
แบบค ำขอหมำยเลข 3 
แบบแนบท้ายประกาศกรมศลุกากร ที่  ๙๔/๒๕๖๔ 

หมำยเหตุ กรณีที่มเีปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลหรือทะเบียนพำณิชย์ ผู้ลงทะเบียนมีหน้ำที่ต้องแจ้งขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียน  
 ต่อกรมศุลกำกรภำยในสำมสิบวัน นับแต่มีกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียน 

หำกผู้ลงทะเบียนไม่แจ้งขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนภำยในสำมสิบวัน ระบบทะเบียนผู้มำติดต่ออำจระงบัใช้ข้อมูลทะเบียน  
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
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แบบค ำขอลงทะเบียนผู้รำยงำนยำนพำหนะ
เข้ำ-ออกทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

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

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

กรณีเป็นนิติบุคคล 

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

 (ช่ือผู้ประกอบการภาษาองักฤษ).............MONGKOLDEE CO., LTD..................................................................... 

ประเภทของกิจการ  บจก.  บมจ.  หจก.  หสน. 

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

  ส านกังานหห่่    สาขา (ตามที่ระบหุน แบบ ภ.พ. 20) ......................................................................... 

เลขทะเบียนนิติบคุคล เลขที.่.............................0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9............................................................................. 

วนัท่ีจดทะเบียน  0  1 / 0  7 / 2  5  6  4 ทนุจดทะเบียน...................1,000,000.........................บาท 

วนัท่ีออกหนงัสอืรับรอง (ถ้ามี)  0  1 / 0  7 / 2  5  6  4 ช่ือประเทศแม.่...................ประเทศไทย............................ 
 
 
 

ที่อยู่ 

เลขที.่............9..........อาคาร/หมูบ้่าน..........รุ่งเรือง 99....................ตรอก/ซอย...................-...........................หมูท่ี่........-....... 

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

จงัหวดั..........กรุงเทพมหำนคร.....................รหสัไปรษณีย์...............10110...................โทรศพัท์......0-2667-7000................ 

โทรสาร........0-2667-6943..........................e-mail........................Mongkoldee2499@gmail.com......................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พมิพ์ด้วยตัวอกัษรสีด ำ/เขยีนด้วยหมกึสีน ำ้เงิน เท่ำน้ัน 

ตวัอย่ำงกำรกรอกแบบค ำขอ ส ำหรับนิตบุิคคล 



แบบค ำขอหมำยเลข 3 
แบบแนบท้ายประกาศกรมศลุกากร ที่  ๙๔/๒๕๖๔ 

หมำยเหตุ กรณีที่มเีปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลหรือทะเบียนพำณิชย์ ผู้ลงทะเบียนมีหน้ำที่ต้องแจ้งขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียน  
 ต่อกรมศุลกำกรภำยในสำมสิบวัน นับแต่มีกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียน 

หำกผู้ลงทะเบียนไม่แจ้งขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนภำยในสำมสิบวัน ระบบทะเบียนผู้มำติดต่ออำจระงบัใช้ข้อมูลทะเบียน  
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
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1. ขออนุ่าตเป็นผู้ หห้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อด าเนินการหนกระบวนการทางศุลกากร หนการรายงาน
ยานพาหนะเข้ามาหนราชอาณาจกัร และออกไปนอกราชอาณาจกัรทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
 
 

2. ขอลงทะเบียนเพิ่มเติม ดงัตอ่ไปนี ้ 

    มอบอ ำนำจให้ผู้รับมอบอ ำนำจกระท ำกำรแทน (แบบแนบ ก) 
(หห้ยื่นเพิ่มเติม หากประสงค์หห้ผู้ลงนามหนแบบค าขอลงทะเบียนนี ้หรือบคุคลอื่น ด าเนินการหนกระบวนการทางศลุกากร 
เช่น การปฏิบตัิพิธีการศลุกากรโดยหช้บริการเคาน์เตอร์บริการ หรือการขอคืนอากร เป็นต้น)  

    แจ้งรำยชื่อบัญชีพนักงำน/ ลูกจ้ำง (แบบแนบ ง)  
(หห้ยื่นเพิ่มเติม หากประสงค์จะแจ้งข้อมลูพนกังาน/ ลกูจ้าง เพื่อติดตอ่ราชการกบักรมศลุกากร และ/หรือ บนัทกึข้อมลูเข้าสู่
ระบบคอมพิวเตอร์ของศลุกากร) 

 
 

3. การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งข้าพเจ้าฯ ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หห้กรมศุลกากรทดแทนเอกสารหด ๆ ก็ตาม   
และกรมศุลกากรได้ตอบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นัน้ ถือเป็นการยื่นเอกสารนัน้ ๆ ตามนัยพระราชบั่่ัติศุลกากร พ.ศ. 2560  
หรือตามพระราชบั่ ่ัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าสง่ออกที่ผลิตหนราชอาณาจกัร พ.ศ. 2524 หากการสง่ข้อมลูเป็นความเท็จ หรือ
เป็นความไมบ่ริบรูณ์ หรือเป็นความชกัพาหห้ผิดหลงหนรายการหด ๆ  หรือเป็นการฝ่าฝืนบทบั่ ่ตัิของกฎหมายหด ๆ ก็ตาม ข้าพเจ้าฯ 
ยินยอมหห้น าข้อมลูดงักลา่วไปเป็นหลกัฐานหนการพิจารณาด าเนินคดีตามกฎหมายศลุกากรหรือกฎหมายอื่น ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง 

 
 

4. บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั ค าสัง่ หรือกฎหมายหด ๆ ที่ก าหนดหห้ นายเรือหรือตวัแทนเรือ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าว  
มีหน้าที่เก็บและรักษาบั่ ชี เอกสาร หลกัฐาน และข้อมูลไม่ว่าหนสื่อรูปแบบหด ๆ หรือมีหน้าที่ยื่นหรือแสดงหรือส่งเอกสารหด ๆ  
อนัเจ้าหน้าที่เรียกหห้ยื่นหรือแสดงหรือสง่นัน้ ข้าพเจ้าฯ ยินยอมหห้หช้บงัคบัส าหรับข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ที่ข้าพเจ้าฯ หรือตวัแทนส่งหห้ 
กรมศลุกากร รวมทัง้หห้พิจารณาด าเนินคดีตามกฎหมาย หนกรณีที่มีการฝ่าฝืนระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั ค าสัง่ หรือกฎหมาย
ดงักลา่วด้วย 

 
 

5. ข้าพเจ้าฯ ยินยอมปฏิบตัิตามระเบียบ ประกาศ ค าสัง่ และหลกัเกณฑ์ของกรมศลุกากรที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิพิธีการศลุกากร 
อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด หากข้าพเจ้าฯ กระท าการหด อันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบ ประกาศ ค าสัง่ และหลกัเกณฑ์ดังกล่าว 
ข้าพเจ้าฯ ยินยอมหห้กรมศลุกากรงดรับปฏิบตัิพิธีการศลุกากร และพิจารณาด าเนินคดีตามที่กฎหมายก าหนด 

 

 

 

เลือกตำมควำมประสงค์ของผู้ลงทะเบียน โดยไม่จ ำเป็นต้องเลือกทุกข้อ 



แบบค ำขอหมำยเลข 3 
แบบแนบท้ายประกาศกรมศลุกากร ที่  ๙๔/๒๕๖๔ 

หมำยเหตุ กรณีที่มเีปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลหรือทะเบียนพำณิชย์ ผู้ลงทะเบียนมีหน้ำที่ต้องแจ้งขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียน  
 ต่อกรมศุลกำกรภำยในสำมสิบวัน นับแต่มีกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียน 

หำกผู้ลงทะเบียนไม่แจ้งขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนภำยในสำมสิบวัน ระบบทะเบียนผู้มำติดต่ออำจระงบัใช้ข้อมูลทะเบียน  
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
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ประทบัตรา 
นิติบุคคล 
(ถา้มี) 

ทัง้นี ้ข้าพเจ้าขอรับรองวา่รายการท่ีแจ้งไว้ข้างต้นเป็นรายการท่ีถกูต้องสมบรูณ์ทกุประการ 

 

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

                                                (..................นำยมงคล  ฤกษ์ด.ี..........................) 
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.......................................................................... 



แบบแนบท้ายประกาศกรมศลุกากร ที่  ๙๔/๒๕๖๔ 

(ไม่ต้องน ำตำรำงนีม้ำย่ืนต่อเจ้ำหน้ำที่) 
หลักฐำนประกอบแบบค ำขอหมำยเลข 3 

 

ล ำดับ ประเภทของผู้ลงทะเบียน หลักฐำนพิจำรณำประกอบแบบค ำขอลงทะเบียน 
1 บริษัทจ ากดั  

บริษัทมหาชนจ ากดั  
ห้างหุ้นสว่นจ ากดั  
ห้างหุ้นสว่นสามั่ จดทะเบียน  
(ส ำนักงำนใหญ่) 

(1) หนงัสอืรับรองนิติบคุคล ออกหห้ไมเ่กิน 3 เดือน 
(2) หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนาม (ทกุคน) ที่ลงนามหนแบบค าขอ 

  กรณีบคุคลไทย หช้บตัรประจ าตวัประชาชน 
  กรณีบคุคลตา่งด้าว หช้หนงัสอืเดินทาง (Passport)1 
 

2 บริษัทจ ากดั  
บริษัทมหาชนจ ากดั  
ห้างหุ้นสว่นจ ากดั  
ห้างหุ้นสว่นสามั่ จดทะเบียน 
(ส ำนักงำนสำขำ) 

(1) หนงัสอืรับรองนิติบคุคล ออกหห้ไมเ่กิน 3 เดือน 
(2) หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนาม (ทกุคน) ที่ลงนามหนแบบค าขอ 

  กรณีบคุคลไทย หช้บตัรประจ าตวัประชาชน 
  กรณีบคุคลตา่งด้าว หช้หนงัสอืเดินทาง (Passport)1  
(3) บตัรประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร หรือ หบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม (ภ.พ. 20)2 

3 นิติบคุคลที่ตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายตา่งประเทศและมี
เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร
หนประเทศไทย 

(1) หลกัฐานการจดัตัง้นติิบคุคลตามกฎหมายตา่งประเทศ โดยม ีNotary Public  
 ที่เช่ือถือได้เป็นผู้ลงนามรับรองและออกหห้ไมเ่กิน 6 เดือน3  
(2) หนงัสอืมอบอ านาจ (Power of Attorney) แตง่ตัง้ผู้มีอ านาจกระท าการแทนหน

ประเทศไทย โดยม ีNotary Public ที่เช่ือถือได้เป็นผู้ลงนามรับรองและออกหห้ 
ไมเ่กิน 6 เดือน3 

(3) หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนาม (ทกุคน) ที่ลงนามหนแบบค าขอ 

  กรณีบคุคลไทย หช้บตัรประจ าตวัประชาชน 
  กรณีบคุคลตา่งด้าว หช้หนงัสอืเดินทาง (Passport)1  
(4) บตัรประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร หรือ หบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม (ภ.พ. 20)2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 หห้หช้ หบส าคั่ประจ าตวัคนต่างด้าวพร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน ทดแทนได้ (กรณีคนต่างด้าวท่ีขออนุ่ าตเพ่ือมีถ่ินท่ีอยู่หนราชอาณาจักร ต้องแสดงหบส าคั่ ถ่ินท่ีอยูท่ี่ได้รับอนุ่าตหห้อยู่หนประเทศไทย) 
2 หห้หช้ ค าขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม (ภ.พ. 09) หรือ ค าขอรับหบแทนหบทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม (ภ.พ. 04) หรือค าขอจดทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม (ภ.พ.01) ท่ีมีการรับรองจาก

กรมสรรพากรวา่หช้เป็นเสมือนหบทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิมทดแทนได้ ซึง่ออกหห้ไมเ่กิน 2 เดือน 
3
 กรณีหลกัฐานเป็นภาษาต่างประเทศ หห้หช้ ค าแปลภาษาไทยจากสถาบนัการแปลท่ีเช่ือถือได้ โดยผู้มีอ านาจลงนามของสถาบนัการแปลลงนามรับรองและประทบัตราสถาบนั (ถ้ามี) และ  

   หนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นสถาบนัการแปลพร้อมหห้ผู้มีอ านาจลงนามของสถาบนัการแปลลงนามรับรองและประทบัตราสถาบนั (ถ้ามี) 



แบบแนบท้ายประกาศกรมศลุกากร ที่  ๙๔/๒๕๖๔ 

(ไม่ต้องน ำตำรำงนีม้ำย่ืนต่อเจ้ำหน้ำที่) 
หลักฐำนประกอบแบบค ำขอหมำยเลข 3 

 

ล ำดับ ประเภทของผู้ลงทะเบียน  หลักฐำนพิจำรณำประกอบแบบค ำขอลงทะเบียน 
 4 นิติบคุคลที่ตัง้ขึน้ตาม 

กฎหมายตา่งประเทศแตง่ตัง้ 
ตวัแทนหนประเทศไทย 
กระท าการแทน  

หลักฐำนของนิติบุคคลซึ่งเป็นตัวกำรในต่ำงประเทศ  
(1) หลกัฐานการจดัตัง้นติิบคุคลตามกฎหมายตา่งประเทศ โดยมี Notary Public   
 ที่เช่ือถือได้เป็นผู้ลงนามรับรองและออกหห้ไมเ่กิน 6 เดือน1  
(2) หลกัฐานหนงัสอืสั่ ่าแตง่ตัง้ตวัแทน (Agency Agreement)2   
(3) หนงัสอืมอบอ านาจ (Power of Attorney) หห้ตวัแทนหนประเทศไทยด าเนินการ  
      ทางทะเบียนและปฏิบตัิพิธีการศลุกากรกบักรมศลุกากร กรณีหนงัสอืสั่ ่า  
      แตง่ตัง้ตวัแทน (Agency Agreement) ไมไ่ด้ก าหนดไว้ โดยมี Notary Public 

      ที่เช่ือถือได้เป็นผู้ลงนามรับรองและออกหห้ไมเ่กิน 6 เดือน1 
(4) ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) ของผู้มีอ านาจลงนาม (ทกุคน) โดยมี Notary Public  
 ที่เช่ือถือได้เป็นผู้ลงนามรับรองและออกหห้ไมเ่กิน 6 เดือน  

(5)  บตัรประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร ฉบบัตวัการกระท าการโดยตวัแทน หรือ 
      หบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม (ภ.พ. 20) ฉบบัตวัการกระท าการโดยตวัแทน3  

หลักฐำนของนิติบุคคลซึ่งเป็นตัวแทนในประเทศไทย 

(1) หนงัสอืรับรองนิติบคุคลของตวัแทนหนประเทศไทย ออกหห้ไมเ่กิน 3 เดือน 
(2) หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนาม (ทกุคน) ที่ลงนามหนแบบค าขอ 

  กรณีบคุคลไทย หช้บตัรประจ าตวัประชาชน 
  กรณีบคุคลตา่งด้าว หช้หนงัสอืเดินทาง (Passport)4 

 

                                                 
1 กรณีหลกัฐานเป็นภาษาต่างประเทศ หห้หช้ ค าแปลภาษาไทยจากสถาบนัการแปลท่ีเช่ือถือได้ โดยผู้มีอ านาจลงนามของสถาบนัการแปลลงนามรับรองและประทบัตราสถาบนั (ถ้ามี) และ  
   หนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นสถาบนัการแปลพร้อมหห้ผู้มีอ านาจลงนามของสถาบนัการแปลลงนามรับรองและประทบัตราสถาบนั (ถ้ามี)  
2 กรณีเป็นหลกัฐานท่ีจดัท าขึน้หนต่างประเทศ ต้องมี Notary Public ท่ีเช่ือถือได้เป็นผู้ลงนามรับรอง และออกหห้ไมเ่กิน 6 เดือน1 เว้นแต่ หนงัสือสั่ ่าฯ นัน้ มีคู่ฉบบัของตวัแทนหนประเทศไทย 

ท่ีเป็นต้นฉบบัซึง่ปรากฏหนข้อสั่ ่า หห้ตวัแทนหนประเทศไทยเลือกด าเนินการได้ ดงันี  ้

 1) หห้น าคู่ฉบบัหนงัสือสั่ ่าฯ ท่ีเป็นต้นฉบบั1 ของตนเองมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีประกอบการยื่นแบบค าขอลงทะเบียนพร้อมยื่นส าเนาหนงัสือสั่ ่าฯ ท่ีได้รับรองส าเนาถกูต้องแล้ว หรือ 

 2) หห้ยื่นส าเนาหนงัสือสั่ ่าฯ ซึง่มีทนายความผู้ท าค ารับรองลายมือช่ือและเอกสาร (Notarial Services Attorney) เป็นผู้ลงนามรับรอง1 พร้อมแนบหนงัสือรับรอง (Certificate)  

การขึน้ทะเบียนเป็นทนายความผู้ท าค ารับรองลายมือช่ือและเอกสาร ซึง่มีทนายความเจ้าของหนงัสือรับรองฯ นัน้ ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
3 หห้หช้ ค าขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม (ภ.พ. 09) หรือ ค าขอรับหบแทนหบทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม (ภ.พ. 04) หรือค าขอจดทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม (ภ.พ.01) ท่ีมีการรับรองจาก 

    กรมสรรพากรวา่หช้เป็นเสมือนหบทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิมทดแทนได้ ซึง่ออกหห้ไมเ่กิน 2 เดือน 
4 หห้หช้ หบส าคั่ประจ าตวัคนต่างด้าวพร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน ทดแทนได้ (กรณีคนต่างด้าวท่ีขออนุ่ าตเพ่ือมีถ่ินท่ีอยู่หนราชอาณาจักร ต้องแสดงหบส าคั่ ถ่ินท่ีอยูท่ี่ได้รับอนุ่าตหห้อยู่หนประเทศไทย 


