
แบบค ำขอหมำยเลข 7 
แบบแนบท้ายประกาศกรมศลุกากร ที่  ๙๔/๒๕๖๔ 

 

หมำยเหตุ กรณีที่มีเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลหรือทะเบียนพำณิชย์ ผู้ลงทะเบียนมีหน้ำที่ต้องแจ้งขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียน  
 ต่อกรมศุลกำกรภำยในสำมสิบวัน นับแต่มีกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียน 

หำกผู้ลงทะเบียนไม่แจ้งขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนภำยในสำมสิบวัน ระบบทะเบียนผู้มำติดต่ออำจระงับใช้ข้อมูลทะเบียน  
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
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แบบค ำขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียน 
พธีิกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

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

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

กรณีเป็นนิติบุคคลหรืออื่น ๆ (อื่น ๆ เช่น ห้างหุ้นสว่นสามญัไมจ่ดทะเบยีน ร้านค้า หนว่ยงานของรัฐ ฯลฯ) 

ข้าพเจ้า ช่ือผู้ประกอบการภาษาไทย).................บริษัท มงคลดี จ ำกดั............................................................................... 

(ระบช่ืุอนิติบคุคล ตามที่ลงทะเบยีนไว้ในระบบทะเบยีนผู้มาติดตอ่) 

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

เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร  0  1  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  9  (13 หลกั) 

   ส านกังานใหญ่    สาขา (ตามที่ระบใุน แบบ ภ.พ. 20) .......................................................................... 

 
 

กรณีเป็นบุคคลธรรมดำ 

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

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

(ระบช่ืุอ-นามสกลุ ตามที่ลงทะเบยีนไว้ในระบบทะเบยีนผู้มาติดตอ่) 

 บตัรประจ าตวัประชาชน     หนงัสอืเดินทาง     ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าว เลขที.่............................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอย่างการกรอกแบบค าขอ ส าหรับนิตบุิคคล 

พมิพ์ด้วยตัวอกัษรสีด า/เขยีนด้วยหมกึสีน า้เงิน เท่าน้ัน 

     ระบุชื่อเดิมที่ลงทะเบียนไว้ 
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หมำยเหตุ กรณีที่มีเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลหรือทะเบียนพำณิชย์ ผู้ลงทะเบียนมีหน้ำที่ต้องแจ้งขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียน  
 ต่อกรมศุลกำกรภำยในสำมสิบวัน นับแต่มีกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียน 

หำกผู้ลงทะเบียนไม่แจ้งขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนภำยในสำมสิบวัน ระบบทะเบียนผู้มำติดต่ออำจระงับใช้ข้อมูลทะเบียน  
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
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มีความประสงค์จะขออนญุาตเปลีย่นแปลงข้อมลูทะเบียน ดงันี ้(ให้กรอกเฉพำะข้อมูลที่ต้องกำรเปลี่ยนแปลง) 

1. เปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนชื่อนิติบุคคลหรืออื่นๆ / เปลี่ยนแปลงชื่อ-นำมสกุล บุคคลธรรมดำ (ระบช่ืุอใหม่ที่ประสงค์
จะขอเปลีย่นแปลง) 

  ชื่อผู้ประกอบกำร (กรณีนติิบคุคลหรืออื่น ๆ) 

          ภาษาไทย....................................บริษัท พี พี พี จ ำกัด.......................................................................................... 

          ภาษาองักฤษ.................................P P P CO., LTD.…......................................................................................... 

  ชื่อ และ/หรือ นำมสกุล (กรณีบคุคลธรรมดา) 

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

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

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

 

 

3. เปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียน (ระบทุนุจดทะเบียนปัจจบุนั) 

     ทนุจดทะเบียน.......................5,000,000.......................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. เปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนที่อยู่ (ระบทุี่อยูใ่หมท่ี่ประสงค์จะขอเปลีย่นแปลง) 

     ที่อยู่สถำนประกอบกำร/ ภมิูล ำเนำ เลขที่......18/69...................อาคาร/หมูบ้่าน...........................-................................... 

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

     เขต/ อ าเภอ..........คลองเตย.......................จงัหวดั.............กรุงเทพมหำนคร.............รหสัไปรษณีย์.........10110............... 

     โทรศพัท์........02-954-6548.......................โทรสาร..............-................e-mail...........................-....................................... 
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หมำยเหตุ กรณีที่มีเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลหรือทะเบียนพำณิชย์ ผู้ลงทะเบียนมีหน้ำที่ต้องแจ้งขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียน  
 ต่อกรมศุลกำกรภำยในสำมสิบวัน นับแต่มีกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียน 

หำกผู้ลงทะเบียนไม่แจ้งขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนภำยในสำมสิบวัน ระบบทะเบียนผู้มำติดต่ออำจระงับใช้ข้อมูลทะเบียน  
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4. เปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนกรรมกำร/ หุ้นส่วนผู้จัดกำร  

 เพิ่มเติม กรรมการ/ หุ้นสว่นผู้จดัการ  

 1.  นาย/ MR.   นาง/ MRS.   นางสาว/ MISS   อื่น ๆ/ OTHERS............................................................. 
ช่ือ...........ใจดี................................................. นามสกลุ.........................ท ำดี....................................................... 

                  บตัรประจ าตวัประชาชน   หนงัสอืเดินทาง   ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าว  เลขที.่..3760900020709...... 

            2.  นาย/ MR.   นาง/ MRS.   นางสาว/ MISS   อื่น ๆ/ OTHERS............................................................. 
ช่ือ................................................................... นามสกลุ...................................................................................... 

                 บตัรประจ าตวัประชาชน   หนงัสอืเดินทาง   ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าว  เลขที่.................................. 

          3.  นาย/ MR.   นาง/ MRS.   นางสาว/ MISS   อื่น ๆ/ OTHERS............................................................ 
ช่ือ................................................................... นามสกลุ...................................................................................... 

                   บตัรประจ าตวัประชาชน   หนงัสอืเดินทาง   ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าว  เลขที.่.................................. 

 ยกเลิก กรรมการ/ หุ้นสว่นผู้จดัการ  

           1.  นาย/ MR.   นาง/ MRS.   นางสาว/ MISS   อื่น ๆ/ OTHERS.............................................................. 
ช่ือ....................สมบูรณ์................................... นามสกลุ....................สมศรี....................................................... 

                 บตัรประจ าตวัประชาชน   หนงัสอืเดินทาง   ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าว  เลขที.่.1110900020710........ 

            2.  นาย/ MR.   นาง/ MRS.   นางสาว/ MISS   อื่น ๆ/ OTHERS............................................................ 
ช่ือ................................................................... นามสกลุ...................................................................................... 

                  บตัรประจ าตวัประชาชน   หนงัสอืเดินทาง   ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าว  เลขที.่................................... 

          3.  นาย/ MR.   นาง/ MRS.   นางสาว/ MISS   อื่น ๆ/ OTHERS............................................................ 
ช่ือ................................................................... นามสกลุ...................................................................................... 

                   บตัรประจ าตวัประชาชน   หนงัสอืเดินทาง   ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าว  เลขที.่.................................. 

 เปลี่ยนแปลง ค าน าหน้านาม/ ช่ือ/ นามสกลุ ของกรรมการ/ หุ้นสว่นผู้จดัการ 

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

ช่ือ................................................................... นามสกลุ...................................................................................... 

เปลีย่นแปลงเป็น  

                 นาย/ MR.   นาง/ MRS.   นางสาว/ MISS   อื่น ๆ/ OTHERS............................................................ 
ช่ือ................................................................... นามสกลุ...................................................................................... 
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 ต่อกรมศุลกำกรภำยในสำมสิบวัน นับแต่มีกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียน 

หำกผู้ลงทะเบียนไม่แจ้งขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนภำยในสำมสิบวัน ระบบทะเบียนผู้มำติดต่ออำจระงับใช้ข้อมูลทะเบียน  
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
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 เปลี่ยนแปลง ที่อยูก่รรมการ/ หุ้นสว่นผู้จดัการ 
   นาย/ MR.   นาง/ MRS.   นางสาว/ MISS   อื่น ๆ/ OTHERS............................................................  
 ช่ือ............................................................................. นามสกลุ............................................................................ 
  บตัรประจ าตวัประชาชน   หนงัสอืเดินทาง   ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าว  เลขที.่................................... 

  ที่อยู่ เลขที่.......................................อาคาร/หมูบ้่าน....................................................................................... 

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

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

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

5. เปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนผู้รับมอบอ ำนำจกระท ำกำรแทน 

  เพิ่มเติม  จ านวน....1......ราย (ให้ยื่น แบบแนบ ก 1 ฉบบั ต่อผู้รับมอบอ ำนำจฯ 1 รำย) 

  ยกเลิก  

 1.  นาย/ MR.   นาง/ MRS.   นางสาว/ MISS   อื่น ๆ/ OTHERS............................................................ 
                 ช่ือ.................สมบูรณ์............................................. นามสกลุ......................สมศรี.............................................. 

  บตัรประจ าตวัประชาชน   หนงัสอืเดินทาง   ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าว  เลขที.่. 1110900020710...... 

            2.  นาย/ MR.   นาง/ MRS.   นางสาว/ MISS   อื่น ๆ/ OTHERS............................................................ 
                 ช่ือ............................................................................. นามสกลุ............................................................................ 

  บตัรประจ าตวัประชาชน   หนงัสอืเดินทาง   ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าว  เลขที.่.................................. 

             3.  นาย/ MR.   นาง/ MRS.   นางสาว/ MISS   อื่น ๆ/ OTHERS............................................................ 
                 ช่ือ............................................................................. นามสกลุ............................................................................ 

  บตัรประจ าตวัประชาชน   หนงัสอืเดินทาง   ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าว  เลขที.่.................................. 

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

 จากเดิม 
   นาย/ MR.   นาง/ MRS.   นางสาว/ MISS   อื่น ๆ/ OTHERS............................................................ 
                 ช่ือ............................................................................. นามสกลุ............................................................................ 

  บตัรประจ าตวัประชาชน   หนงัสอืเดินทาง   ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าว  เลขที.่.................................. 

เปลีย่นแปลงเป็น 

       นาย/ MR.   นาง/ MRS.   นางสาว/ MISS   อื่น ๆ/ OTHERS............................................................ 
                 ช่ือ............................................................................. นามสกลุ............................................................................ 
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หมำยเหตุ กรณีที่มีเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลหรือทะเบียนพำณิชย์ ผู้ลงทะเบียนมีหน้ำที่ต้องแจ้งขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียน  
 ต่อกรมศุลกำกรภำยในสำมสิบวัน นับแต่มีกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียน 

หำกผู้ลงทะเบียนไม่แจ้งขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนภำยในสำมสิบวัน ระบบทะเบียนผู้มำติดต่ออำจระงับใช้ข้อมูลทะเบียน  
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 เปลี่ยนแปลง ที่อยูผู่้ รับมอบอ านาจกระท าการแทน 
   นาย/ MR.   นาง/ MRS.   นางสาว/ MISS   อื่น ๆ/ OTHERS............................................................ 
 ช่ือ............................................................................. นามสกลุ............................................................................ 
  บตัรประจ าตวัประชาชน   หนงัสือเดินทาง   ใบส าคญัประจ าตวัคนต่างด้าว  เลขท่ี......................................... 

  ที่อยู่ เลขที่.......................................อาคาร/หมูบ้่าน.......................................................................................  

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

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

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

  

6. เปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนผู้รับมอบอ ำนำจกระท ำกำรแทนในกำรขอรับเงนิชดเชยค่ำภำษีอำกรส ำหรับสินค้ำส่งออก 

  เพิ่มเติม  จ านวน.....1.....ราย (ให้ยื่น แบบแนบ ข 1 ฉบับ ต่อผู้รับมอบอ ำนำจฯ 1 รำย) 

  ยกเลกิ  

 1.  นาย/ MR.   นาง/ MRS.   นางสาว/ MISS   อื่น ๆ/ OTHERS............................................................ 
                 ช่ือ...............สมบูรณ์.............................................. นามสกลุ..................สมศรี................................................... 

  บตัรประจ าตวัประชาชน   หนงัสอืเดินทาง   ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าว  เลขที.่.. 1110900020710..... 

            2.  นาย/ MR.   นาง/ MRS.   นางสาว/ MISS   อื่น ๆ/ OTHERS............................................................ 
                 ช่ือ............................................................................. นามสกลุ............................................................................ 

  บตัรประจ าตวัประชาชน   หนงัสอืเดินทาง   ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าว  เลขที.่.................................. 

             3.  นาย/ MR.   นาง/ MRS.   นางสาว/ MISS   อื่น ๆ/ OTHERS............................................................ 
                 ช่ือ............................................................................. นามสกลุ............................................................................ 

  บตัรประจ าตวัประชาชน   หนงัสอืเดินทาง   ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าว  เลขที.่.................................. 

 เปลี่ยนแปลง ค าน าหน้านาม/ ช่ือ/ นามสกลุ ของผู้ รับมอบอ านาจฯ ในการขอรับเงินชดเชยคา่ภาษีอากรส าหรับสนิค้าสง่ออก 

 จากเดิม 
   นาย/ MR.   นาง/ MRS.   นางสาว/ MISS   อื่น ๆ/ OTHERS............................................................ 
                 ช่ือ............................................................................. นามสกลุ............................................................................ 

  บตัรประจ าตวัประชาชน   หนงัสอืเดินทาง   ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าว  เลขที.่.................................. 

เปลีย่นแปลงเป็น 

       นาย/ MR.   นาง/ MRS.   นางสาว/ MISS   อื่น ๆ/ OTHERS............................................................ 
                 ช่ือ............................................................................. นามสกลุ............................................................................ 



แบบค ำขอหมำยเลข 7 
แบบแนบท้ายประกาศกรมศลุกากร ที่  ๙๔/๒๕๖๔ 

 

หมำยเหตุ กรณีที่มีเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลหรือทะเบียนพำณิชย์ ผู้ลงทะเบียนมีหน้ำที่ต้องแจ้งขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียน  
 ต่อกรมศุลกำกรภำยในสำมสิบวัน นับแต่มีกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียน 

หำกผู้ลงทะเบียนไม่แจ้งขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนภำยในสำมสิบวัน ระบบทะเบียนผู้มำติดต่ออำจระงับใช้ข้อมูลทะเบียน  
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
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 เปลี่ยนแปลง ที่อยูผู่้ รับมอบอ านาจกระท าการแทนฯ ในการขอรับเงินชดเชยคา่ภาษีอากรส าหรับสนิค้าสง่ออก 
   นาย/ MR.   นาง/ MRS.   นางสาว/ MISS   อื่น ๆ/ OTHERS............................................................ 
 ช่ือ............................................................................. นามสกลุ............................................................................ 
  บตัรประจ าตวัประชาชน   หนงัสือเดินทาง   ใบส าคญัประจ าตวัคนต่างด้าว  เลขท่ี......................................... 

  ที่อยู่ เลขที่.......................................อาคาร/หมูบ้่าน.......................................................................................  

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

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

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

 

7. เปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนตัวแทนออกของ (Customs Broker)   

  เพิ่มเติม  จ านวน.....1.....ราย (ให้ยื่น แบบแนบ ค เพิ่มเติม) 

  ยกเลกิ ตวัแทนออกของประเภทนิติบคุคล 

             1.   ตวัแทนออกของ   เลขประจ าตวัผู้เสยีภาษีอากร  0  1   0   8   8   4  1   2   3   5   8   8  5    (13 หลกั) 

             2.  ตวัแทนออกของ   เลขประจ าตวัผู้เสยีภาษีอากร __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  (13 หลกั) 

             3.  ตวัแทนออกของ   เลขประจ าตวัผู้เสยีภาษีอากร __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  (13 หลกั) 

 ยกเลิก ตวัแทนออกของประเภทบคุคลธรรมดา 

 1.  นาย/ MR.   นาง/ MRS.   นางสาว/ MISS   อื่น ๆ/ OTHERS............................................................ 
                 ช่ือ............................................................................. นามสกลุ............................................................................ 

                  บตัรประจ าตวัประชาชน เลขที ่ __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  (13 หลกั)  

          2.  นาย/ MR.   นาง/ MRS.   นางสาว/ MISS   อื่น ๆ/ OTHERS............................................................ 
                 ช่ือ............................................................................. นามสกลุ............................................................................ 

                  บตัรประจ าตวัประชาชน เลขที ่ __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  (13 หลกั) 

          3.  นาย/ MR.   นาง/ MRS.   นางสาว/ MISS   อื่น ๆ/ OTHERS............................................................ 
                 ช่ือ............................................................................. นามสกลุ............................................................................ 

                  บตัรประจ าตวัประชาชน เลขที ่ __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  (13 หลกั) 



แบบค ำขอหมำยเลข 7 
แบบแนบท้ายประกาศกรมศลุกากร ที่  ๙๔/๒๕๖๔ 

 

หมำยเหตุ กรณีที่มีเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลหรือทะเบียนพำณิชย์ ผู้ลงทะเบียนมีหน้ำที่ต้องแจ้งขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียน  
 ต่อกรมศุลกำกรภำยในสำมสิบวัน นับแต่มีกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียน 

หำกผู้ลงทะเบียนไม่แจ้งขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนภำยในสำมสิบวัน ระบบทะเบียนผู้มำติดต่ออำจระงับใช้ข้อมูลทะเบียน  
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
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8. เปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนพนักงำน/ ลูกจ้ำง 

  เพิ่มเติม  จ านวน...1.......ราย (ให้ยื่น แบบแนบ ง เพิ่มเติม) 
 ยกเลิก พนกังาน/ ลกูจ้าง 
 1.  นาย/ MR.   นาง/ MRS.   นางสาว/ MISS   อื่น ๆ/ OTHERS.............................................................. 
                 ช่ือ..............สำยใจ.................................................... นามสกลุ.................มีพร้อม............................................... 

  บตัรประจ าตวัประชาชน   หนงัสอืเดินทาง   ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าว  เลขที.่....3100422012560..... 

 2.  นาย/ MR.   นาง/ MRS.   นางสาว/ MISS   อื่น ๆ/ OTHERS............................................................ 
                 ช่ือ............................................................................. นามสกลุ............................................................................ 

  บตัรประจ าตวัประชาชน   หนงัสอืเดินทาง   ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าว  เลขที.่.................................. 

 3.  นาย/ MR.   นาง/ MRS.   นางสาว/ MISS   อื่น ๆ/ OTHERS............................................................ 
                 ช่ือ............................................................................. นามสกลุ............................................................................ 

  บตัรประจ าตวัประชาชน   หนงัสอืเดินทาง   ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าว  เลขที.่.................................. 

 เปลี่ยนแปลง ค าน าหน้านาม/ ช่ือ/ นามสกลุ ของพนกังาน/ ลกูจ้าง 
 จากเดิม 
   นาย/ MR.   นาง/ MRS.   นางสาว/ MISS   อื่น ๆ/ OTHERS............................................................ 
                 ช่ือ............................................................................. นามสกลุ............................................................................ 

  บตัรประจ าตวัประชาชน   หนงัสอืเดินทาง   ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าว  เลขที.่.................................. 

เปลีย่นแปลงเป็น 

       นาย/ MR.   นาง/ MRS.   นางสาว/ MISS   อื่น ๆ/ OTHERS............................................................ 
                 ช่ือ............................................................................. นามสกลุ............................................................................ 

 เปลี่ยนแปลง ที่อยูพ่นกังาน/ ลกูจ้าง 
   นาย/ MR.   นาง/ MRS.   นางสาว/ MISS   อื่น ๆ/ OTHERS............................................................ 
 ช่ือ............................................................................. นามสกลุ............................................................................ 
  บตัรประจ าตวัประชาชน   หนงัสือเดินทาง   ใบส าคญัประจ าตวัคนต่างด้าว  เลขท่ี......................................... 

  ที่อยู่ เลขที่.......................................อาคาร/หมูบ้่าน......................................................................................  

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

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

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

 



แบบค ำขอหมำยเลข 7 
แบบแนบท้ายประกาศกรมศลุกากร ที่  ๙๔/๒๕๖๔ 

 

หมำยเหตุ กรณีที่มีเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลหรือทะเบียนพำณิชย์ ผู้ลงทะเบียนมีหน้ำที่ต้องแจ้งขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียน  
 ต่อกรมศุลกำกรภำยในสำมสิบวัน นับแต่มีกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียน 

หำกผู้ลงทะเบียนไม่แจ้งขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนภำยในสำมสิบวัน ระบบทะเบียนผู้มำติดต่ออำจระงับใช้ข้อมูลทะเบียน  
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
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9. เปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนธนำคำรเพื่อกำรขอช ำระอำกร และ/หรือ ขอคนืเงนิอำกร 

  เพิ่มเติม (ให้ยื่น แบบแนบ จ เพิ่มเติม) 

   เพื่อการขอช าระอากร   เพื่อการขอคืนเงินอากร 

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

 บญัชีเงินฝาก   กระแสรายวนั     ออมทรัพย์ เลขท่ี........................................................................................ 

  ยกเลกิ ธนาคารเพื่อการขอคืนเงินอากร 
 ธนาคาร............กรุงเทพ................................................... สาขา.........................คลองเตย................................. 

 บญัชีเงินฝาก   กระแสรายวนั     ออมทรัพย์ เลขท่ี..............698-0-05108-9.................................................... 
 

10. เปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนมอบหมำยให้ศูนย์บริหำรเงินท ำหน้ำที่บริหำรจัดกำรเงินตรำต่ำงประเทศแทน 

  เพิ่มเติม  (ให้ยื่น แบบแนบ ฉ เพิ่มเติม) 
  ยกเลกิ 

 (ช่ือศนูย์บริหารเงิน)...............บริษัท ไทยยเูน่ียนกรุ๊ป จ ำกดั................................................................................ 

 เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร 0  1  0  5  5  2  8  0  0  3  1  6  3  (13 หลกั) 

    ส านกังานใหญ่                       สาขา (ตามที่ระบใุน แบบ ภ.พ. 20) __  __  __  __        

 

11. เปลี่ยนแปลง/ ขยำยระยะเวลำสัญญำตัวแทนกระท ำกำรแทนตัวกำรในต่ำงประเทศกรณีเป็นผู้รับผิดชอบกำรบรรจุฯ 
หรือตัวแทนผู้รำยงำนยำนพำหนะเข้ำ-ออกฯ 

       สญัญาใหม่/ บนัทึกข้อตกลง (Memorandum) เลขที่.......................................ลงวนัที่..............................................  

       วนัที่เร่ิมต้น.................................................  ........วนัท่ีสิน้สดุ................................................................................  

 

 

 

 

 

 



แบบค ำขอหมำยเลข 7 
แบบแนบท้ายประกาศกรมศลุกากร ที่  ๙๔/๒๕๖๔ 

 

หมำยเหตุ กรณีที่มีเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลหรือทะเบียนพำณิชย์ ผู้ลงทะเบียนมีหน้ำที่ต้องแจ้งขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียน  
 ต่อกรมศุลกำกรภำยในสำมสิบวัน นับแต่มีกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียน 

หำกผู้ลงทะเบียนไม่แจ้งขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนภำยในสำมสิบวัน ระบบทะเบียนผู้มำติดต่ออำจระงับใช้ข้อมูลทะเบียน  
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
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ประทบัตรา 
นิติบุคคล 
(ถา้มี) 

ทัง้นี ้ข้าพเจ้าฯ ขอรับรองวา่รายการที่แจ้งไว้ข้างต้นเป็นรายการที่ถกูต้องสมบรูณ์ทกุประการ 

 

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

                                                (................นำงสำวใจดี  ท ำดี.............................) 
ผู้มีอ านาจลงนาม 

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

 

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

            (..........................................................................)             (..........................................................................) 
ผู้มีอ านาจลงนาม ผู้มีอ านาจลงนาม 

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

 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

ความเห็นเจ้าหน้าที ่
....................................................................................... 
....................................................................................... 

ค าสัง่ 

 อนญุาต ตัง้แต ่.....................................    เป็นต้นไป 

 ไมอ่นญุาต 

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

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

เจ้าหน้าที ่ ผู้มีอ านาจลงนาม 

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



แบบแนบท้ายประกาศกรมศลุกากร ที่  ๙๔/๒๕๖๔ 

(ไม่ต้องน ำตำรำงนีม้ำย่ืนต่อเจ้ำหน้ำที่) 
หลักฐำนประกอบแบบค ำขอหมำยเลข 7 

 

ล ำดับ ประเภทของผู้ลงทะเบียน หลักฐำนพิจำรณำประกอบแบบค ำขอลงทะเบียน 
1 บคุคลธรรมดา         กรณีบคุคลไทย ใช้บตัรประจ าตวัประชาชน 

  กรณีบคุคลตา่งด้าว ใช้หนงัสอืเดินทาง (Passport)1 
2 บริษัทจ ากดั  

บริษัทมหาชนจ ากดั  
ห้างหุ้นสว่นจ ากดั  
ห้างหุ้นสว่นสามญัจดทะเบียน  
(ส ำนักงำนใหญ่) 

(1) หนงัสอืรับรองนิติบคุคล ออกให้ไมเ่กิน 3 เดือน 
(2) หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนาม (ทกุคน) ที่ลงนามในแบบค าขอ 

  กรณีบคุคลไทย ใช้บตัรประจ าตวัประชาชน 
  กรณีบคุคลตา่งด้าว ใช้หนงัสอืเดินทาง (Passport)1  

3 บริษัทจ ากดั  
บริษัทมหาชนจ ากดั  
ห้างหุ้นสว่นจ ากดั  
ห้างหุ้นสว่นสามญัจดทะเบียน 
(ส ำนักงำนสำขำ) 

(1) หนงัสอืรับรองนิติบคุคล ออกให้ไมเ่กิน 3 เดือน 
(2) หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนาม (ทกุคน) ที่ลงนามในแบบค าขอ 

  กรณีบคุคลไทย ใช้บตัรประจ าตวัประชาชน 
  กรณีบคุคลตา่งด้าว ใช้หนงัสอืเดินทาง (Passport)1 
(3) บตัรประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร หรือ ใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม (ภ.พ. 20)2 

4 ห้างหุ้นสว่นสามญั หรือ 
คณะบคุคลที่ไมใ่ช่นิติบคุคล 

(1) หนงัสอืสญัญาหรือบนัทกึข้อตกลงในการจดัตัง้ห้างหุ้นสว่นสามญัหรือคณะบคุคล 
 ที่ไมใ่ช่นิติบคุคล 
(2) ใบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พค. 0403) 
(3) หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนาม (ทกุคน) ที่ลงนามในแบบค าขอ 

  กรณีบคุคลไทย ใช้บตัรประจ าตวัประชาชน 
  กรณีบคุคลตา่งด้าว ใช้หนงัสอืเดินทาง (Passport)1 

5 สมาคม มลูนิธิ หรือสหกรณ์ (1) ข้อบงัคบัของสมาคม มลูนิธิ หรือสหกรณ์ 3 

(2) หลกัฐานรายช่ือกรรมการ4 
(3) หนงัสอืแตง่ตัง้ผู้มีอ านาจกระท าการ (ถ้าม)ี 
(4) หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนาม (ทกุคน) ที่ลงนามในแบบค าขอ 

  กรณีบคุคลไทย ใช้บตัรประจ าตวัประชาชน 
  กรณีบคุคลตา่งด้าว ใช้หนงัสอืเดินทาง (Passport)1 

6 หนว่ยงานของรัฐ (1) หนงัสอืแตง่ตัง้ผู้มีอ านาจกระท าการ 
(2) หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนาม (ทกุคน) ที่ลงนามในแบบค าขอ 

  กรณีบคุคลไทย ใช้บตัรประจ าตวัประชาชน5 

         กรณีบคุคลตา่งด้าว ใช้หนงัสอืเดินทาง (Passport)1 

(3) บตัรประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร 
 
 

                                                 
1 ให้ใช้ ใบส าคัญประจ าตวัคนต่างด้าวพร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน ทดแทนได้ (กรณีคนต่างด้าวท่ีขออนญุาตเพ่ือมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักร ต้องแสดงใบส าคัญถ่ินท่ีอยูท่ี่ได้รับอนุญาตให้อยูใ่นประเทศไทย) 
2 ให้ใช้ ค าขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม (ภ.พ. 09) หรือ ค าขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม (ภ.พ. 04) หรือค าขอจดทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม (ภ.พ.01) ท่ีมีการรับรองจาก

กรมสรรพากรวา่ใช้เป็นเสมือนใบทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิมทดแทนได้ ซึง่ออกให้ไมเ่กิน 2 เดือน 
3 หากมีการแก้ไข/ เปลี่ยนแปลง/ เพิ่มเติมข้อบงัคบั ให้ใช้ข้อบงัคบัฉบบัปัจจบุนั 
4 หากมีการแก้ไข/ เปลี่ยนแปลง/ เพ่ิมเติมรายช่ือกรรมการ ให้ใช้รายช่ือกรรมการฉบบัปัจจบุนั 
5 ให้ใช้ บตัรประจ าตวัเจ้าหน้าท่ีของรัฐพร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน ทดแทนได้ 



แบบแนบท้ายประกาศกรมศลุกากร ที่  ๙๔/๒๕๖๔ 

(ไม่ต้องน ำตำรำงนีม้ำย่ืนต่อเจ้ำหน้ำที่) 
หลักฐำนประกอบแบบค ำขอหมำยเลข 7 

 

ล ำดับ ประเภทของผู้ลงทะเบียน หลักฐำนพิจำรณำประกอบแบบค ำขอลงทะเบียน 
7 ร้านค้า (1) ใบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พค. 0403)  

(2) หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนาม (ทกุคน) ที่ลงนามในแบบค าขอ 

  กรณีบคุคลไทย ใช้บตัรประจ าตวัประชาชน 

  กรณีบคุคลตา่งด้าว ใช้หนงัสอืเดินทาง (Passport)1 
8 สถานศกึษาเอกชน (1) หนงัสอืใบอนญุาตให้จดัตัง้ 

(2) ตราสารจดัตัง้นิติบคุคลของโรงเรียนในระบบ 
(3) หนงัสอืแตง่ตัง้ผู้มีอ านาจกระท าการ (ถ้ามี) 
(4) หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนาม (ทกุคน) ท่ีลงนามในแบบค าขอ  

        กรณีบคุคลไทย ใช้บตัรประจ าตวัประชาชน  
  กรณีบคุคลตา่งด้าว ใช้หนงัสอืเดินทาง (Passport)1 

9 นิติบคุคลที่เป็นคนตา่งด้าว  
ตามกฎหมายวา่ด้วยการ 
ประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว  

(1) นิติบคุคลที่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยและ  
      ต้องขออนญุาตประกอบธุรกิจในประเทศไทย ตามท้าย พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจ  
      ของคนตา่งด้าว พ.ศ. 2542  

(1.1) หนงัสอืรับรองข้อความที่นายทะเบยีนเก็บรักษาไว้ ตาม พ.ร.บ.การประกอบ   
ธุรกิจของคนตา่งด้าว พ.ศ. 25422 ออกให้ไมเ่กิน 3 เดือน 

 (1.2) หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนาม (ทกุคน) ท่ีลงนามในแบบค าขอ  
    กรณีบคุคลไทย ใช้บตัรประจ าตวัประชาชน  
     กรณีบคุคลตา่งด้าว ใช้หนงัสอืเดินทาง (Passport)1  

(1.3) บตัรประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร หรือ ใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม (ภ.พ. 20)3 
       (ใช้เฉพาะการลงทะเบียนสาขาเทา่นัน้)  

(2) นิติบคุคลที่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย  
     แต่ไมต้่องขออนญุาตประกอบธุรกิจในประเทศไทย ตามท้าย พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจ  
      ของคนตา่งด้าว พ.ศ. 2542 และมเีลขทะเบียนนิติบคุคลทีก่รมพฒันาธุรกิจการค้าออกให้  

(2.1) หนงัสอืแสดงเลขทะเบยีนนิติบคุคล4    
(2.2) แบบแจ้งสถานท่ีเก็บรักษาบญัชีและเอกสารท่ีต้องใช้ประกอบการลงบญัชี  
        นิติบคุคลที่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย5   
(2.3) หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนาม (ทกุคน) ท่ีลงนามในแบบค าขอ  

    กรณีบคุคลไทย ใช้บตัรประจ าตวัประชาชน  

    กรณีบคุคลตา่งด้าว ใช้หนงัสอืเดินทาง (Passport)1 
                                                 
1 ให้ใช้ ใบส าคัญประจ าตวัคนต่างด้าวพร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน ทดแทนได้ (กรณีคนต่างด้าวท่ีขออนญุาตเพ่ือมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักร ต้องแสดงใบส าคญัถ่ินท่ีอยูท่ี่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย) 
2 กรณีไม่ก าหนดช่ือผู้บริหารกิจการ ให้ใช้ หนงัสือมอบอ านาจ (Power of Attorney) แต่งตัง้ผู้มีอ านาจกระท าการแทนในประเทศไทย โดยมี Notary Public ท่ีเช่ือถือได้เป็นผู้ลงนามรับรองและออกให้ไมเ่กิน 6 เดือน6 
เพ่ิมเติม 

3 ให้ใช้ ค าขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม (ภ.พ. 09) หรือ ค าขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม (ภ.พ. 04) หรือค าขอจดทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม (ภ.พ.01) ท่ีมีการรับรองจาก  

กรมสรรพากรวา่ใช้เป็นเสมือนใบทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิมทดแทนได้ ซึง่ออกให้ไมเ่กิน ๒ เดือน 
4 หากมีการเปลี่ยนแปลงช่ือหรือย้ายท่ีตัง้ในประเทศไทย ต้องใช้หนงัสือแสดงเลขทะเบียนนิติบคุล ฉบบัใหมท่ี่ยื่นแจ้งเปลี่ยนแปลง/แก้ไข ฉบบัปัจจบุนั 
5 หากมีเปลี่ยนช่ือผู้ แทนซึง่มีหน้าท่ีรับผิดชอบด าเนินกิจการในประเทศไทยแทนนิติบคุคล ให้ยื่นหนงัสือแจ้งขอเปลี่ยนแปลงผู้แทนซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบด าเนินกิจการในประเทศไทย ท่ีแจ้งต่อกรมพฒันา 

   ธุรกิจการค้า โดยมีเจ้าหน้าท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้าลงนามรับรอง 
6 กรณีหลกัฐานเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ใช้ ค าแปลภาษาไทยจากสถาบนัการแปลท่ีเช่ือถือได้ โดยผู้มีอ านาจลงนามของสถาบนัการแปลลงนามรับรองและประทบัตราสถาบนั (ถ้ามี) และ  
   หนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นสถาบนัการแปลพร้อมให้ผู้มีอ านาจลงนามของสถาบนัการแปลลงนามรับรองและประทบัตราสถาบนั (ถ้ามี)  



แบบแนบท้ายประกาศกรมศลุกากร ที่  ๙๔/๒๕๖๔ 

(ไม่ต้องน ำตำรำงนีม้ำย่ืนต่อเจ้ำหน้ำที่) 
หลักฐำนประกอบแบบค ำขอหมำยเลข 7 

 

ล ำดับ ประเภทของผู้ลงทะเบียน หลักฐำนพิจำรณำประกอบแบบค ำขอลงทะเบียน 
10 นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย

ต่างประเทศและมีเลขประจ าตัว
ผู้เสยีภาษีอากรในประเทศไทย 

(1) หลกัฐานการจดัตัง้นิติบคุคลตามกฎหมายตา่งประเทศ โดยมี Notary Public   
 ที่เช่ือถือได้เป็นผู้ลงนามรับรองและออกให้ไมเ่กิน 6 เดือน1 
(2)  หนงัสอืมอบอ านาจ (Power of Attorney) แตง่ตัง้ผู้มีอ านาจกระท าการแทนในประเทศไทย 
      โดยมี Notary Public ที่เช่ือถือได้เป็นผู้ลงนามรับรองและออกให้ไมเ่กิน 6 เดือน1 
(3) หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนาม (ทกุคน) ที่ลงนามในแบบค าขอ  

  กรณีบคุคลไทย ใช้บตัรประจ าตวัประชาชน 
      กรณีบคุคลตา่งด้าว ใช้หนงัสอืเดินทาง (Passport) 2 
(4) บตัรประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร หรือ ใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม (ภ.พ. 20)3  

11 กิจการร่วมค้า (Joint Venture) (1) หลกัฐานหนงัสอืสญัญาร่วมค้า (Joint Venture Agreement)4  
(2) หนงัสอืรับรองนิติบคุคล5 ของคู่สญัญาที่ท าสญัญาร่วมค้าทกุฝ่าย ออกให้ไมเ่กิน 3 เดือน 
(3) หนงัสอืมอบอ านาจ (Power of Attorney) ให้เป็นผู้ท าการแทนกิจการร่วมค้า6 (ถ้ามี) 
(4) หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนาม (ทกุคน) ที่ลงนามในแบบค าขอ 

  กรณีบคุคลไทย ใช้บตัรประจ าตวัประชาชน 
  กรณีบคุคลตา่งด้าว ใช้หนงัสอืเดินทาง (Passport)2 
(5) บตัรประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร หรือ ใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม (ภ.พ. 20)3 

12 บริษัทจ ากดั  
บริษัทมหาชนจ ากดั หรือ 
นิติบคุคลอื่นตามที่ก าหนดไว้ 
ในกฎกระทรวง ตามกฎหมาย 
วา่ด้วยล้มละลาย ซึง่ศาลมี
ค าสัง่ให้ฟืน้ฟกิูจการ 

(1) หนงัสอืรับรองนิติบคุคล7 ของนิติบคุคลที่ท าแผนฟืน้ฟกิูจการ ออกให้ไมเ่กิน 3 เดือน 
(2)  หนงัสอืรับรองนิติบคุคลของนติิบคุคลอื่นท่ีศาลสัง่ให้เป็นผู้บริหารแผนแทน  
     ออกให้ไมเ่กิน 3 เดือน (ถ้ามี)   
(3) ค าสัง่ศาลให้ฟืน้ฟกิูจการ หรือท าแผนฟืน้ฟกิูจการ กรณี (1) ไมป่รากฏผู้บริหารแผน  
(4) หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนาม (ทกุคน) ท่ีลงนามในแบบค าขอ  

  กรณีบคุคลไทย ใช้บตัรประจ าตวัประชาชน  
  กรณีบคุคลตา่งด้าว ใช้หนงัสอืเดินทาง (Passport)2  

 

 

 

                                                 
1 กรณีหลกัฐานเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ใช้ ค าแปลภาษาไทยจากสถาบนัการแปลท่ีเช่ือถือได้ โดยผู้มีอ านาจลงนามของสถาบนัการแปลลงนามรับรองและประทบัตราสถาบนั (ถ้ามี) และ  

 หนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นสถาบนัการแปลพร้อมให้ผู้มีอ านาจลงนามของสถาบนัการแปลลงนามรับรองและประทบัตราสถาบนั (ถ้ามี) 
2  ให้ใช้ ใบส าคัญประจ าตวัคนต่างด้าวพร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน ทดแทนได้ (กรณีคนต่างด้าวท่ีขออนญุาตเพ่ือมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักร ต้องแสดงใบส าคญัถ่ินท่ีอยูท่ี่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย) 
3 ให้ใช้ ค าขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม (ภ.พ. 09) หรือ ค าขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม (ภ.พ. 04) หรือค าขอจดทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม (ภ.พ.01) ท่ีมีการรับรองจาก    

   กรมสรรพากรวา่ใช้เป็นเสมือนใบทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิมทดแทนได้ ซึง่ออกให้ไมเ่กิน 2 เดือน 
4 กรณีเป็นหลกัฐานท่ีจดัท าขึน้ในต่างประเทศ ต้องมี Notary Public ท่ีเช่ือถือได้เป็นผู้ลงนามรับรอง และออกให้ไมเ่กิน 6 เดือน1 เว้นแต่ หนงัสือสญัญาฯ นัน้ มีคู่ฉบบัของคู่สญัญาร่วมค้าในประเทศไทย  

   ท่ีเป็นต้นฉบบัซึง่ปรากฏในข้อสญัญา ให้คู่สญัญาร่วมค้าในประเทศไทยเลือกด าเนินการได้ ดงันี  ้  

 1) ให้น าคู่ฉบบัหนงัสือสญัญาฯ ท่ีเป็นต้นฉบบั1 ของตนเองมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีประกอบการยื่นแบบค าขอลงทะเบียนพร้อมยื่นส าเนาหนงัสือสญัญาฯ ท่ีได้รับรองส าเนาถกูต้องแล้ว หรือ   

        2) ให้ยื่นส าเนาหนงัสือสญัญาฯ ซึง่มีทนายความผู้ท าค ารับรองลายมือช่ือและเอกสาร (Notarial Services Attorney) เป็นผู้ลงนามรับรอง1 พร้อมแนบหนงัสือรับรอง (Certificate)  

            การขึน้ทะเบียนเป็นทนายความผู้ท าค ารับรองลายมือช่ือและเอกสาร ซึง่มีทนายความเจ้าของหนงัสือรับรองฯ นัน้ ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง   
5 กรณีคู่สญัญาเป็นนิติบคุคลท่ีตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศและไม่สามารถยื่นหนังสือรับรองนิติบคุคลได้ ให้ใช้หลกัฐานการจดัตัง้นิติบคุคลตามกฎหมายต่างประเทศ โดยมี Notary Public ท่ีเช่ือถือได้  

เป็นผู้ลงนามรับรอง และออกให้ไมเ่กิน 6 เดือน1  
6 กรณีหนงัสือมอบอ านาจถกูจดัท าขึน้ในต่างประเทศ ต้องมี Notary Public ท่ีเช่ือถือได้เป็นผู้ลงนามรับรองและออกให้ไมเ่กิน 6 เดือน1 
7 กรณีเป็นนิติบคุคลอ่ืนตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ตามกฎหมายวา่ด้วยล้มละลาย ซึง่ศาลมีค าสัง่ให้ฟืน้ฟกิูจการ ให้ใช้หลกัฐานการจดัตัง้นิติบคุคลนัน้ 



แบบแนบท้ายประกาศกรมศลุกากร ที่  ๙๔/๒๕๖๔ 

(ไม่ต้องน ำตำรำงนีม้ำย่ืนต่อเจ้ำหน้ำที่) 
หลักฐำนประกอบแบบค ำขอหมำยเลข 7 

 

ล ำดับ ประเภทของผู้ลงทะเบียน หลักฐำนพิจำรณำประกอบแบบค ำขอลงทะเบียน 
13 วดั (1) หนงัสอืตราตัง้เจ้าอาวาส  

(2) หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนาม (ทกุคน) ที่ลงนามในแบบค าขอ 
        กรณีบคุคลไทย ใช้บตัรประจ าตวัประชาชน1 หรือหนงัสอืสทุธิส าหรับพระภิกษุ

และสามเณร 
        กรณีบคุคลตา่งด้าว ใช้หนงัสอืเดินทาง (Passport)2 

14 มสัยิด (1) หนงัสอืแตง่ตัง้คณะกรรมการมสัยิด 
(2) หนงัสอืแตง่ตัง้ผู้มีอ านาจกระท าการ 
(3) หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนาม (ทกุคน) ที่ลงนามในแบบค าขอ 

  กรณีบคุคลไทย ใช้บตัรประจ าตวัประชน 
  กรณีบคุคลตา่งด้าว ใช้หนงัสอืเดินทาง (Passport)2 

15 ผู้ รับผิดชอบการบรรจ ุหรือ
ผู้รายงานยานพาหนะเข้า-ออก  
ซึง่เป็นนติิบคุคลที่ตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายตา่งประเทศแตง่ตัง้
ตวัแทนในประเทศไทย 
กระท าการแทน 

กำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่มีผลกระทบต่อสัญญำแต่งตัง้ตวัแทน (Agency Agreement) 
 หลักฐำนของนิตบุิคคลซึ่งเป็นตวักำรในต่ำงประเทศ 

(1) หลกัฐานหนงัสอืสญัญาแตง่ตัง้ตวัแทน (Agency Agreement) 3  หรือ 

 เอกสารเพิ่มเติมของหนงัสอืสญัญาแตง่ตัง้ตวัแทน (Contract Addendum) 3 
 ซึง่มีการแก้ไข หรือเปลีย่นแปลง หรือเพิ่มเตมิภายหลงั  หรือ 

หนงัสอืรับรองการมีผลบงัคบัใช้ของสญัญาแตง่ตัง้ตวัแทนฉบบัท่ีได้เคยยื่นไว้ในการ 
ด าเนินการทางทะเบยีนกบักรมศลุกากร ซึง่รับรองโดยตวัการ โดยมี Notary Public 

ที่เช่ือถือได้เป็นผู้ลงนามรับรองและออกให้ไมเ่กิน 6 เดือน4  
(2) หนงัสอืมอบอ านาจ (Power of Attorney) ให้ตวัแทนในประเทศไทยด าเนินการ 
   ทางทะเบียนและปฏิบตัิพิธีการศลุกากรกบักรมศลุกากร กรณีหนงัสอืสญัญาแตง่ตัง้ 
    ตวัแทน (Agency Agreement) ไมไ่ด้ก าหนดไว้ โดยมี Notary Public ที่เช่ือถือได้ 

    เป็นผู้ลงนามรับรองและออกให้ไมเ่กิน 6 เดือน4 
(3) ส าเนาหนงัสือเดินทาง (Passport) ของผู้มีอ านาจลงนาม (ทกุคน) โดยมี Notary Public 
     ที่เช่ือถือได้เป็นผู้ลงนามรับรองและออกให้ไมเ่กิน 6 เดือน 
(4) หลกัฐานการจดัตัง้นิติบคุคลตามกฎหมายตา่งประเทศโดยมี Notary Public ที่เช่ือถือได้  

      เป็นผู้ลงนามรับรองและออกให้ไมเ่กิน 6 เดือน4 กรณีการเปลีย่นแปลงช่ือนิติบคุคลซึง่เป็น   
        ตวัการในตา่งประเทศ 
 

                                                 
1 กรณีค าน าหน้านาม สมณศกัด์ิ หรือวงเล็บช่ือ-สกลุ ไมต่รงกบัหนงัสือตราตัง้เจ้าอาวาส ให้ใช้หนงัสือสทุธิ เพิ่มเติมอีก 1 อย่ำง  
2 ให้ใช้ ใบส าคัญประจ าตวัคนต่างด้าวพร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน ทดแทนได้ (กรณีคนต่างด้าวท่ีขออนญุาตเพ่ือมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักร ต้องแสดงใบส าคญัถ่ินท่ีอยูท่ี่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย) 
3 กรณีเป็นหลกัฐานท่ีจดัท าขึน้ในต่างประเทศ ต้องมี Notary Public ท่ีเช่ือถือได้เป็นผู้ลงนามรับรอง และออกให้ไมเ่กิน 6 เดือน4 เว้นแต่ หนงัสือสญัญาฯ นัน้ มีคู่ฉบบัของตวัแทนในประเทศไทย 

   ท่ีเป็นต้นฉบบัซึง่ปรากฏในข้อสญัญา ให้ตวัแทนในประเทศไทยเลอืกด าเนินการได้ ดงันี  ้

 1) ให้น าคู่ฉบบัหนงัสือสญัญาฯ ท่ีเป็นต้นฉบบั4 ของตนเองมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีประกอบการยื่นแบบค าขอลงทะเบียนพร้อมยื่นส าเนาหนงัสือสญัญาฯ ท่ีได้รับรองส าเนาถกูต้องแล้ว หรือ 

        2) ให้ยื่นส าเนาหนงัสือสญัญาฯ ซึง่มีทนายความผู้ท าค ารับรองลายมือช่ือและเอกสาร (Notarial Services Attorney) เป็นผู้ลงนามรับรอง4 พร้อมแนบหนงัสือรับรอง (Certificate) 

             การขึน้ทะเบียนเป็นทนายความผู้ท าค ารับรองลายมือช่ือและเอกสาร ซึง่มีทนายความเจ้าของหนงัสือรับรองฯ นัน้ ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง       
4 กรณีหลกัฐานเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ใช้ ค าแปลภาษาไทยจากสถาบนัการแปลท่ีเช่ือถือได้ โดยผู้มีอ านาจลงนามของสถาบนัการแปลลงนามรับรองและประทบัตราสถาบนั (ถ้ามี) และ  
    หนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นสถาบนัการแปลพร้อมให้ผู้มีอ านาจลงนามของสถาบนัการแปลลงนามรับรองและประทบัตราสถาบนั (ถ้ามี)  



แบบแนบท้ายประกาศกรมศลุกากร ที่  ๙๔/๒๕๖๔ 

(ไม่ต้องน ำตำรำงนีม้ำย่ืนต่อเจ้ำหน้ำที่) 
หลักฐำนประกอบแบบค ำขอหมำยเลข 7 

 

 หลักฐำนของนิตบุิคคลซึ่งเป็นตวัแทนในประเทศไทย 
(1) หนงัสอืรับรองนิติบคุคลของตวัแทนในประเทศไทย ออกให้ไมเ่กิน 3 เดือน 
(2) บตัรประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากรฉบบัตวัการกระท าการโดยตวัแทน หรือ 

     ใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิม่ (ภ.พ. 20) ฉบบัตวัการกระท าการโดยตวัแทน1 
(3) หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนาม (ทกุคน) ท่ีลงนามในแบบค าขอ 

  กรณีบคุคลไทย ใช้บตัรประจ าตวัประชาชน 
  กรณีบคุคลตา่งด้าว ใช้หนงัสอืเดินทาง (Passport)2 

กำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ไม่มีผลกระทบต่อสัญญำแต่งตัง้ตวัแทน (Agency 
Agreement) 

 หลักฐำนของนิตบุิคคลซึ่งเป็นตวัแทนในประเทศไทย 
(1) บตัรประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากรฉบบัตวัการกระท าการโดยตวัแทน หรือ 
     ใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิม่ (ภ.พ. 20) ฉบบัตวัการกระท าการโดยตวัแทน1 
(2) หนงัสอืรับรองนิติบคุคลของตวัแทนในประเทศไทย ออกให้ไมเ่กิน 3 เดือน 
(3) หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนาม (ทกุคน) ท่ีลงนามในแบบค าขอ 

  กรณีบคุคลไทย ใช้บตัรประจ าตวัประชาชน 
  กรณีบคุคลตา่งด้าว ใช้หนงัสอืเดินทาง (Passport)2 

 

                                                 
1 ให้ใช้ ค าขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม (ภ.พ. 09) หรือ ค าขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม (ภ.พ. 04) หรือค าขอจดทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม (ภ.พ.01) ท่ีมีการรับรองจาก    

   กรมสรรพากรวา่ใช้เป็นเสมือนใบทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิมทดแทนได้ ซึง่ออกให้ไมเ่กิน 2 เดือน 
2 ให้ใช้ ใบส าคัญประจ าตวัคนต่างด้าวพร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน ทดแทนได้ (กรณีคนต่างด้าวท่ีขออนญุาตเพื่อมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร ต้องแสดงใบส าคัญถ่ินท่ีอยูท่ี่ได้รับอนญุาตให้อยูใ่นประเทศไทย) 


