนบหลักฐาน
ตามข้อ ๓ เพิ่มเติม 

๒.๒ หลกัฐานการจดทะเบียนนิติบคุคลที่เป็นภาษา 
ตา่งประเทศ ต้องมีค าแปลเป็นภาษาไทยจาก 
สถาบนัการแปลที่เช่ือถือได้ โดยแนบหลกัฐาน 
ตามข้อ ๔ เพิ่มเติม 

๓. หนงัสอืมอบอ านาจ (Power of Attorney) 
โดยม ีNotary Public ที่เช่ือถือได้เป็นผู้ลงนามรับรอง 
และออกให้ไมเ่กิน ๖ เดือน 

๓.๑ ใช้เฉพาะกรณีไมก่ าหนดช่ือผู้บริหารกิจการ 
๓.๒ หนงัสอืมอบอ านาจ (Power of Attorney) 

ทีเ่ป็นภาษาตา่งประเทศต้องมีค าแปลเป็นภาษาไทย
จากสถาบนัการแปลที่เช่ือถือได้ โดยแนบหลักฐาน 
ตามข้อ ๔ เพิ่มเติม 

๔. ค าแปลภาษาไทยจากสถาบนัการแปลที่เช่ือถือได้ 
โดยผู้มีอ านาจลงนามของสถาบนัการแปลลงนามรับรอง
และประทบัตราสถาบนั (ถ้ามี) พร้อมหลกัฐานประกอบ 
การพิจารณาเพิ่มเติมตามข้อ ๔.๑ หรือ ๔.๒ 

๔.๑ หนงัสอืรับรองการจดทะเบยีนเป็นสถาบนัการแปล 
พร้อมให้ผู้มีอ านาจลงนามของสถาบนัการแปล 
ลงนามรับรองส าเนาและประทบัตรา (ถ้าม)ี หรือ 

๔.๒ กรณีผู้แปลหรือผู้ รับรองการแปลเป็นทนายความ 
ผู้ท าค ารับรองลายมือช่ือและเอกสาร (Notarial 
Services Attorney) ให้แนบหนงัสอืรับรอง 
(Certificate) การขึน้ทะเบียนเป็นทนายความ 
ผู้ท าค ารับรองลายมือช่ือและเอกสาร 
พร้อมให้ทนายความเจ้าของหนงัสอืรับรองนัน้ 
ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

๕. บตัรประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร หรือ 
ใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิม่ (ภ.พ.๒๐) 

หลักฐานที่ใช้แทนได้ 
๕.๑ แบบแจ้งการเปลีย่นแปลงทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม 

(ภ.พ.๐๙) ที่กรมสรรพากรออกให้ไมเ่กิน ๒ เดือน 
๕.๒ แบบค าขอรับใบแทนใบทะเบยีนภาษีมลูคา่เพิม่ 

(ภ.พ.๐๔) ที่กรมสรรพากรออกให้ไมเ่กิน ๒ เดือน 

นิตบุิคคลจดทะเบียนในต่างประเทศแต่งตัง้ตัวแทนในประเทศไทยกระท าการแทน 
หลักฐานประกอบการพิจารณา หมายเหตุ 

หลักฐานประกอบการพิจารณาของฝ่ายตวัการ 

๑. ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) ของผู้มีอ านาจลงนาม 
ทกุคน โดยมี Notary Public ที่เช่ือถือได้เป็นผู้ลงนามรับรอง 
และออกให้ไมเ่กิน ๖ เดือน 

 

 



แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที ่ ๖๔/๒๕๖๑ 
 

หน้า ๓/๔ 
 

๒. หลกัฐานการจดทะเบียนนิติบคุคลของตา่งประเทศ 
โดยมี Notary Public ที่เช่ือถือได้เป็นผู้ลงนามรับรอง 
และออกให้ไมเ่กิน ๖ เดือน 

 หลกัฐานการจดทะเบียนนิติบคุคลที่เป็น
ภาษาตา่งประเทศ ต้องมคี าแปลเป็นภาษาไทย
จากสถาบนัการแปลที่เช่ือถือได้ โดยแนบ
หลักฐานตามข้อ ๕ เพิ่มเติม 

๓. หลกัฐานหนงัสอืสญัญาแตง่ตัง้ตวัแทน (Agency 
Agreement) 

๓.๑ หากหลกัฐานหนงัสอืสญัญาแตง่ตัง้ตวัแทนไมไ่ด้ระบุ
นิติกรรมที่เก่ียวข้องกบักรมศลุกากร และ/หรือ 
การด าเนินการในกระบวนการทางศลุกากร 
ให้แนบหลกัฐานตามข้อ ๔ เพิ่มเติม 

๓.๒ กรณีหนงัสอืสญัญาแตง่ตัง้ตวัแทน (Agency 
Agreement) ถกูจดัท าขึน้ในตา่งประเทศ ต้องมี 
Notary Public ที่เช่ือถือได้เป็นผู้ลงนามรับรอง  
และออกให้ไมเ่กิน ๖ เดือน เว้นแต่ กรณีหนงัสอืสญัญาฯ 
ที่ถกูจดัท าขึน้ในตา่งประเทศนัน้ มีคูฉ่บบัของตวัแทน
ในประเทศไทยทีเ่ป็นต้นฉบบัซึง่ปรากฏในข้อสญัญา 
ให้ตวัแทนในประเทศไทยเลอืกด าเนินการได้ ดงันี ้
๓.๒.๑ ให้น าคูฉ่บบัหนงัสอืสญัญาฯ ที่เป็นต้นฉบบั 

ของตนเองมาแสดงตอ่พนกังานศลุกากรประกอบ 
การยื่นแบบค าขอ พร้อมยื่นส าเนาหนงัสอืสญัญาฯ 
ที่ได้รับรองส าเนาถกูต้องแล้ว หรือ 

๓.๒.๒ ให้ยื่นส าเนาหนงัสอืสญัญาฯ ซึง่มี 
ทนายความผู้ท าค ารับรองลายมอืช่ือและ
เอกสาร (Notarial Services Attorney) 
เป็นผู้ลงนามรับรอง พร้อมแนบหนงัสอืรับรอง 
(Certificate) การขึน้ทะเบียนเป็นทนายความ
ผู้ท าค ารับรองลายมือช่ือและเอกสาร ซึง่มี
ทนายความเจ้าของหนงัสอืรับรองนัน้ 
ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

๓.๓ หลกัฐานหนงัสอืสญัญาแตง่ตัง้ตวัแทน (Agency 
Agreement) ท่ีเป็นภาษาตา่งประเทศต้องมีค าแปล
เป็นภาษาไทยจากสถาบนัการแปลที่เช่ือถือได้ 
โดยแนบหลกัฐานตามข้อ ๕ เพิ่มเติม 

 
 
 



แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที ่ ๖๔/๒๕๖๑ 
 

หน้า ๔/๔ 
 

 

๔. หนงัสอืมอบอ านาจ (Power of Attorney) 
โดยม ีNotary Public ที่เช่ือถือได้เป็นผู้ลงนามรับรอง 
และออกให้ไมเ่กิน ๖ เดือน 

๔.๑ ให้ยื่นหากหลกัฐานหนงัสอืสญัญา (Agency 
Agreement) ไมไ่ด้ระบขุอบเขตการท านิตกิรรม 
ที่เก่ียวข้องกบักรมศลุกากรในเร่ืองเก่ียวกบั 
การด าเนินการในกระบวนการทางศลุกากร หรือ 
การมอบอ านาจให้มาท านติิกรรมกบักรมศลุกากร 

๔.๒ หนงัสอืมอบอ านาจ (Power of Attorney) 
ทีเ่ป็นภาษาตา่งประเทศต้องมีค าแปลเป็นภาษาไทย
จากสถาบนัการแปลที่เช่ือถือได้ โดยแนบหลักฐาน
ตามข้อ ๕ เพิ่มเติม 

๕. ค าแปลภาษาไทยจากสถาบนัการแปลที่เช่ือถือได้ 
โดยผู้มีอ านาจลงนามของสถาบนัการแปลลงนามรับรอง
และประทบัตราสถาบนั (ถ้ามี) พร้อมหลกัฐานประกอบ 
การพิจารณาเพิ่มเติมตามข้อ ๕.๑ หรือ ๕.๒ 

๕.๑ หนงัสอืรับรองการจดทะเบยีนเป็นสถาบนัการแปล 
พร้อมให้ผู้มีอ านาจลงนามของสถาบนัการแปล 
ลงนามรับรองส าเนาและประทบัตรา (ถ้าม)ี หรือ 

๕.๒ กรณีผู้แปลหรือผู้ รับรองการแปลเป็นทนายความ 
ผู้ท าค ารับรองลายมือช่ือและเอกสาร (Notarial 
Services Attorney) ให้แนบหนงัสอืรับรอง 
(Certificate) การขึน้ทะเบียนเป็นทนายความ 
ผู้ท าค ารับรองลายมือช่ือและเอกสาร 
พร้อมให้ทนายความเจ้าของหนงัสอืรับรองนัน้ 
ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

๖. บตัรประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร หรือ 
ใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิม่ (ภ.พ.๒๐) 
ชดุตวัการกระท าการแทนโดยตวัแทน 

หลักฐานที่ใช้แทนได้ 
๖.๑ แบบแจ้งการเปลีย่นแปลงทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม 

(ภ.พ.๐๙) ที่กรมสรรพากรออกให้ไมเ่กิน ๒ เดือน 
๖.๒ แบบค าขอรับใบแทนใบทะเบยีนภาษีมลูคา่เพิม่ 

(ภ.พ.๐๔) ที่กรมสรรพากรออกให้ไมเ่กิน ๒ เดือน 

หลักฐานประกอบการพิจารณาของฝ่ายตัวแทน 

๗. หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนามทกุคน 
 ๗.๑ กรณีคนไทย 

- บตัรประจ าตวัประชาชน 
 ๗.๒ กรณีบคุคลตา่งประเทศ 

- ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) หรือ 
- ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าวพร้อมส าเนา 
ทะเบียนบ้าน (กรณีคนตา่งด้าวทีข่ออนญุาตเพื่อมี
ถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร ต้องแสดงใบส าคญั 
ถ่ินท่ีอยูท่ี่ได้รับอนญุาตให้อยูใ่นประเทศไทย) 

 กรณีบคุคลตา่งประเทศ หากไมม่หีลกัฐาน 
ตามข้อ ๗.๒ ให้ใช้หลกัฐานอื่นเป็นกรณีไป 

๘. หนงัสอืรับรองนิติบคุคล  ออกให้ไมเ่กิน ๓ เดือน 



แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 
 

หน้า ๑/๓ 
 

หลักฐานประกอบแบบค าขอหมายเลข 4 
(แบบค าขอลงทะเบียนธนาคารศลุกากร ผู้ด าเนินกระบวนการศลุกากรทางอิเล็กทรอนิกส์) 

 

ธนาคารพาณิชย์ 
หลักฐานประกอบการพิจารณา หมายเหตุ 

๑. หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนามทกุคน 
 ๑.๑ กรณีคนไทย 

- บตัรประจ าตวัประชาชน 
 ๑.๒ กรณีบคุคลตา่งประเทศ 

- ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (PASSPORT) หรือ 
- ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าวพร้อมส าเนา 
ทะเบียนบ้าน (กรณีคนตา่งด้าวทีข่ออนญุาตเพื่อมี
ถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร ต้องแสดงใบส าคญั 
ถ่ินท่ีอยูท่ี่ได้รับอนญุาตให้อยูใ่นประเทศไทย) 

 กรณีบคุคลตา่งประเทศ หากไมม่หีลกัฐาน 
ตามข้อ ๑.๒ ให้ใช้หลกัฐานอื่นเป็นกรณีไป 

๒. หนงัสอืรับรองนิติบคุคล  ออกให้ไมเ่กิน ๓ เดือน 

๓. ใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม (ภ.พ.๒๐) 
 (ใช้เฉพาะกรณีลงทะเบียนสาขาเท่านัน้) 

หลักฐานที่ใช้แทนได้ 
๓.๑ แบบแจ้งการเปลีย่นแปลงทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม 

(ภ.พ.๐๙) ที่กรมสรรพากรออกให้ไมเ่กิน ๒ เดือน 
๓.๒ แบบค าขอรับใบแทนใบทะเบยีนภาษีมลูคา่เพิม่ 

(ภ.พ.๐๔) ที่กรมสรรพากรออกให้ไมเ่กิน ๒ เดือน 

๔. หนงัสอืรับรองบญัชีธนาคารตามที่ได้ระบไุว้ในแบบค าขอ  ออกโดยธนาคารท่ีประสงค์จะลงทะเบียนเป็น
ธนาคารศลุกากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 
 

หน้า ๒/๓ 
 

อ่ืนๆ เช่น ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ เป็นต้น 
หลักฐานประกอบการพิจารณา หมายเหตุ 

๑. หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนามทกุคน 
 ๑.๑ กรณีคนไทย 

- บตัรประจ าตวัประชาชน 
 ๑.๒ กรณีบคุคลตา่งประเทศ 

- ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (PASSPORT) หรือ 
- ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าวพร้อมส าเนา 
ทะเบียนบ้าน (กรณีคนตา่งด้าวทีข่ออนญุาตเพื่อมี
ถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร ต้องแสดงใบส าคญั 
ถ่ินท่ีอยูท่ี่ได้รับอนญุาตให้อยูใ่นประเทศไทย) 

 กรณีบคุคลตา่งประเทศ หากไมม่หีลกัฐาน 
ตามข้อ ๑.๒ ให้ใช้หลกัฐานอื่นเป็นกรณีไป 

๒. หลกัฐานการจดทะเบียนนิติบคุคลของตา่งประเทศ 
โดยมี Notary Public ที่เช่ือถือได้เป็นผู้ลงนามรับรอง 
และออกให้ไมเ่กิน ๖ เดือน 

๒.๑ หากไมก่ าหนดช่ือผู้บริหารกิจการ ให้แนบหลักฐาน
ตามข้อ ๓ เพิ่มเติม 

๒.๒ หลกัฐานการจดทะเบียนนิติบคุคลที่เป็นภาษา 
ตา่งประเทศ ต้องมีค าแปลเป็นภาษาไทยจาก 
สถาบนัการแปลที่เช่ือถือได้ โดยแนบหลกัฐาน 
ตามข้อ ๔ เพิ่มเติม 

๓. หนงัสอืมอบอ านาจ (Power of Attorney) 
โดยม ีNotary Public ที่เช่ือถือได้เป็นผู้ลงนามรับรอง 
และออกให้ไมเ่กิน ๖ เดือน 

๓.๑ ใช้เฉพาะกรณีไมก่ าหนดช่ือผู้บริหารกิจการ 
๓.๒ หนงัสอืมอบอ านาจ (Power of Attorney) 

ทีเ่ป็นภาษาตา่งประเทศต้องมีค าแปลเป็นภาษาไทย
จากสถาบนัการแปลที่เช่ือถือได้ โดยแนบหลักฐาน 
ตามข้อ ๔ เพิ่มเติม 

๔. ค าแปลภาษาไทยจากสถาบนัการแปลที่เช่ือถือได้ 
โดยผู้มีอ านาจลงนามของสถาบนัการแปลลงนามรับรอง
และประทบัตราสถาบนั (ถ้ามี) พร้อมหลกัฐานประกอบ 
การพิจารณาเพิ่มเติมตามข้อ ๔.๑ หรือ ๔.๒ 

๔.๑ หนงัสอืรับรองการจดทะเบยีนเป็นสถาบนัการแปล 
พร้อมให้ผู้มีอ านาจลงนามของสถาบนัการแปล 
ลงนามรับรองส าเนาและประทบัตรา (ถ้าม)ี หรือ 

๔.๒ กรณีผู้แปลหรือผู้ รับรองการแปลเป็นทนายความ 
ผู้ท าค ารับรองลายมือช่ือและเอกสาร (Notarial 
Services Attorney) ให้แนบหนงัสอืรับรอง 
(Certificate) การขึน้ทะเบียนเป็นทนายความ 
ผู้ท าค ารับรองลายมือช่ือและเอกสาร 
พร้อมให้ทนายความเจ้าของหนงัสอืรับรองนัน้ 
ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

 



แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 
 

หน้า ๓/๓ 
 

 

๕. บตัรประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร หรือ 
ใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิม่ (ภ.พ.๒๐) 

หลักฐานที่ใช้แทนได้ 
๕.๑ แบบแจ้งการเปลีย่นแปลงทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม 

(ภ.พ.๐๙) ทีก่รมสรรพากรออกให้ไมเ่กิน ๒ เดือน 
๕.๒ แบบค าขอรับใบแทนใบทะเบยีนภาษีมลูคา่เพิม่ 

(ภ.พ.๐๔) ที่กรมสรรพากรออกให้ไมเ่กิน ๒ เดือน 

๖. หนงัสอืรับรองบญัชีธนาคารตามที่ได้ระบไุว้ในแบบค าขอ ๖.๑ ออกโดยธนาคารท่ีประสงค์จะลงทะเบียน 
เป็นธนาคารศลุกากร 

๖.๑ หนงัสอืรับรองบญัชีธนาคารทีเ่ป็นภาษาตา่งประเทศ 
ต้องมคี าแปลเป็นภาษาไทยจากสถาบนัการแปล 
ที่เช่ือถือได้ โดยแนบหลกัฐานตามข้อ ๔ เพิ่มเติม 



แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 
 

หน้า ๑/๑ 
 

หลักฐานประกอบแบบค าขอหมายเลข 5 
(แบบค าขอลงทะเบียนศนูย์บริหารเงินศลุกากร ผู้ด าเนินกระบวนการศลุกากรทางอิเล็กทรอนิกส์) 

 

บริษัทจ ากัด / บริษัทมหาชน / ห้างหุ้นส่วนจ ากัด / ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน 
หลักฐานประกอบการพิจารณา หมายเหตุ 

๑. หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนามทกุคน 
 ๑.๑ กรณีคนไทย 

- บตัรประจ าตวัประชาชน 
 ๑.๒ กรณีบคุคลตา่งประเทศ 

- ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) หรือ 
- ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าวพร้อมส าเนา 
ทะเบียนบ้าน (กรณีคนตา่งด้าวทีข่ออนญุาตเพื่อมี
ถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร ต้องแสดงใบส าคญั 
ถ่ินท่ีอยูท่ี่ได้รับอนญุาตให้อยูใ่นประเทศไทย) 

 กรณีบคุคลตา่งประเทศ หากไมม่หีลกัฐาน 
ตามข้อ ๑.๒ ให้ใช้หลกัฐานอื่นเป็นกรณีไป 

๒. หนงัสอืรับรองนิติบคุคล  ออกให้ไมเ่กิน ๓ เดือน 

๓. ใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม (ภ.พ.๒๐) หลักฐานที่ใช้แทนได้ 
๓.๑ แบบแจ้งการเปลีย่นแปลงทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม 

(ภ.พ.๐๙) ที่กรมสรรพากรออกให้ไมเ่กิน ๒ เดือน 
๓.๒ แบบค าขอรับใบแทนใบทะเบยีนภาษีมลูคา่เพิม่ 

(ภ.พ.๐๔) ที่กรมสรรพากรออกให้ไมเ่กิน ๒ เดือน 

๔. ส าเนาบญัชีรายช่ือของกลุม่บริษัทท่ีศนูย์บริหารเงินได้แจ้งไว้
กบัธนาคารแหง่ประเทศไทยตามประกาศเจ้าพนกังาน
ควบคมุการแลกเปลีย่นเงิน เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบตัิ
เก่ียวกบัศนูย์บริหารเงิน ลงวนัท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗ 

 

๕. ใบอนญุาตของศนูย์บริหารเงินท่ีกลุม่บริษัทได้มอบอ านาจ 
ให้บริหารจดัการเงินตราตา่งประเทศแทนตน 

 

๖. หนงัสอืยินยอมของกลุม่บริษัทท่ีมอบอ านาจให้กบั 
ศนูย์บริหารเงิน 

 

 

 

 

 

 

 



แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 
 

หน้า ๑/๑๓ 
 

หลักฐานประกอบแบบค าขอหมายเลข 7 
(แบบค าขอเปล่ียนแปลงข้อมลูทะเบียนพิธีการศลุกากรทางอิเล็กทรอนิกส์) 

๑.๑ หลักฐานประกอบแบบค าขอ 

 

 

บริษัทจ ากัด / บริษัทมหาชน / ห้างหุ้นส่วนจ ากัด / ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน 
หลักฐานประกอบการพิจารณา หมายเหตุ 

๑. หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนามทกุคน 
 ๑.๑ กรณีคนไทย 

- บตัรประจ าตวัประชาชน 
 ๑.๒ กรณีบคุคลตา่งประเทศ 

- ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) หรือ 
- ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าวพร้อมส าเนา 
ทะเบียนบ้าน (กรณีคนตา่งด้าวทีข่ออนญุาตเพื่อมี
ถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร ต้องแสดงใบส าคญั 
ถ่ินท่ีอยูท่ี่ได้รับอนญุาตให้อยูใ่นประเทศไทย) 

 กรณีบคุคลตา่งประเทศ หากไมม่หีลกัฐาน 
ตามข้อ ๑.๒ ให้ใช้หลกัฐานอื่นเป็นกรณีไป 

๒. หนงัสอืรับรองนิติบคุคล  ออกให้ไมเ่กิน ๓ เดือน 
 

นิตบุิคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ 
หลักฐานประกอบการพิจารณา หมายเหตุ 

๑. หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนามทกุคน 
 ๑.๑ กรณีคนไทย 

- บตัรประจ าตวัประชาชน 
 ๑.๒ กรณีบคุคลตา่งประเทศ 

- ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) หรือ 
- ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าวพร้อมส าเนา 
ทะเบียนบ้าน (กรณีคนตา่งด้าวทีข่ออนญุาตเพื่อมี
ถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร ต้องแสดงใบส าคญั 
ถ่ินท่ีอยูท่ี่ได้รับอนญุาตให้อยูใ่นประเทศไทย) 

 

 กรณีบคุคลตา่งประเทศ หากไมม่หีลกัฐาน 
ตามข้อ ๑.๒ ให้ใช้หลกัฐานอื่นเป็นกรณีไป 

กรณีนิตบุิคคลหรืออ่ืนๆ 



แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 
 

หน้า ๒/๑๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. หลกัฐานการจดทะเบียนนิติบคุคลของตา่งประเทศ 
โดยมี Notary Public ที่เช่ือถือได้เป็นผู้ลงนามรับรอง 
และออกให้ไมเ่กิน ๖ เดือน 

๒.๑ หากไมก่ าหนดช่ือผู้บริหารกิจการ ให้แนบหลักฐาน
ตามข้อ ๓ เพิ่มเติม 

๒.๒ หลกัฐานการจดทะเบียนนิติบคุคลที่เป็นภาษา 
ตา่งประเทศ ต้องมีค าแปลเป็นภาษาไทยจาก 
สถาบนัการแปลที่เช่ือถือได้ โดยแนบหลกัฐาน 
ตามข้อ ๔ เพิ่มเติม 

๓. หนงัสอืมอบอ านาจ (Power of Attorney) 
โดยม ีNotary Public ที่เช่ือถือได้เป็นผู้ลงนามรับรอง 
และออกให้ไมเ่กิน ๖ เดือน 

๓.๑ ใช้เฉพาะกรณีไมก่ าหนดช่ือผู้บริหารกิจการ 
๓.๒ หนงัสอืมอบอ านาจ (Power of Attorney) 

ที่เป็นภาษาตา่งประเทศต้องมีค าแปลเป็นภาษาไทย
จากสถาบนัการแปลที่เช่ือถือได้ โดยแนบหลักฐาน 
ตามข้อ ๔ เพิ่มเติม 

๔. ค าแปลภาษาไทยจากสถาบนัการแปลที่เช่ือถือได้ 
โดยผู้มีอ านาจลงนามของสถาบนัการแปลลงนามรับรอง
และประทบัตราสถาบนั (ถ้ามี) พร้อมหลกัฐานประกอบ 
การพิจารณาเพิ่มเติมตามข้อ ๔.๑ หรือ ๔.๒ 

๔.๑ หนงัสอืรับรองการจดทะเบยีนเป็นสถาบนัการแปล 
พร้อมให้ผู้มีอ านาจลงนามของสถาบนัการแปล 
ลงนามรับรองส าเนาและประทบัตรา (ถ้าม)ี หรือ 

๔.๒ กรณีผู้แปลหรือผู้ รับรองการแปลเป็นทนายความ 
ผู้ท าค ารับรองลายมือช่ือและเอกสาร (Notarial 
Services Attorney) ให้แนบหนงัสอืรับรอง 
(Certificate) การขึน้ทะเบียนเป็นทนายความ 
ผู้ท าค ารับรองลายมือช่ือและเอกสาร 
พร้อมให้ทนายความเจ้าของหนงัสอืรับรองนัน้ 
ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

๕. บตัรประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร หรือ 
ใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิม่ (ภ.พ.๒๐) 

 (ใช้เฉพาะกรณีเปลี่ยนแปลงที่อยู่) 

หลักฐานที่ใช้แทนได้ 
๕.๑ แบบแจ้งการเปลีย่นแปลงทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม 

(ภ.พ.๐๙) ที่กรมสรรพากรออกให้ไมเ่กิน ๒ เดือน 
๕.๒ แบบค าขอรับใบแทนใบทะเบยีนภาษีมลูคา่เพิม่ 

(ภ.พ.๐๔) ที่กรมสรรพากรออกให้ไมเ่กิน ๒ เดือน 



แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 
 

หน้า ๓/๑๓ 
 

ส านักงานผู้แทน 
หลักฐานประกอบการพิจารณา หมายเหตุ 

๑. หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนามทกุคน 
 ๑.๑ กรณีคนไทย 

- บตัรประจ าตวัประชาชน 
 ๑.๒ กรณีบคุคลตา่งประเทศ 

- ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) หรือ 
- ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าวพร้อมส าเนา 
ทะเบียนบ้าน (กรณีคนตา่งด้าวทีข่ออนญุาตเพื่อมี
ถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร ต้องแสดงใบส าคญั 
ถ่ินท่ีอยูท่ี่ได้รับอนญุาตให้อยูใ่นประเทศไทย) 

 กรณีบคุคลตา่งประเทศ หากไมม่หีลกัฐาน 
ตามข้อ ๑.๒ ให้ใช้หลกัฐานอื่นเป็นกรณีไป 

๒. หนงัสอืรับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ 
ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจคนตา่งด้าว 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒.๑ ออกให้ไมเ่กิน ๓ เดือน 
๒.๒ หากไมก่ าหนดช่ือผู้บริหารกิจการ ให้แนบหลักฐาน

ตามข้อ ๔ เพิ่มเติม 

๓. หลกัฐานการขออนญุาตประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว 
เช่น แบบ ต.๓ หรือ แบบ ต.๗ ฯลฯ 

 

๔. หนงัสอืมอบอ านาจ (Power of Attorney) 
โดยม ีNotary Public ที่เช่ือถือได้เป็นผู้ลงนามรับรอง 
และออกให้ไมเ่กิน ๖ เดือน 

๔.๑ ใช้เฉพาะกรณีไมก่ าหนดช่ือผู้บริหารกิจการ 
๔.๒ หนงัสอืมอบอ านาจ (Power of Attorney) 

ที่เป็นภาษาตา่งประเทศต้องมีค าแปลเป็นภาษาไทย
จากสถาบนัการแปลที่เช่ือถือได้ โดยแนบหลักฐาน
ตามข้อ ๕ เพิ่มเติม 

๕. ค าแปลภาษาไทยจากสถาบนัการแปลที่เช่ือถือได้ 
โดยผู้มีอ านาจลงนามของสถาบนัการแปลลงนามรับรอง
และประทบัตราสถาบนั (ถ้ามี) พร้อมหลกัฐานประกอบ 
การพิจารณาเพิ่มเติมตามข้อ ๕.๑ หรือ ๕.๒ 

๕.๑ หนงัสอืรับรองการจดทะเบยีนเป็นสถาบนัการแปล 
พร้อมให้ผู้มีอ านาจลงนามของสถาบนัการแปลลงนาม
รับรองส าเนาและประทบัตรา (ถ้ามี) หรือ 

๕.๒ กรณีผู้แปลหรือผู้ รับรองการแปลเป็นทนายความ 
ผู้ท าค ารับรองลายมือช่ือและเอกสาร (Notarial 
Services Attorney) ให้แนบหนงัสอืรับรอง 
(Certificate) การขึน้ทะเบียนเป็นทนายความ 
ผู้ท าค ารับรองลายมือช่ือและเอกสาร 
พร้อมให้ทนายความเจ้าของหนงัสอืรับรองนัน้ 
ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

 

 

 

 

 



แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 
 

หน้า ๔/๑๓ 
 

กิจการร่วมค้า 
หลักฐานประกอบการพิจารณา หมายเหตุ 

๑. หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนามทกุคน 
 ๑.๑ กรณีคนไทย 

- บตัรประจ าตวัประชาชน 
 ๑.๒ กรณีบคุคลตา่งประเทศ 

- ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) หรือ 
- ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าวพร้อมส าเนา 
ทะเบียนบ้าน (กรณีคนตา่งด้าวทีข่ออนญุาตเพื่อมี
ถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร ต้องแสดงใบส าคญั 
ถ่ินท่ีอยูท่ี่ได้รับอนญุาตให้อยูใ่นประเทศไทย) 

 กรณีบคุคลตา่งประเทศ หากไมม่หีลกัฐาน 
ตามข้อ ๑.๒ ให้ใช้หลกัฐานอื่นเป็นกรณีไป 

๒. หลกัฐานหนงัสือสญัญาร่วมค้า (Joint Venture Agreement) ๒.๑ หากไมก่ าหนดช่ือผู้บริหารกิจการ ให้แนบหลักฐาน
ตามข้อ ๔ เพิ่มเติม 

๒.๒ กรณีหนงัสอืสญัญาร่วมค้า (Joint Venture Agreement) 
ถกูจดัท าขึน้ในตา่งประเทศ ต้องมี Notary Public  
ที่เช่ือถือได้เป็นผู้ลงนามรับรอง และออกให้ไมเ่กิน 
๖ เดือน เว้นแต ่กรณีหนงัสอืสญัญาฯ ที่ถกูจดัท าขึน้ 
ในตา่งประเทศนัน้ มีคูฉ่บบัของคูส่ญัญาร่วมค้าที่เป็น
ต้นฉบบัซึง่ปรากฏในข้อสญัญา ให้คูส่ญัญาร่วมค้า 
ในประเทศไทยเลอืกด าเนินการได้ ดงันี ้
๒.๒.๑ ให้น าคูฉ่บบัหนงัสอืสญัญาฯ ท่ีเป็นต้นฉบบั 

ของตนเองมาแสดงตอ่พนกังานศลุกากรประกอบ 
การยื่นแบบค าขอ พร้อมยื่นส าเนาหนงัสอืสญัญาฯ 
ที่ได้รับรองส าเนาถกูต้องแล้ว หรือ 

๒.๒.๒ ให้ยื่นส าเนาหนงัสอืสญัญาฯ ซึง่มี 
ทนายความผู้ท าค ารับรองลายมอืช่ือและ
เอกสาร (Notarial Services Attorney) 
เป็นผู้ลงนามรับรอง พร้อมแนบหนงัสอืรับรอง 
(Certificate) การขึน้ทะเบียนเป็นทนายความ
ผู้ท าค ารับรองลายมือช่ือและเอกสาร ซึง่มี
ทนายความเจ้าของหนงัสอืรับรองนัน้ 
ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

๒.๓ หากหลกัฐานหนงัสอืสญัญาเป็นภาษาตา่งประเทศ
ต้องมคี าแปลเป็นภาษาไทยจากสถาบนัการแปล 
ที่เช่ือถือได้ โดยแนบหลกัฐานตามข้อ ๕ เพิ่มเติม 



แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 
 

หน้า ๕/๑๓ 
 

๓. หนงัสอืรับรองนิติบคุคล ของคูส่ญัญาที่ท าสญัญาร่วมค้า 
ทกุฝ่าย ฝ่ายละ ๑ ชดุ 

๓.๑ ออกให้ไมเ่กิน ๓ เดือน 
๓.๒ หากคูส่ญัญาเป็นนิติบคุคลจดทะเบียนในตา่งประเทศ

ที่ไมส่ามารถยื่นหนงัสอืรับรองนิตบิคุคลได้ 
ให้ใช้หลกัฐานการจดทะเบยีนเป็นนิติบคุคลของ
ตา่งประเทศโดยมี Notary Public ที่เช่ือถือได้ 
เป็นผู้ลงนามรับรอง และออกให้ไมเ่กิน ๖ เดือน 

๔. หนงัสอืมอบอ านาจ (Power of Attorney) 
ให้เป็นผู้ท าการแทนกิจการร่วมค้า 

๔.๑ ใช้เฉพาะกรณีไมก่ าหนดช่ือผู้บริหารกิจการ 
๔.๒ กรณีหนงัสอืมอบอ านาจ (Power of Attorney) 

ถกูจดัท าขึน้ในตา่งประเทศ ต้องมี Notary Public  
ที่เช่ือถือได้เป็นผู้ลงนามรับรองและออกให้ไมเ่กิน 
๖ เดือน 

๔.๓ หนงัสอืมอบอ านาจ (Power of Attorney) 
ที่เป็นภาษาตา่งประเทศต้องมีค าแปลเป็นภาษาไทย
จากสถาบนัการแปลที่เช่ือถือได้ โดยแนบหลักฐาน
ตามข้อ ๕ เพิ่มเติม 

๕. ค าแปลภาษาไทยจากสถาบนัการแปลที่เช่ือถือได้ 
โดยผู้มีอ านาจลงนามของสถาบนัการแปลลงนามรับรอง
และประทบัตราสถาบนั (ถ้ามี) พร้อมหลกัฐานประกอบ 
การพิจารณาเพิ่มเติมตามข้อ ๕.๑ หรือ ๕.๒ 

๕.๑ หนงัสอืรับรองการจดทะเบยีนเป็นสถาบนัการแปล 
พร้อมให้ผู้มีอ านาจลงนามของสถาบนัการแปลลงนาม
รับรองส าเนาและประทบัตรา (ถ้ามี) หรือ 

๕.๒ กรณีผู้แปลหรือผู้ รับรองการแปลเป็นทนายความ 
ผู้ท าค ารับรองลายมือช่ือและเอกสาร (Notarial 
Services Attorney) ให้แนบหนงัสอืรับรอง 
(Certificate) การขึน้ทะเบียนเป็นทนายความ 
ผู้ท าค ารับรองลายมือช่ือและเอกสาร 
พร้อมให้ทนายความเจ้าของหนงัสอืรับรองนัน้ 
ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 
 

หน้า ๖/๑๓ 
 

หน่วยงานราชการ / กระทรวง / ทบวง / กรม 
หลักฐานประกอบการพิจารณา หมายเหตุ 

๑. หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนามทกุคน 
 ๑.๑ กรณีคนไทย 

- บตัรประจ าตวัประชาชน 
- บตัรประจ าตวัข้าราชการหรือพนกังานองค์การ 
ของรัฐพร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน 

 ๑.๒ กรณีบคุคลตา่งประเทศ 
- ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) หรือ 
- ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าวพร้อมส าเนา 
ทะเบียนบ้าน (กรณีคนตา่งด้าวทีข่ออนญุาตเพื่อมี
ถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร ต้องแสดงใบส าคญั 
ถ่ินท่ีอยูท่ี่ได้รับอนญุาตให้อยูใ่นประเทศไทย) 

 กรณีบคุคลตา่งประเทศ หากไมม่หีลกัฐาน 
ตามข้อ ๑.๒ ให้ใช้หลกัฐานอื่นเป็นกรณีไป 

๒. หนงัสอืแตง่ตัง้ผู้มีอ านาจกระท าการ  
 

โรงเรียน / วิทยาลัย / มหาวิทยาลัย 
หลักฐานประกอบการพิจารณา หมายเหตุ 

๑. หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนามทกุคน 
 ๑.๑ กรณีคนไทย 

- บตัรประจ าตวัประชาชน 
- บตัรประจ าตวัข้าราชการหรือพนกังานองค์การ 
ของรัฐพร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน 

 ๑.๒ กรณีบคุคลตา่งประเทศ 
- ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) หรือ 
- ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าวพร้อมส าเนา 
ทะเบียนบ้าน (กรณีคนตา่งด้าวทีข่ออนญุาตเพื่อมี
ถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร ต้องแสดงใบส าคญั 
ถ่ินท่ีอยูท่ี่ได้รับอนญุาตให้อยูใ่นประเทศไทย) 

 กรณีบคุคลตา่งประเทศ หากไมม่หีลกัฐาน 
ตามข้อ ๑.๒ ให้ใช้หลกัฐานอื่นเป็นกรณีไป 

๒. หนงัสอืใบอนญุาตให้จดัตัง้  กรณีที่ไมไ่ด้ระบช่ืุอผู้มีอ านาจกระท าการ 
ให้แนบหลกัฐานตามข้อ ๔ เพิ่มเติม 

๓. ตราสารจดัตัง้นติิบคุคลของโรงเรียนในระบบ (ถ้าม)ี  

๔. หนงัสอืแตง่ตัง้ผู้มีอ านาจกระท าการ  
 

 



แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 
 

หน้า ๗/๑๓ 
 

มูลนิธิ / สมาคม / สหกรณ์ 
หลักฐานประกอบการพิจารณา หมายเหตุ 

๑. หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนามทกุคน 
 ๑.๑ กรณีคนไทย 

- บตัรประจ าตวัประชาชน 
- บตัรประจ าตวัข้าราชการหรือพนกังานองค์การ 
ของรัฐพร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน 

 ๑.๒ กรณีบคุคลตา่งประเทศ 
- ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) หรือ 
- ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าวพร้อมส าเนา 
ทะเบียนบ้าน (กรณีคนตา่งด้าวทีข่ออนญุาตเพื่อมี
ถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร ต้องแสดงใบส าคญั 
ถ่ินท่ีอยูท่ี่ได้รับอนญุาตให้อยูใ่นประเทศไทย) 

 กรณีบคุคลตา่งประเทศ หากไมม่หีลกัฐาน 
ตามข้อ ๑.๒ ให้ใช้หลกัฐานอื่นเป็นกรณีไป 

๒. หนงัสอืแตง่ตัง้ผู้มีอ านาจกระท าการ 

 

 

๓. หลกัฐานหนงัสอืรายช่ือกรรมการ (ถ้ามี)  หากมกีารแก้ไข/เปลีย่นแปลง/เพิม่เติม รายช่ือ
กรรมการ ให้แนบส าเนาข้อบงัคบัฉบบัท่ีขอแก้ไข/
เปลีย่นแปลง/เพิ่มเติม หรือใบส าคญัแสดงการ 
จดทะเบยีนแตง่ตัง้กรรมการของมลูนิธิขึน้ใหม ่
ทัง้ชดุ ฉบบัปัจจบุนั 

๕. ส าเนาข้อบงัคบั  หากมกีารแก้ไข/เปลีย่นแปลง/เพิม่เติม ข้อบงัคบั
ให้แนบส าเนาข้อบงัคบัฉบบัท่ีขอแก้ไขเพิ่มเติม
เปลีย่นแปลง ฉบบัปัจจบุนั 

 

วัด 
หลักฐานประกอบการพิจารณา หมายเหตุ 

๑. บตัรประจ าตวัประชาชนของผู้มีอ านาจลงนาม  

๒. หนงัสอืตราตัง้เจ้าอาวาส  

๓. หนงัสอืสทุธิ ส าหรับพระภิกษุและสามเณร  ใช้ในกรณีท่ีค าน าหน้านาม หรือสมณศกัดิ์ และวงเลบ็
ช่ือตวัสกลุตอ่ท้ายสมณศกัดิ์ ไมต่รงกบับตัรประจ าตวั
ประชาชน หรือ หนงัสอืตราตัง้เจ้าอาวาส 

 

 

 



แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 
 

หน้า ๘/๑๓ 
 

ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิตบุิคคล 
หลักฐานประกอบการพิจารณา หมายเหตุ 

๑. หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนามทกุคน 
 ๑.๑ กรณีคนไทย 

- บตัรประจ าตวัประชาชน 
 ๑.๒ กรณีบคุคลตา่งประเทศ 

- ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) หรือ 
- ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าวพร้อมส าเนา 
ทะเบียนบ้าน (กรณีคนตา่งด้าวทีข่ออนญุาตเพื่อมี
ถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร ต้องแสดงใบส าคญั 
ถ่ินท่ีอยูท่ี่ได้รับอนญุาตให้อยูใ่นประเทศไทย) 

 กรณีบคุคลตา่งประเทศ หากไมม่หีลกัฐาน 
ตามข้อ ๑.๒ ให้ใช้หลกัฐานอื่นเป็นกรณีไป 

๒. หนงัสอืสญัญาหรือบนัทกึข้อตกลงในการจดัตัง้ 
ห้างหุ้นสว่นสามญัหรือคณะบคุคลที่มิใช่นิติบคุคล 

 

๓. ใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้าม)ี  
 

ร้านค้า 
หลักฐานประกอบการพิจารณา หมายเหตุ 

๑. บตัรประจ าตวัประชาชนของผู้มีอ านาจลงนาม  

๒. ใบทะเบียนพาณิชย์  

 

 

หลักฐานประกอบการลงทะเบียนส าหรับบุคคลธรรมดา 
หลักฐานประกอบการพิจารณา หมายเหตุ 

กรณีคนไทย 
- บตัรประจ าตวัประชาชน 

กรณีบุคคลต่างประเทศ 
- ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) หรือ 
- ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าวพร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน 
(กรณีคนตา่งด้าวที่ขออนญุาตเพือ่มีถ่ินท่ีอยู ่
ในราชอาณาจกัร ต้องแสดงใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่
ที่ได้รับอนญุาตให้อยูใ่นประเทศไทย) 

 กรณีบคุคลตา่งประเทศ หากไมม่หีลกัฐาน 
ตามที่ระบไุว้ ให้ใช้หลกัฐานอื่นเป็นกรณีไป 

กรณีบุคคลธรรมดา 



แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 
 

หน้า ๙/๑๓ 
 

๑.๒ หลักฐานประกอบเพิ่มเตมิ ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการเปล่ียนแปลง 

กรณีขอเปล่ียนแปลง / เพิ่มเตมิกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน 
แบบแนบตามประกาศ หลักฐานประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม หมายเหตุ 

 

 

 

-ไมใ่ช้แบบแนบ- 

หลกัฐานของกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
ทกุคนท่ีต้องการเพิ่มเติม 

กรณีคนไทย 
- บตัรประจ าตวัประชาชน 

กรณีบุคคลต่างประเทศ 
- ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) 
 หรือ 
- ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าว 
พร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน 
(กรณีคนตา่งด้าวที่ขออนญุาต 
เพื่อมีถ่ินที่อยูใ่นราชอาณาจกัร 
ต้องแสดงใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่
ที่ได้รับอนญุาตให้อยูใ่นประเทศไทย) 

 กรณียกเลกิกรรมการ 
ผู้มีอ านาจลงนาม 
ไมต้่องแนบหลกัฐาน
ประกอบการพิจารณา
เพิ่มเติม 

 
 

กรณีขอเปล่ียนแปลง / เพิ่มเตมิผู้รับมอบอ านาจกระท าการแทน 
แบบแนบตามประกาศ หลักฐานประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม หมายเหตุ 

 ค าร้องมอบอ านาจให้ 
ผู้ รับมอบอ านาจกระท าการแทน 

(แบบแนบ ก) 

หลกัฐานของผู้ รับมอบอ านาจกระท าการแทน 

กรณีคนไทย 
- บตัรประจ าตวัประชาชน 

กรณีบุคคลต่างประเทศ 
- ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) 
 หรือ 
- ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าว 
พร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน 
(กรณีคนตา่งด้าวที่ขออนญุาต 
เพื่อมีถ่ินที่อยูใ่นราชอาณาจกัร 
ต้องแสดงใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่
ที่ได้รับอนญุาตให้อยูใ่นประเทศไทย) 

๑. ให้ใช้ แบบแนบ ก ๑ ฉบบั ตอ่
ผู้ รับมอบอ านาจกระท าการแทน 
๑ คน 

๒. ให้ผู้ รับมอบอ านาจกระท าการแทน
ลงนามรับรองส าเนาถกูต้องใน
หลกัฐานประกอบการพิจารณา 
เพิ่มเติม 

๓. ให้ปิดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท 
เป็นรายบคุคล 

๔. กรณียกเลกิผู้ รับมอบอ านาจ
กระท าการแทน ไมต้่องยื่น 
แบบแนบ ก 

 
 
 
 



แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 
 

หน้า ๑๐/๑๓ 
 

กรณีขอเปล่ียนแปลง / เพิ่มเตมิผู้รับมอบอ านาจกระท าการแทน 
ในการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรส าหรับสินค้าส่งออก 

แบบแนบตามประกาศ หลักฐานประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม หมายเหตุ 

 ค าร้องมอบอ านาจให้ 
ผู้ รับมอบอ านาจกระท าการแทน
ในการขอรับเงินชดเชยคา่ภาษี
อากรส าหรับสนิค้าสง่ออก 
(แบบแนบ ข) 

หลกัฐานของผู้ รับมอบอ านาจกระท าการแทน
ในการขอรับเงินชดเชยคา่ภาษีอากรส าหรับ
สนิค้าสง่ออก 

กรณีคนไทย 
- บตัรประจ าตวัประชาชน 

กรณีบุคคลต่างประเทศ 
- ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) 
 หรือ 
- ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าว 
พร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน 
(กรณีคนตา่งด้าวที่ขออนญุาต 
เพื่อมีถ่ินที่อยูใ่นราชอาณาจกัร 
ต้องแสดงใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่
ที่ได้รับอนญุาตให้อยูใ่นประเทศไทย) 

๑. ให้ใช้ แบบแนบ ข ๑ ฉบบั ตอ่ 
ผู้ รับมอบอ านาจกระท าการแทน
ในการขอรับเงินชดเชยคา่ภาษี
อากรส าหรับสนิค้าสง่ออก 
๑ คน 

๒. ให้ผู้ รับมอบอ านาจกระท าการแทน
ในการขอรับเงินชดเชยคา่ภาษี
อากรส าหรับสนิค้าสง่ออก 
ลงนามรับรองส าเนาถกูต้องใน
หลกัฐานประกอบการพิจารณา 
เพิ่มเติม 

๓. ให้ปิดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท
เป็นรายบคุคล 

๔. กรณียกเลกิผู้ รับมอบอ านาจ
กระท าการแทนในการขอรับเงิน
ชดเชยคา่ภาษีอากรส าหรับ
สนิค้าสง่ออก ไมต้่องยื่น 
แบบแนบ ข 

 
 

กรณีขอเปล่ียนแปลง / เพิ่มเตมิตัวแทนออกของ (Customs Broker) ผู้รับมอบอ านาจ 
แบบแนบตามประกาศ หลักฐานประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม หมายเหตุ 

 บญัชีรายช่ือตวัแทนออกของ 
(Customs Broker) ผู้ รับมอบ
อ านาจ 
(แบบแนบ ค) 

หลกัฐานของตวัแทนออก(Customs Broker) 
ผู้ รับมอบอ านาจในการปฏิบตัิพิธีการศลุกากรฯ 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ให้ตวัแทนออกของ (Customs 
Broker) ผู้ รับมอบอ านาจ
กระท าการแทนในการปฏิบตัิ
พิธีการศลุกากรฯ ลงนามรับรอง
ส าเนาถกูต้องพร้อมประทบัตรา
นิติบคุคล (ถ้าม)ี ในหลกัฐาน
ประกอบการพิจารณา 
เพิ่มเติม 

 

 

 



แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 
 

หน้า ๑๑/๑๓ 
 

ตัวแทนออกของนิติบุคคล 
- ใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิม่ (ภ.พ.๒๐) 
หรือ บตัรประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร 

 หรือ 
- แบบแจ้งการเปลีย่นแปลงทะเบียน
ภาษีมลูคา่เพิม่ (ภ.พ.๐๙) ซึง่
กรมสรรพากรออกให้ไมเ่กิน ๒ เดอืน 

ตัวแทนออกของบุคคลธรรมดา 
- บตัรประจ าตวัประชาชน 

๒. กรณียกเลกิตวัแทนออกของ
(Customs Broker) ผู้ รับมอบ
อ านาจกระท าการแทนในการ
ปฏิบตัิพิธีการศลุกากรฯ ไมต้่อง
ยื่นแบบแนบ ค 

 
 

กรณีขอเปล่ียนแปลง / เพิ่มเตมิบัญชีพนักงาน/ลูกจ้าง 
แบบแนบตามประกาศ หลักฐานประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม หมายเหตุ 

 บญัชีรายช่ือพนกังาน/ลกูจ้าง 
(แบบแนบ ง) 

หลกัฐานของพนกังาน/ลกูจ้าง 

กรณีคนไทย 
- บตัรประจ าตวัประชาชน 

กรณีบุคคลต่างประเทศ 
- ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) 
 หรือ 
- ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าว 
พร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน 
(กรณีคนตา่งด้าวที่ขออนญุาต 
เพื่อมีถ่ินที่อยูใ่นราชอาณาจกัร 
ต้องแสดงใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่
ที่ได้รับอนญุาตให้อยูใ่นประเทศไทย) 

๑. ให้พนกังาน/ลกูจ้าง 
ลงนามรับรองส าเนาถกูต้องใน
หลกัฐานประกอบการพิจารณา 
เพิ่มเติม 

๒. กรณียกเลกิพนกังาน/ลกูจ้าง 
ไมต้่องยื่นแบบแนบ ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 
 

หน้า ๑๒/๑๓ 
 

กรณีขอเปล่ียนแปลง / เพิ่มเตมิธนาคารเพื่อการขอช าระภาษีอากร และ/หรือ ขอคืนเงนิอากร 
แบบแนบตามประกาศ หลักฐานประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม หมายเหตุ 

 ธนาคารเพื่อการขอช าระภาษี
อากร และ/หรือ ขอคืนเงินอากร 
(แบบแนบ จ) 

หลักฐานบัญชีธนาคาร 
- ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ 
 หรือ 
- ส าเนาบญัชีกระแสรายวนั 
(Bank Statement) 

 หรือ 
- ส าเนาหนงัสอืรับรองบญัชีที่ธนาคาร
รับรองและออกให้ไมเ่กิน ๖ เดือน 
(กรณีที่ไมป่ระสงค์แสดงรายการ
เคลือ่นไหวทางบญัชีธนาคาร) 

๑. บญัชีธนาคารจะต้องระบช่ืุอ
ธนาคาร สาขา ช่ือเจ้าของบญัชี 
เลขที่บญัชีเงินฝาก และ
ประเภทบญัชีของธนาคาร 

๒. ต้องแสดงรายการเคลือ่นไหว
บญัชีลา่สดุ ที่มีการเคลือ่นไหว
บญัชีไมเ่กิน ๖ เดอืน 

๓. ให้ผู้มีอ านาจลงนามในแบบ 
ค าขอฯ ลงนามรับรองส าเนา
ถกูต้อง พร้อมประทบัตรา 
นิติบคุคล (ถ้าม)ี ในหลกัฐาน
ประกอบการพิจารณา 
เพิ่มเติม 

๔. กรณียกเลกิธนาคารเพื่อการขอ
ช าระภาษีอากร และ/หรือ  
ขอคืนเงินอากร ไมต้่องยื่น 
แบบแนบ จ 

 
 

กรณีขอเปล่ียนแปลง / เพิ่มเตมิศูนย์บริหารเงนิ 
แบบแนบตามประกาศ หลักฐานประกอบเพิ่มเติม หมายเหตุ 

 ค าร้องมอบหมายให้ 
ศนูย์บริหารเงินท าหน้าที ่
บริหารจดัการเงินตรา
ตา่งประเทศแทน 

(แบบแนบ ฉ) 

หลักฐานศูนย์บริหารเงนิท าหน้าที่บริหาร
จัดการเงนิตราต่างประเทศแทน 
๑. ส าเนาบญัชีรายช่ือของกลุม่บริษัท 
ที่ศนูย์บริหารเงินได้แจ้งไว้กบัธนาคาร 
แหง่ประเทศไทยตามประกาศเจ้าพนกังาน
ควบคมุการแลกเปลีย่นเงิน เร่ือง หลกัเกณฑ์
และวิธีปฏิบตัิเก่ียวกบัศนูย์บริหารเงิน 
ลงวนัท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗ 

 
 
 
 

๑. ให้ใช้ แบบแนบ ฉ ๑ ฉบบั ตอ่ 
ศนูย์บริหารเงินฯ ๑ ราย 

๒. ให้ศนูย์บริหารเงินฯ ลงนาม
รับรองส าเนาถกูต้องพร้อม
ประทบัตรานิติบคุคล (ถ้ามี) 
ในหลกัฐานประกอบการพิจารณา 
เพิ่มเติม 

๓. ให้ปิดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท
เป็นรายศนูย์บริหารเงินฯ 

 

 

 

 



แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 
 

หน้า ๑๓/๑๓ 
 

๒. ใบอนญุาตของศนูย์บริหารเงิน 
ที่กลุม่บริษัทได้มอบอ านาจให้บริหาร
จดัการเงินตราตา่งประเทศแทนตน 

๓. หนงัสอืยินยอมของกลุม่บริษัท 
ที่มอบอ านาจให้กบัศนูย์บริหารเงิน 

๔. หนงัสอืรับรองการจดทะเบยีนของ 
นิติบคุคลของศนูย์บริหารเงิน จากส านกั
ทะเบียนหุ้นสว่นบริษัทกรุงเทพมหานคร 
หรือส านกังานทะเบียนหุ้นสว่นบริษัท
จงัหวดั 

๔. กรณียกเลกิศนูย์บริหารเงินฯ 
ไมต้่องยื่นแบบแนบ ฉ 

 
 

กรณีเป็นบริษัทท่ีท าแผนฟ้ืนฟูกิจการ ซึ่งศาลได้ส่ังให้บริษัทอ่ืนเป็นผู้บริหารแผนแทน 
เพื่อด าเนินกิจการบริษัทโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริษัทสามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ 
แบบแนบตามประกาศ หลักฐานประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม หมายเหตุ 

 - ส าเนาค าสัง่ศาลให้ฟืน้ฟกิูจการ หรือ 
ท าแผนฟืน้ฟกิูจการ 

 ให้ผู้มีอ านาจตามกฎหมาย
ลงนามพร้อมประทบัตรา
นิติบคุคล (ถ้าม)ี ในเอกสาร
ของบคุคล หรือนิติบคุคล
ที่ศาลมีค าสัง่ให้ฟืน้ฟกิูจการ
หรือท าแผนฟืน้ฟกิูจการ 

 



แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 
 

หน้า ๑/๘ 
 

หลักฐานประกอบแบบค าขอหมายเลข 8 
(แบบค าขอใช้ข้อมลูทะเบียนพิธีการศลุกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ กรณีถกูระงบัการใช้ข้อมลู) 

 

 
 

บริษัทจ ากัด / บริษัทมหาชน / ห้างหุ้นส่วนจ ากัด / ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน 
หลักฐานประกอบการพิจารณา หมายเหตุ 

๑. หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนามทกุคน 
 ๑.๑ กรณีคนไทย 

- บตัรประจ าตวัประชาชน 
 ๑.๒ กรณีบคุคลตา่งประเทศ 

- ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) หรือ 
- ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าวพร้อมส าเนา 
ทะเบียนบ้าน (กรณีคนตา่งด้าวทีข่ออนญุาตเพื่อมี
ถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร ต้องแสดงใบส าคญั 
ถ่ินท่ีอยูท่ี่ได้รับอนญุาตให้อยูใ่นประเทศไทย) 

 กรณีบคุคลตา่งประเทศ หากไมม่หีลกัฐาน 
ตามข้อ ๑.๒ ให้ใช้หลกัฐานอื่นเป็นกรณีไป 

๒. หนงัสอืรับรองนิติบคุคล  ออกให้ไมเ่กิน ๓ เดือน 
 

นิตบุิคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ 
หลักฐานประกอบการพิจารณา หมายเหตุ 

๑. หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนามทกุคน 
 ๑.๑ กรณีคนไทย 

- บตัรประจ าตวัประชาชน 
 ๑.๒ กรณีบคุคลตา่งประเทศ 

- ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) หรือ 
- ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าวพร้อมส าเนา 
ทะเบียนบ้าน (กรณีคนตา่งด้าวทีข่ออนญุาตเพื่อมี
ถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร ต้องแสดงใบส าคญั 
ถ่ินท่ีอยูท่ี่ได้รับอนญุาตให้อยูใ่นประเทศไทย) 

 
 

 กรณีบคุคลตา่งประเทศ หากไมม่หีลกัฐาน 
ตามข้อ ๑.๒ ให้ใช้หลกัฐานอื่นเป็นกรณีไป 

กรณีนิตบุิคคลหรืออ่ืนๆ 



แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 
 

หน้า ๒/๘ 
 

 

ส านักงานผู้แทน 
หลักฐานประกอบการพิจารณา หมายเหตุ 

๑. หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนามทกุคน 
 ๑.๑ กรณีคนไทย 

- บตัรประจ าตวัประชาชน 
 ๑.๒ กรณีบคุคลตา่งประเทศ 

- ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) หรือ 
- ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าวพร้อมส าเนา 
ทะเบียนบ้าน (กรณีคนตา่งด้าวทีข่ออนญุาตเพื่อมี
ถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร ต้องแสดงใบส าคญั 
ถ่ินท่ีอยูท่ี่ได้รับอนญุาตให้อยูใ่นประเทศไทย) 

 
 

 กรณีบคุคลตา่งประเทศ หากไมม่หีลกัฐาน 
ตามข้อ ๑.๒ ให้ใช้หลกัฐานอื่นเป็นกรณีไป 

๒. หลกัฐานการจดทะเบียนนิติบคุคลของตา่งประเทศ 
โดยมี Notary Public ที่เช่ือถือได้เป็นผู้ลงนามรับรอง 
และออกให้ไมเ่กิน ๖ เดือน 

๒.๑ หากไมก่ าหนดช่ือผู้บริหารกิจการ ให้แนบหลักฐาน
ตามข้อ ๓ เพิ่มเติม 

๒.๒ หลกัฐานการจดทะเบียนนิติบคุคลที่เป็นภาษา 
ตา่งประเทศ ต้องมีค าแปลเป็นภาษาไทยจาก 
สถาบนัการแปลที่เช่ือถือได้ โดยแนบหลกัฐาน 
ตามข้อ ๔ เพิ่มเติม 

๓. หนงัสอืมอบอ านาจ (Power of Attorney) 
โดยม ีNotary Public ที่เช่ือถือได้เป็นผู้ลงนามรับรอง 
และออกให้ไมเ่กิน ๖ เดือน 

๓.๑ ใช้เฉพาะกรณีไมก่ าหนดช่ือผู้บริหารกิจการ 
๓.๒ หนงัสอืมอบอ านาจ (Power of Attorney) 

ทีเ่ป็นภาษาตา่งประเทศต้องมีค าแปลเป็นภาษาไทย
จากสถาบนัการแปลที่เช่ือถือได้ โดยแนบหลักฐาน 
ตามข้อ ๔ เพิ่มเติม 

๔. ค าแปลภาษาไทยจากสถาบนัการแปลที่เช่ือถือได้ 
โดยผู้มีอ านาจลงนามของสถาบนัการแปลลงนามรับรอง
และประทบัตราสถาบนั (ถ้ามี) พร้อมหลกัฐานประกอบ 
การพิจารณาเพิ่มเติมตามข้อ ๔.๑ หรือ ๔.๒ 

๔.๑ หนงัสอืรับรองการจดทะเบยีนเป็นสถาบนัการแปล 
พร้อมให้ผู้มีอ านาจลงนามของสถาบนัการแปล 
ลงนามรับรองส าเนาและประทบัตรา (ถ้าม)ี หรือ 

๔.๒ กรณีผู้แปลหรือผู้ รับรองการแปลเป็นทนายความ 
ผู้ท าค ารับรองลายมือช่ือและเอกสาร (Notarial 
Services Attorney) ให้แนบหนงัสอืรับรอง 
(Certificate) การขึน้ทะเบียนเป็นทนายความ 
ผู้ท าค ารับรองลายมือช่ือและเอกสาร 
พร้อมให้ทนายความเจ้าของหนงัสอืรับรองนัน้ 
ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 



แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 
 

หน้า ๓/๘ 
 

๒. หนงัสอืรับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ 
ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจคนตา่งด้าว 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒.๑ ออกให้ไมเ่กิน ๓ เดือน 
๒.๒ หากไมก่ าหนดช่ือผู้บริหารกิจการ ให้แนบหลักฐาน

ตามข้อ ๔ เพิ่มเติม 

๓. หลกัฐานการขออนญุาตประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว 
เช่น แบบ ต.๓ หรือ แบบ ต.๗ ฯลฯ 

 

๔. หนงัสอืมอบอ านาจ (Power of Attorney) 
โดยม ีNotary Public ที่เช่ือถือได้เป็นผู้ลงนามรับรอง 
และออกให้ไมเ่กิน ๖ เดือน 

๔.๑ ใช้เฉพาะกรณีไมก่ าหนดช่ือผู้บริหารกิจการ 
๔.๒ หนงัสอืมอบอ านาจ (Power of Attorney) 

ทีเ่ป็นภาษาตา่งประเทศต้องมีค าแปลเป็นภาษาไทย
จากสถาบนัการแปลที่เช่ือถือได้ โดยแนบหลักฐาน
ตามข้อ ๕ เพิ่มเติม 

๕. ค าแปลภาษาไทยจากสถาบนัการแปลที่เช่ือถือได้ 
โดยผู้มีอ านาจลงนามของสถาบนัการแปลลงนามรับรอง
และประทบัตราสถาบนั (ถ้ามี) พร้อมหลกัฐานประกอบ 
การพิจารณาเพิ่มเติมตามข้อ ๕.๑ หรือ ๕.๒ 

๕.๑ หนงัสอืรับรองการจดทะเบยีนเป็นสถาบนัการแปล 
พร้อมให้ผู้มีอ านาจลงนามของสถาบนัการแปลลงนาม
รับรองส าเนาและประทบัตรา (ถ้ามี) หรือ 

๕.๒ กรณีผู้แปลหรือผู้ รับรองการแปลเป็นทนายความ 
ผู้ท าค ารับรองลายมือช่ือและเอกสาร (Notarial 
Services Attorney) ให้แนบหนงัสอืรับรอง 
(Certificate) การขึน้ทะเบียนเป็นทนายความ 
ผู้ท าค ารับรองลายมือช่ือและเอกสาร 
พร้อมให้ทนายความเจ้าของหนงัสอืรับรองนัน้ 
ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

 

กิจการร่วมค้า 
หลักฐานประกอบการพิจารณา หมายเหตุ 

๑. หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนามทกุคน 
 ๑.๑ กรณีคนไทย 

- บตัรประจ าตวัประชาชน 
 ๑.๒ กรณีบคุคลตา่งประเทศ 

- ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) หรือ 
- ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าวพร้อมส าเนา 
ทะเบียนบ้าน (กรณีคนตา่งด้าวทีข่ออนญุาตเพื่อมี
ถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร ต้องแสดงใบส าคญั 
ถ่ินท่ีอยูท่ี่ได้รับอนญุาตให้อยูใ่นประเทศไทย) 

 
 
 

 กรณีบคุคลตา่งประเทศ หากไมม่หีลกัฐาน 
ตามข้อ ๑.๒ ให้ใช้หลกัฐานอื่นเป็นกรณีไป 



แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 
 

หน้า ๔/๘ 
 

๒. หลกัฐานหนงัสือสญัญาร่วมค้า (Joint Venture Agreement) ๒.๑ หากไมก่ าหนดช่ือผู้บริหารกิจการ ให้แนบหลักฐาน
ตามข้อ ๔ เพิ่มเติม 

๒.๒ กรณีหนงัสอืสญัญาร่วมค้า (Joint Venture Agreement) 
ถกูจดัท าขึน้ในตา่งประเทศ ต้องมี Notary Public  
ที่เช่ือถือได้เป็นผู้ลงนามรับรอง และออกให้ไมเ่กิน 
๖ เดือน เว้นแต ่กรณีหนงัสอืสญัญาฯ ที่ถกูจดัท าขึน้ 
ในตา่งประเทศนัน้ มีคูฉ่บบัของคูส่ญัญาร่วมค้าที่เป็น
ต้นฉบบัซึง่ปรากฏในข้อสญัญา ให้คูส่ญัญาร่วมค้า 
ในประเทศไทยเลอืกด าเนินการได้ ดงันี ้
๒.๒.๑ ให้น าคูฉ่บบัหนงัสอืสญัญาฯ ที่เป็นต้นฉบบั 

ของตนเองมาแสดงตอ่พนกังานศลุกากรประกอบ 
การยื่นแบบค าขอ พร้อมยื่นส าเนาหนงัสอืสญัญาฯ 
ที่ได้รับรองส าเนาถกูต้องแล้ว หรือ 

๒.๒.๒ ให้ยื่นส าเนาหนงัสอืสญัญาฯ ซึง่มี 
ทนายความผู้ท าค ารับรองลายมอืช่ือและ
เอกสาร (Notarial Services Attorney) 
เป็นผู้ลงนามรับรอง พร้อมแนบหนงัสอืรับรอง 
(Certificate) การขึน้ทะเบียนเป็นทนายความ
ผู้ท าค ารับรองลายมือช่ือและเอกสาร ซึง่มี
ทนายความเจ้าของหนงัสอืรับรองนัน้ 
ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

๒.๓ หากหลกัฐานหนงัสอืสญัญาเป็นภาษาตา่งประเทศ
ต้องมคี าแปลเป็นภาษาไทยจากสถาบนัการแปล 
ที่เช่ือถือได้ โดยแนบหลกัฐานตามข้อ ๕ เพิ่มเติม 

๓. หนงัสอืรับรองนิติบคุคล ของคูส่ญัญาที่ท าสญัญาร่วมค้า 
ทกุฝ่าย ฝ่ายละ ๑ ชดุ 

๓.๑ ออกให้ไมเ่กิน ๓ เดือน 
๓.๒ หากคูส่ญัญาเป็นนิติบคุคลจดทะเบียนในตา่งประเทศ

ที่ไมส่ามารถยื่นหนงัสอืรับรองนิตบิคุคลได้ 
ให้ใช้หลกัฐานการจดทะเบยีนเป็นนิติบคุคลของ
ตา่งประเทศโดยมี Notary Public ที่เช่ือถือได้ 
เป็นผู้ลงนามรับรอง และออกให้ไมเ่กิน ๖ เดือน 

 
 



แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 
 

หน้า ๕/๘ 
 

๔. หนงัสอืมอบอ านาจ (Power of Attorney) 
ให้เป็นผู้ท าการแทนกิจการร่วมค้า 

๔.๑ ใช้เฉพาะกรณีไมก่ าหนดช่ือผู้บริหารกิจการ 
๔.๒ กรณีหนงัสอืมอบอ านาจ (Power of Attorney) 

ถกูจดัท าขึน้ในตา่งประเทศ ต้องมี Notary Public  
ที่เช่ือถือได้เป็นผู้ลงนามรับรองและออกให้ไมเ่กิน 
๖ เดือน 

๔.๓ หนงัสอืมอบอ านาจ (Power of Attorney) 
ทีเ่ป็นภาษาตา่งประเทศต้องมีค าแปลเป็นภาษาไทย
จากสถาบนัการแปลที่เช่ือถือได้ โดยแนบหลักฐาน
ตามข้อ ๕ เพิ่มเติม 

๕. ค าแปลภาษาไทยจากสถาบนัการแปลที่เช่ือถือได้ 
โดยผู้มีอ านาจลงนามของสถาบนัการแปลลงนามรับรอง
และประทบัตราสถาบนั (ถ้ามี) พร้อมหลกัฐานประกอบ 
การพิจารณาเพิ่มเติมตามข้อ ๕.๑ หรือ ๕.๒ 

๕.๑ หนงัสอืรับรองการจดทะเบยีนเป็นสถาบนัการแปล 
พร้อมให้ผู้มีอ านาจลงนามของสถาบนัการแปลลงนาม
รับรองส าเนาและประทบัตรา (ถ้ามี) หรือ 

๕.๒ กรณีผู้แปลหรือผู้ รับรองการแปลเป็นทนายความ 
ผู้ท าค ารับรองลายมือช่ือและเอกสาร (Notarial 
Services Attorney) ให้แนบหนงัสอืรับรอง 
(Certificate) การขึน้ทะเบียนเป็นทนายความ 
ผู้ท าค ารับรองลายมือช่ือและเอกสาร 
พร้อมให้ทนายความเจ้าของหนงัสอืรับรองนัน้ 
ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

 

หน่วยงานราชการ / กระทรวง / ทบวง / กรม 
หลักฐานประกอบการพิจารณา หมายเหตุ 

๑. หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนามทกุคน 
 ๑.๑ กรณีคนไทย 

- บตัรประจ าตวัประชาชน 
- บตัรประจ าตวัข้าราชการหรือพนกังานองค์การ 
ของรัฐพร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน 

 ๑.๒ กรณีบคุคลตา่งประเทศ 
- ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) หรือ 
- ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าวพร้อมส าเนา 
ทะเบียนบ้าน (กรณีคนตา่งด้าวทีข่ออนญุาตเพื่อมี
ถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร ต้องแสดงใบส าคญั 
ถ่ินท่ีอยูท่ี่ได้รับอนญุาตให้อยูใ่นประเทศไทย) 

 กรณีบคุคลตา่งประเทศ หากไมม่หีลกัฐาน 
ตามข้อ ๑.๒ ให้ใช้หลกัฐานอื่นเป็นกรณีไป 

๒. หนงัสอืแตง่ตัง้ผู้มีอ านาจกระท าการ  
 



แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 
 

หน้า ๖/๘ 
 

โรงเรียน / วิทยาลัย / มหาวิทยาลัย 
หลักฐานประกอบการพิจารณา หมายเหตุ 

๑. หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนามทกุคน 
 ๑.๑ กรณีคนไทย 

- บตัรประจ าตวัประชาชน 
- บตัรประจ าตวัข้าราชการหรือพนกังานองค์การ 
ของรัฐพร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน 

 ๑.๒ กรณีบคุคลตา่งประเทศ 
- ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) หรือ 
- ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าวพร้อมส าเนา 
ทะเบียนบ้าน (กรณีคนตา่งด้าวทีข่ออนญุาตเพื่อมี
ถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร ต้องแสดงใบส าคญั 
ถ่ินท่ีอยูท่ี่ได้รับอนญุาตให้อยูใ่นประเทศไทย) 

 กรณีบคุคลตา่งประเทศ หากไมม่หีลกัฐาน 
ตามข้อ ๑.๒ ให้ใช้หลกัฐานอื่นเป็นกรณีไป 

๒. หนงัสอืใบอนญุาตให้จดัตัง้  กรณีที่ไมไ่ด้ระบช่ืุอผู้มีอ านาจกระท าการ 
ให้แนบหลกัฐานตามข้อ ๔ เพิ่มเติม 

๓. ตราสารจดัตัง้นติิบคุคลของโรงเรียนในระบบ (ถ้าม)ี  

๔. หนงัสอืแตง่ตัง้ผู้มีอ านาจกระท าการ  
 

มูลนิธิ / สมาคม / สหกรณ์ 
หลักฐานประกอบการพิจารณา หมายเหตุ 

๑. หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนามทกุคน 
 ๑.๑ กรณีคนไทย 

- บตัรประจ าตวัประชาชน 
- บตัรประจ าตวัข้าราชการหรือพนกังานองค์การ 
ของรัฐพร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน 

 ๑.๒ กรณีบคุคลตา่งประเทศ 
- ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) หรือ 
- ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าวพร้อมส าเนา 
ทะเบียนบ้าน (กรณีคนตา่งด้าวทีข่ออนญุาตเพื่อมี
ถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร ต้องแสดงใบส าคญั 
ถ่ินท่ีอยูท่ี่ได้รับอนญุาตให้อยูใ่นประเทศไทย) 

 กรณีบคุคลตา่งประเทศ หากไมม่หีลกัฐาน 
ตามข้อ ๑.๒ ให้ใช้หลกัฐานอื่นเป็นกรณีไป 

๒. หนงัสอืแตง่ตัง้ผู้มีอ านาจกระท าการ 

 

 

 



แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 
 

หน้า ๗/๘ 
 

๓. หลกัฐานหนงัสอืรายช่ือกรรมการ (ถ้ามี)  หากมกีารแก้ไข/เปลีย่นแปลง/เพิม่เติม รายช่ือ
กรรมการ ให้แนบส าเนาข้อบงัคบัฉบบัท่ีขอแก้ไข/
เปลีย่นแปลง/เพิ่มเติม หรือใบส าคญัแสดงการ 
จดทะเบยีนแตง่ตัง้กรรมการของมลูนิธิขึน้ใหม ่
ทัง้ชดุ ฉบบัปัจจบุนั 

๔. ส าเนาข้อบงัคบั  หากมกีารแก้ไข/เปลีย่นแปลง/เพิม่เติม ข้อบงัคบั
ให้แนบส าเนาข้อบงัคบัฉบบัท่ีขอแก้ไขเพิ่มเติม
เปลีย่นแปลง ฉบบัปัจจบุนั 

 

วัด 
หลักฐานประกอบการพิจารณา หมายเหตุ 

๑. บตัรประจ าตวัประชาชนของผู้มีอ านาจลงนาม  

๒. หนงัสอืตราตัง้เจ้าอาวาส  

๓. หนงัสอืสทุธิ ส าหรับพระภิกษุและสามเณร  ใช้ในกรณีที่ค าน าหน้านาม หรือสมณศกัดิ์ และวงเลบ็
ช่ือตวัสกลุตอ่ท้ายสมณศกัดิ์ ไมต่รงกบับตัรประจ าตวั
ประชาชน หรือ หนงัสอืตราตัง้เจ้าอาวาส 

 

ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิตบุิคคล 
หลักฐานประกอบการพิจารณา หมายเหตุ 

๑. หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนามทกุคน 
 ๑.๑ กรณีคนไทย 

- บตัรประจ าตวัประชาชน 
 ๑.๒ กรณีบคุคลตา่งประเทศ 

- ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) หรือ 
- ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าวพร้อมส าเนา 
ทะเบียนบ้าน (กรณีคนตา่งด้าวทีข่ออนญุาตเพื่อมี
ถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร ต้องแสดงใบส าคญั 
ถ่ินท่ีอยูท่ี่ได้รับอนญุาตให้อยูใ่นประเทศไทย) 

 กรณีบคุคลตา่งประเทศ หากไมม่หีลกัฐาน 
ตามข้อ ๑.๒ ให้ใช้หลกัฐานอื่นเป็นกรณีไป 

๒. หนงัสอืสญัญาหรือบนัทกึข้อตกลงในการจดัตัง้ 
ห้างหุ้นสว่นสามญัหรือคณะบคุคลที่มิใช่นิติบคุคล 

 

๓. ใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้าม)ี  
 

 

 



แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 
 

หน้า ๘/๘ 
 

ร้านค้า 
หลักฐานประกอบการพิจารณา หมายเหตุ 

๑. บตัรประจ าตวัประชาชนของผู้มีอ านาจลงนาม  

๒. ใบทะเบียนพาณิชย์  

 

 

หลักฐานประกอบการลงทะเบียนส าหรับบุคคลธรรมดา 
หลักฐานประกอบการพิจารณา หมายเหตุ 

กรณีคนไทย 
- บตัรประจ าตวัประชาชน 

กรณีบุคคลต่างประเทศ 
- ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) หรือ 
- ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าวพร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน 
(กรณีคนตา่งด้าวที่ขออนญุาตเพือ่มีถ่ินท่ีอยู ่
ในราชอาณาจกัร ต้องแสดงใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่
ที่ได้รับอนญุาตให้อยูใ่นประเทศไทย) 

 กรณีบคุคลตา่งประเทศ หากไมม่หีลกัฐาน 
ตามที่ระบไุว้ ให้ใช้หลกัฐานอื่นเป็นกรณีไป 

 

กรณีบุคคลธรรมดา 



แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 
 

หน้า ๑/๔ 
 

หลักฐานประกอบแบบค าขอหมายเลข 9 
(แบบค าขอยกเลิกการลงทะเบียนผู้ปฏิบตัพิิธีการศลุกากรทางอิเล็กทรอนิกส์) 

 

 

 

หลักฐานประกอบการยกเลิกการลงทะเบียน 
หลักฐานประกอบการพิจารณา หมายเหตุ 

๑. หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนามทกุคน 
 ๑.๑ กรณีคนไทย 

- บตัรประจ าตวัประชาชน 
 ๑.๒ กรณีบคุคลตา่งประเทศ 

- ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) หรือ 
- ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าวพร้อมส าเนา 
ทะเบียนบ้าน (กรณีคนตา่งด้าวทีข่ออนญุาตเพื่อมี
ถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร ต้องแสดงใบส าคญั 
ถ่ินท่ีอยูท่ี่ได้รับอนญุาตให้อยูใ่นประเทศไทย) 

 กรณีบคุคลตา่งประเทศ หากไมม่หีลกัฐาน 
ตามข้อ ๑.๒ ให้ใช้หลกัฐานอื่นเป็นกรณีไป 

๒. หลกัฐานการจดทะเบียนนิติบคุคลหรืออื่นๆ ที่ระบช่ืุอ 
ผู้มีอ านาจลงนาม 
 ๒.๑ บริษัทมหาชน บริษัทจ ากดั ห้างหุ้นสว่นจ ากดั 

ห้างหุ้นสว่นสามญัจดทะเบียน 
- หนงัสอืรับรองนิติบคุคล ทีอ่อกให้ไมเ่กิน ๓ เดือน 
ก่อนวนัยื่นแบบค าขอฯ 

 ๒.๒ หนว่ยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานทตู 
องค์การเอกชน 
- หนงัสอืแตง่ตัง้ผู้มีอ านาจลงนาม 

 ๒.๓ สมาคม มลูนิธิ สหกรณ์ 
- หนงัสอืแตง่ตัง้ผู้มีอ านาจท าการแทน 
- ส าเนาข้อบงัคบั 

 ๒.๔ โรงเรียน วิทยาลยั มหาวิทยาลยั 
- หนงัสอืแตง่ตัง้ผู้มีอ านาจท าการแทน 
- ตราสารจดัตัง้นติิบคุคลของโรงเรียนในระบบ (ถ้าม)ี 

 
 

 ให้เลอืกใช้หลกัฐานการจดทะเบยีนนิติบคุคลหรือ
อื่นๆ ตามประเภทกิจการท่ีได้จดทะเบียนไว้กบั 
กรมศลุกากร 

กรณีนิตบุิคคลหรืออ่ืนๆ 



แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 
 

หน้า ๒/๔ 
 

 ๒.๕ ส านกังานผู้แทน 
- หนงัสอืรับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ 
ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจคนตา่งด้าว 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 ๒.๖ ห้างหุ้นสว่นสามญัหรือคณะบคุคลที่ไมใ่ช่นิติบคุคล 
- ส าเนาหนงัสอืสญัญาหรือบนัทกึข้อตกลงในการ
จดัตัง้ห้างหุ้นสว่นสามญัหรือคณะบคุคลที่ไมใ่ช่ 
นิติบคุคล 

 ๒.๗ ร้านค้า 
- ใบทะเบียนพาณิชย์ 

 

กรณีขอยกเลิกการลงทะเบียนเน่ืองจากยกเลิกสาขา / ลดสาขา 
หลักฐานประกอบการพิจารณา หมายเหตุ 

๑. หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนามทกุคน 
 ๑.๑ กรณีคนไทย 

- บตัรประจ าตวัประชาชน 
 ๑.๒ กรณีบคุคลตา่งประเทศ 

- ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) หรือ 
- ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าวพร้อมส าเนา 
ทะเบียนบ้าน (กรณีคนตา่งด้าวทีข่ออนญุาตเพื่อมี
ถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร ต้องแสดงใบส าคญั 
ถ่ินท่ีอยูท่ี่ได้รับอนญุาตให้อยูใ่นประเทศไทย) 

 กรณีบคุคลตา่งประเทศ หากไมม่หีลกัฐาน 
ตามข้อ ๑.๒ ให้ใช้หลกัฐานอื่นเป็นกรณีไป 

๒. หลกัฐานการจดทะเบียนนิติบคุคลหรืออื่นๆ ที่ระบช่ืุอ 
ผู้มีอ านาจลงนาม 
 ๒.๑ บริษัทมหาชน บริษัทจ ากดั ห้างหุ้นสว่นจ ากดั 

ห้างหุ้นสว่นสามญัจดทะเบียน 
- หนงัสอืรับรองนิติบคุคล ท่ีออกให้ไมเ่กิน ๓ เดือน 
ก่อนวนัยื่นแบบค าขอฯ 

 ๒.๒ หนว่ยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานทตู 
องค์การเอกชน 
- หนงัสอืแตง่ตัง้ผู้มีอ านาจลงนาม 

 ๒.๓ สมาคม มลูนิธิ สหกรณ์ 
- หนงัสอืแตง่ตัง้ผู้มีอ านาจท าการแทน 
- ส าเนาข้อบงัคบั 

 ให้เลอืกใช้หลกัฐานการจดทะเบยีนนิติบคุคลหรือ
อื่นๆ ตามประเภทกิจการท่ีได้จดทะเบียนไว้กบั 
กรมศลุกากร 



แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 
 

หน้า ๓/๔ 
 

 ๒.๔ โรงเรียน วิทยาลยั มหาวิทยาลยั 
- หนงัสอืแตง่ตัง้ผู้มีอ านาจท าการแทน 
- ตราสารจดัตัง้นติิบคุคลของโรงเรียนในระบบ (ถ้าม)ี 

๓. แบบแจ้งการเปลีย่นแปลงทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม (ภ.พ.๐๙) 
ที่กรมสรรพากรออกให้ 

 ให้ใช้แบบแจ้งการเปลีย่นแปลงทะเบียน
ภาษีมลูคา่เพิม่ (ภ.พ.๐๙) ฉบบัท่ีเก่ียวข้อง 
กบัเร่ืองที่จะขอด าเนินการ 

 
กรณีขอยกเลิกการลงทะเบียนเน่ืองจากปิดกิจการ โอนกิจการทัง้หมด ควบกิจการ แปรสภาพ 

หลักฐานประกอบการพิจารณา หมายเหตุ 

๑. หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนามทกุคน 
 ๑.๑ กรณีคนไทย 

- บตัรประจ าตวัประชาชน 
 ๑.๒ กรณีบคุคลตา่งประเทศ 

- ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) หรือ 
- ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าวพร้อมส าเนา 
ทะเบียนบ้าน (กรณีคนตา่งด้าวทีข่ออนญุาตเพื่อมี
ถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร ต้องแสดงใบส าคญั 
ถ่ินท่ีอยูท่ี่ได้รับอนญุาตให้อยูใ่นประเทศไทย) 

 กรณีบคุคลตา่งประเทศ หากไมม่หีลกัฐาน 
ตามข้อ ๑.๒ ให้ใช้หลกัฐานอื่นเป็นกรณีไป 

๒. หนงัสอืรับรองนิติบคุคล  ออกให้หลงัจากวนัที่จดทะเบียนเลิกประกอบกิจการ/
โอนกิจการทัง้หมด/ควบกิจการ/แปรสภาพ โดยให้น า
เลขทะเบียนนิติบุคคลเลขเดิมที่ออกโดยกรมพฒันา
ธุรกิจการค้าฯ ไปด าเนินการขอคดัหนงัสอืรับรอง 

๓. แบบแจ้งการเปลีย่นแปลงทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม (ภ.พ.๐๙) 
ที่กรมสรรพากรออกให้ 

 ให้ใช้แบบแจ้งการเปลีย่นแปลงทะเบียน
ภาษีมลูคา่เพิม่ (ภ.พ.๐๙) ฉบบัท่ีเก่ียวข้อง 
กบัเร่ืองที่จะขอด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 
 

หน้า ๔/๔ 
 

 

 

หลักฐานประกอบการยกเลิกการลงทะเบียน 
หลักฐานประกอบการพิจารณา หมายเหตุ 

กรณีคนไทย 
- บตัรประจ าตวัประชาชน 

กรณีบุคคลต่างประเทศ 
- ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) หรือ 
- ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าวพร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน 
(กรณีคนตา่งด้าวที่ขออนญุาตเพือ่มีถ่ินท่ีอยู ่
ในราชอาณาจกัร ต้องแสดงใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่
ที่ได้รับอนญุาตให้อยูใ่นประเทศไทย) 

 กรณีบคุคลตา่งประเทศ หากไมม่หีลกัฐาน 
ตามที่ระบไุว้ ให้ใช้หลกัฐานอื่นเป็นกรณีไป 

 

กรณีบุคคลธรรมดา 



แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 
 

หน้า ๑/๔ 
 

 

หลักฐานประกอบแบบแนบ ก - ช 

 

แบบแนบ ก  

(ค าร้องมอบอ านาจให้ผู้ รับมอบอ านาจกระท าการแทน) 

หลักฐานประกอบการพิจารณา หมายเหตุ 

หลกัฐานของผู้ รับมอบอ านาจกระท าการแทน 

กรณีคนไทย 
- บตัรประจ าตวัประชาชน 

กรณีบุคคลต่างประเทศ 
- ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) หรือ 
- ใบส าคญัประจ าตวัคนตาางด้าวรร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน 

(กรณีคนตาางด้าวที่ขออนญุาตเรือ่มีถ่ินที่อยูาในราชอาณาจกัร 
ต้องแสดงใบส าคญัถ่ินท่ีอยูาที่ได้รับอนญุาตให้อยูา 
ในประเทศไทย) 

๑. ให้ใช้ แบบแนบ ก ๑ ฉบบั ตาอ ผู้ รับมอบอ านาจ 
กระท าการแทน ๑ คน 

๒. ให้ผู้ รับมอบอ านาจกระท าการแทนลงนามรับรอง
ส าเนาถกูต้องในหลกัฐานประกอบการริจารณา 

๓. ให้ปิดอากรแสตมป์ ๓๐ บาทเป็นรายบคุคล 

๔. กรณียกเลกิผู้ รับมอบอ านาจกระท าการแทน 
ไมาต้องยื่นแบบแนบ ก 

 
 
 

แบบแนบ ข  
(ค าร้องมอบอ านาจให้ผู้ รับมอบอ านาจกระท าการแทน 
ในการขอรับเงินชดเชยคาาภาษีอากรส าหรับสินค้าสางออก) 

หลักฐานประกอบการพิจารณา หมายเหตุ 

หลกัฐานของผู้ รับมอบอ านาจกระท าการแทนในการขอรับเงินชดเชย
คาาภาษีอากรส าหรับสนิค้าสางออก 

กรณีคนไทย 
- บตัรประจ าตวัประชาชน 

กรณีบุคคลต่างประเทศ 
- ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) หรือ 
- ใบส าคญัประจ าตวัคนตาางด้าวรร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน 

(กรณีคนตาางด้าวที่ขออนญุาตเรือ่มีถ่ินที่อยูาในราชอาณาจกัร 
ต้องแสดงใบส าคญัถ่ินท่ีอยูาที่ได้รับอนญุาตให้อยูา 
ในประเทศไทย) 

๑. ให้ใช้ แบบแนบ ข ๑ ฉบบั ตาอ ผู้ รับมอบอ านาจ 
กระท าการแทนในการขอรับเงินชดเชยคาาภาษีอากร
ส าหรับสนิค้าสางออก ๑ คน 

๒. ให้ผู้ รับมอบอ านาจกระท าการแทนในการขอรับเงิน
ชดเชยคาาภาษีอากรส าหรับสนิค้าสางออกลงนามรับรอง
ส าเนาถกูต้องในหลกัฐานประกอบการริจารณา 

๓. ให้ปิดอากรแสตมป์ ๓๐ บาทเป็นรายบคุคล 
๔. กรณียกเลกิผู้ รับมอบอ านาจกระท าการแทนในการ

ขอรับเงินชดเชยคาาภาษีอากรส าหรับสนิค้าสางออก 
ไมาต้องยื่นแบบแนบ ข 



แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 
 

หน้า ๒/๔ 
 

 

 
 

แบบแนบ ค  
(แบบบญัชีรายช่ือตวัแทนออกของ (Customs Broker) ผู้ รับมอบอ านาจ) 

หลักฐานประกอบการพิจารณา หมายเหตุ 

หลกัฐานของตวัแทนออก (Customs Broker) ผู้ รับมอบอ านาจ 
ในการปฏิบตัิริธีการศลุกากรฯ 

ตัวแทนออกของนิติบุคคล 
- ใบทะเบียนภาษีมลูคาาเริม่ (ภ.ร.๒๐) หรือ บตัรประจ าตวั 

ผู้ เสยีภาษีอากร หรือ แบบแจ้งการเปลีย่นแปลงทะเบียน
ภาษีมลูคาาเริม่ (ภ.ร.๐๙) ท่ีกรมสรรรากรออกให้ไมาเกิน 
๒ เดือน 

ตัวแทนออกของบุคคลธรรมดา 
- บตัรประจ าตวัประชาชน 

 

๑. ให้ตวัแทนออกของ (Customs Broker) ผู้ รับมอบอ านาจ
กระท าการแทนในการปฏิบตัิริธีการศลุกากรฯ ลงนาม
รับรองส าเนาถกูต้องรร้อมประทบัตรานิติบคุคล (ถ้ามี) 
ในหลกัฐานประกอบการริจารณา 

๒. กรณียกเลกิตวัแทนออกของ (Customs Broker) 
ผู้ รับมอบอ านาจกระท าการแทนในการปฏิบตัิริธีการ
ศลุกากรฯ ไมาต้องยื่นแบบแนบ ค 

 
 
 

แบบแนบ ง  
(แบบบญัชีรายช่ือรนกังาน/ ลกูจ้าง) 

หลักฐานประกอบการพิจารณา หมายเหตุ 

หลกัฐานของรนักงาน/ลูกจ้าง 

กรณีคนไทย 
- บตัรประจ าตวัประชาชน 

กรณีบุคคลต่างประเทศ 
- ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) หรือ 
- ใบส าคญัประจ าตวัคนตาางด้าวรร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน 

(กรณีคนตาางด้าวที่ขออนญุาตเรือ่มีถ่ินที่อยูาในราชอาณาจกัร 
ต้องแสดงใบส าคญัถ่ินท่ีอยูาที่ได้รับอนญุาตให้อยูา 
ในประเทศไทย) 

๑. ให้รนกังาน/ลกูจ้าง ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
ในหลกัฐานประกอบการริจารณา 

๒. กรณียกเลกิรนกังาน/ลกูจ้าง ไมาต้องยื่นแบบแนบ ง 

 
 
 
 
 



แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 
 

หน้า ๓/๔ 
 

 

 

แบบแนบ จ  
(แบบธนาคารเร่ือการขอช าระภาษีอากร และ/หรือ ขอคืนเงินอากร) 

หลักฐานประกอบการพิจารณา หมายเหตุ 

หลกัฐานบญัชีธนาคาร 
- ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรัรย์ หรือ 
- ส าเนาบญัชีกระแสรายวนั (Bank Statement) หรือ 
- ส าเนาหนงัสอืรับรองบญัชีที่ธนาคารรับรองและออกให้ 

ไมาเกิน ๖ เดือน (กรณีที่ไมาประสงค์แสดงรายการ
เคลือ่นไหวทางบญัชีธนาคาร) 

๑. บญัชีธนาคารจะต้องระบช่ืุอธนาคาร สาขา 
ช่ือเจ้าของบญัชี เลขที่บญัชีเงินฝาก และประเภทบญัชี
ของธนาคาร 

๒. ต้องแสดงรายการเคลือ่นไหวบญัชีลาาสดุ ที่มีการ
เคลือ่นไหวบญัชีไมาเกิน ๖ เดือน 

๓. ให้ผู้มีอ านาจลงนามในแบบค าขอลงนามรับรองส าเนา
ถกูต้อง รร้อมประทบัตรานิติบคุคล (ถ้ามี) ในหลกัฐาน
ประกอบการริจารณา 

๔. กรณียกเลกิธนาคารเรื่อการขอช าระภาษีอากร 
และ/หรือ ขอคืนเงินอากร ไมาต้องยื่นแบบแนบ จ 

 
 
 

แบบแนบ ฉ  
(ค าร้องมอบหมายให้ศนูย์บริหารเงินท าหน้าท่ีบริหารจดัการเงินตราตาางประเทศแทน) 

หลักฐานประกอบการพิจารณา หมายเหตุ 

หลกัฐานของศนูย์บริหารเงินท าหน้าที่บริหารจดัการเงินตรา
ตาางประเทศแทน 
๑. ส าเนาบญัชีรายช่ือของกลุามบริษัทท่ีศนูย์บริหารเงินได้แจ้งไว้

กบัธนาคารแหางประเทศไทยตามประกาศเจ้ารนกังานควบคมุ 
การแลกเปลีย่นเงิน เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบตัิเก่ียวกบั 
ศนูย์บริหารเงิน ลงวนัท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗ 

๒. ใบอนุญาตของศูนย์บริหารเงินที่กลุามบริษัท ได้มอบอ านาจ
ให้บริหารจัดการเงินตราตาางประเทศแทนตน 

๓. หนงัสอืยินยอมของกลุามบริษัทที่มอบอ านาจให้กบั 
ศนูย์บริหารเงิน 

๔. หนงัสอืรับรองการจดทะเบียนของนิติบคุคลของศนูย์บริหารเงิน 
จากส านกัทะเบยีนหุ้นสาวนบริษัทกรุงเทรมหานคร หรือ
ส านกังานทะเบียนหุ้นสาวนบริษัทจงัหวดั 

๑. ให้ใช้ แบบแนบ ฉ ๑ ฉบบั ตาอ ศนูย์บริหารเงินฯ ๑ ราย 

๒. ให้ศนูย์บริหารเงินฯ ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
รร้อมประทบัตรานิติบคุคล (ถ้าม)ี ในหลกัฐาน
ประกอบการริจารณา 

๓. ให้ปิดอากรแสตมป์ ๓๐ บาทเป็นรายศนูย์บริหารเงินฯ 

๔. กรณียกเลกิศนูย์บริหารเงินฯ ไมาต้องยื่นแบบแนบ ฉ 

 



แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 
 

หน้า ๔/๔ 
 

 

แบบแนบ ช  
(แบบขอท าการรับสางข้อมลูการปฏิบตัริิธีการศลุกากรทางอิเล็กทรอนิกส์) 

หลักฐานประกอบการพิจารณา หมายเหตุ 

หลกัฐานของผู้ขอท าการรับสางข้อมูลการปฏิบตัิริธีการศุลกากร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

- ส าเนาใบรับรองอิเลก็ทรอนิกส์ (Digital Certificate) 
ซึง่ออกโดยผู้ให้บริการออกใบรับรอง (Certification 
Authority : CA) 

 ให้ผู้มีอ านาจลงนามในแบบค าขอลงนามรับรอง
ส าเนาถกูต้องรร้อมประทบัตรานติิบคุคล (ถ้ามี) 

 



แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 
 

หน้า ๑/๒ 
 

ข้อปฏิบัติในการยื่นแบบค าขอ และ วิธีการกรอกแบบค าขอ 

๑. เอกสารแสดงตนของผู้มีอ านาจลงนาม ที่ต้องน ามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ 

๑.๑ กรณีผู้มีอ านาจลงนามเป็นคนไทย 
๑.๑.๑ บัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริง หรือ 
๑.๑.๒ บัตรแสดงตนตัวจริงอ่ืนๆ ที่หน่วยงานราชการออกให้ โดยจะต้องมีรูปถ่ายและเลขประจ าตัวประชาชน

ปรากฏอยู่ 
๑.๑.๓ กรณีไม่สามารถน าเอกสารตามข้อ ๑.๑.๑ หรือ ๑.๑.๒ มาแสดงได้ ให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัว

ประชาชน ที่มีทนายความผู้ท าค ารับรองลายมือชื่อและเอกสาร (Notarial Services Attorney) 
เป็นผู้ลงนามรับรอง และออกให้ไม่เกินหนึ่งเดือน พร้อมแนบส าเนาหนังสือรับรอง (Certificate) 
การขึ้นทะเบียนเป็นทนายความผู้ท าค ารับรองลายมือชื่อและเอกสาร ซ่ึงรับรองส าเนาถูกต้อง 
โดยทนายความเจ้าของหนังสือรับรองนั้น 

หมายเหตุ กรณี ผู้ มี อ านาจลงนามมี มากกว่ าหนึ่ งคน ให้ น าบั ตรตามข้ อ ๑ .๑ .๑ หรื อ  ๑ .๑ .๒ หรื อ เอกสาร 
ตามข้อ ๑.๑.๓ แล้วแต่กรณี ของผู้มีอ านาจลงนามทุกคน เป็นรายบุคคล มาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี 

๑.๒ กรณีผู้มีอ านาจลงนามเป็นชาวต่างชาติ 
๑.๒.๑ หนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริง หรือ 
๑.๒.๒ ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวตัวจริง 
๑.๒.๓ กรณีไม่สามารถน าเอกสารตามข้อ ๑.๒.๑ หรือ ๑.๒.๒ มาแสดงได้ และชาวต่างชาติผู้มีอ านาจลงนาม

อยู่ต่างประเทศ ให้ใช้หนังสือรับรองหนังสือเดินทางซึ่งมี Notary Public ที่เชื่อถือได้ หรือสถานทูต
ตามสัญชาติของบุคคลนั้น เป็นผู้รับรอง และออกให้ไม่เกินหกเดือน 

๑.๒.๔ กรณีไม่สามารถน าเอกสารตามข้อ ๑.๒.๑ หรือ ๑.๒.๒ มาแสดงได้ และชาวต่างชาติผู้มีอ านาจลงนาม
อยู่ในประเทศไทย 
 ให้ใช้ เอกสารตามข้อ ๑.๒.๓ หรือ 
 ส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีทนายความผู้ท าค ารับรองลายมือชื่อและเอกสาร 

(Notarial Services Attorney)  เ ป็ นผู้ ล งนามรั บ รอง  และออก ให้ ไ ม่ เ กิ น หนึ่ ง เ ดื อน  
พร้อมแนบส าเนาหนังสือรับรอง (Certificate) การขึ้นทะเบียนเป็นทนายความผู้ท าค ารับรอง
ลายมือชื่อและเอกสาร ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยทนายความเจ้าของหนังสือรับรองนั้น 

หมายเหตุ    กรณีผู้มีอ านาจลงนามมีมากกว่าหนึ่งคน ให้น าเอกสารตัวจริงตามข้อ ๑.๒.๑ หรือ ๑.๒.๒ หรือ ๑.๒.๓ หรือ ๑.๒.๔ 
แล้วแต่กรณี ของผู้มีอ านาจลงนามทุกคน เป็นรายบุคคล มาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี 

๒. การมอบอ านาจให้ผู้อื่นมายื่นแบบค าขอกับกรมศุลกากร 
กรณีผู้มีอ านาจลงนามประสงค์จะมอบอ านาจให้ผู้อื่นมายื่นแบบค าขอ ขอให้ใช้หนังสือมอบอ านาจจากเว็บไซต์
ของกรมศุลกากร (http://www.customs.go.th) ในหัวข้อผู้ ประกอบการ  -> การลงทะเบียนเป็น
ผู้ประกอบการน าเข้า/ส่งออก -> หนังสือมอบอ านาจ 

 



แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 
 

หน้า ๒/๒ 
 

 

๓. การขีดคร่อมก ากับส าเนาเอกสาร การลงนามในแบบค าขอ และการกรอกรายละเอียดในแบบค าขอ 
๓.๑ ในการขีดคร่อมก ากับส าเนาเอกสาร ขอให้ระบุข้อความว่า “ใช้ส าหรับกรมศุลกากรเท่านั้น” 
๓.๒ ในการลงนามท้ายแบบค าขอ ให้ลงนามในช่องที่ก าหนดไว้ เท่านั้น 
๓.๓ ในการกรอกรายละเอียดชุดแบบค าขอ กรณีกรอกด้วยลายมือ จะต้องเป็นลายมือเดียวกันทั้งชุด 
๓.๔ ในการประทับตราของบริษัท/หน่วยงาน ไม่ใหป้ระทับตราของบริษัท/หน่วยงานทับบนลายมือชื่อ 

๔. สีของปากกาที่ใช้กรอกแบบค าขอด้วยลายมือและใช้ลงนาม 
ขอให้ใช้ปากกาหมึกสีน้ าเงิน 

๕. การยื่นเอกสารราชการประกอบแบบค าขอ 
กรมศุลกากรด าเนินการแจ้งหน่วยงานที่เป็นผู้ออกเอกสารราชการ เพ่ือให้จัดส่งข้อมูลหรือส าเนาเอกสาร
ราชการมาเพ่ือใช้ประกอบแบบค าขอ เว้นแต่ ผู้ยื่นแบบค าขอมีความประสงค์ที่จะน าเอกสารราชการนั้นมา
แสดงต่อพนักงานศุลกากรเพ่ือใช้ประกอบแบบค าขอด้วยตนเอง 

 

 กรณีมีการยกเลิก เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบียนมีหน้าที่ต้องยื่นแบบค าขอเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลทะเบียน เพ่ือให้ข้อมูลทะเบียนเป็นปัจจุบัน 

 กรณีผู้ลงทะเบียนไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน อาจต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและ/หรือทางอาญา 

 


