














สารบัญแนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่  ๙๔/๒๕๖๔ 

เร่ือง การลงทะเบียนผู้ปฏิบัตพิธีิการศุลกากรหรือด าเนินการในกระบวนการทางศุลกากร 

1. แบบค าขอ 
1.1 แบบค ำขอลงทะเบยีนผู้ปฏิบตัิพิธีกำรศลุกำกรทำงอเิลก็ทรอนิกส์ แบบค ำขอหมำยเลข 1 

1.2 แบบค ำขอลงทะเบยีนผู้ รับผิดชอบกำรบรรจุ ผู้ปฏิบตัิพิธีกำรศลุกำกรทำงอิเลก็ทรอนิกส์ แบบค ำขอหมำยเลข 2 

1.3 แบบค ำขอลงทะเบยีนผู้รำยงำนยำนพำหนะเข้ำ-ออกทำงอิเลก็ทรอนิกส์ แบบค ำขอหมำยเลข 3 

1.4 แบบค ำขอลงทะเบยีนธนำคำรศลุกำกร ผู้ด ำเนินกระบวนกำรศลุกำกรทำงอเิลก็ทรอนิกส์ แบบค ำขอหมำยเลข 4 

1.5 แบบค ำขอลงทะเบยีนศนูย์บริหำรเงินศลุกำกร ผู้ด ำเนินกระบวนกำรศลุกำกรทำงอิเลก็ทรอนกิส์ แบบค ำขอหมำยเลข 5 

1.6 แบบค ำขอเปลีย่นแปลงข้อมลูทะเบียนพิธีกำรศลุกำกรทำงอิเลก็ทรอนิกส์ แบบค ำขอหมำยเลข 7 

1.7 แบบค ำขอใช้ข้อมลูทะเบยีนพิธีกำรศลุกำกรทำงอิเลก็ทรอนิกส์ กรณีถกูระงบักำรใช้ข้อมลู แบบค ำขอหมำยเลข 8 

1.8 แบบค ำขอยกเลกิกำรลงทะเบียนผู้ปฏิบตัิพิธีกำรศลุกำกรทำงอิเลก็ทรอนิกส์ แบบค ำขอหมำยเลข 9 

2. แบบแนบ 

2.1 ค ำร้องมอบอ ำนำจให้ผู้ รับมอบอ ำนำจกระท ำกำรแทน แบบแนบ ก 

2.2 ค ำร้องมอบอ ำนำจให้ผู้ รับมอบอ ำนำจกระท ำกำรแทนในกำรขอรับเงินชดเชยคำ่ภำษีอำกร 
ส ำหรับสนิค้ำสง่ออก 

แบบแนบ ข 

2.3 แบบบญัชีรำยช่ือตวัแทนออกของ (Customs Broker) ผู้ รับมอบอ ำนำจ แบบแนบ ค 

2.4 แบบบญัชีรำยช่ือพนกังำน/ ลกูจ้ำง แบบแนบ ง 

2.5 แบบธนำคำรเพื่อกำรขอช ำระภำษีอำกร และ/หรือ ขอคืนเงินอำกร แบบแนบ จ 

2.6 ค ำร้องมอบหมำยให้ศนูย์บริหำรเงินท ำหน้ำที่บริหำรจดักำรเงินตรำตำ่งประเทศแทน แบบแนบ ฉ 

3. ข้อปฏิบัตใินการย่ืนแบบค าขอและวิธีการกรอกแบบค าขอ 

 



แบบค ำขอหมำยเลข 1 
แบบแนบท้ายประกาศกรมศลุกากร ที่  ๙๔/๒๕๖๔ 

 

หมำยเหตุ กรณีที่มเีปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลหรือทะเบียนพำณิชย์ ผู้ลงทะเบียนมีหน้ำที่ต้องแจ้งขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียน  
 ต่อกรมศุลกำกรภำยในสำมสิบวัน นับแต่มีกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียน 

หำกผู้ลงทะเบียนไม่แจ้งขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนภำยในสำมสิบวัน ระบบทะเบียนผู้มำติดต่ออำจระงบัใช้ข้อมูลทะเบียน  
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
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แบบค ำขอลงทะเบียนผู้ปฏบัิตพิธีิกำรศุลกำกร 
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

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)................................................................................................................................. 

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

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

เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  (13 หลกั) 

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

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     หนงัสอืเดินทาง     หบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าว เลขที.่................................................. 
 
 

ที่อยู่ 

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

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

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

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

 



แบบค ำขอหมำยเลข 1 
แบบแนบท้ายประกาศกรมศลุกากร ที่  ๙๔/๒๕๖๔ 
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 ต่อกรมศุลกำกรภำยในสำมสิบวัน นับแต่มีกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียน 
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1. ขออนญุาตยื่นลงทะเบียนเพื่อปฏิบตัิพิธีการศลุกากร และช าระภาษีอากรทางอิเลก็ทรอนิกส ์
 
 

2. ขอลงทะเบียนเพิ่มเติม ดงัตอ่ไปนี ้

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

    มอบอ ำนำจให้ผู้รับมอบอ ำนำจกระท ำกำรแทนในกำรขอรับเงนิชดเชยค่ำภำษีอำกรส ำหรับสินค้ำส่งออก (แบบแนบ ข) 
(หห้ยื่นเพิ่มเติม หากประสงค์จะมอบอ านาจหห้ผู้ รับมอบอ านาจกระท าการแทนด าเนินการเก่ียวกบัการขอรับเงินชดเชย               
คา่ภาษีอากรส าหรับสินค้าสง่ออก) 

    แจ้งรำยชื่อตวัแทนออกของ (Customs Broker) ผู้รับมอบอ ำนำจ (แบบแนบ ค) 
(หห้ยื่นเพิ่มเติม หากประสงค์จะแจ้งรายช่ือตวัแทนออกของที่หช้บริการหนการปฏิบตัิพิธีการศลุกากร) 

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

    แจ้งบัญชีธนำคำรเพื่อกำรขอช ำระภำษีอำกร และ/หรือ ขอคนืเงนิอำกร (แบบแนบ จ) 
(หห้ยื่นเพิ่มเติม หากประสงค์จะหช้บริการ e-Payment เพื่อขอช าระภาษีอากร/ ขอคืนเงินอากร) 

    มอบหมำยศูนย์บริหำรเงนิท ำหน้ำที่บริหำรจัดกำรเงนิตรำต่ำงประเทศแทน (แบบแนบ ฉ) 
(หห้ยื่นเพิ่มเติม หากประสงค์จะหช้บริการศนูย์บริหารเงินท าหน้าที่บริหารจดัการเงินตราตา่งประเทศแทน) 

 
 

3. กรณีข้าพเจ้าฯ ได้หช้บริการของตวัแทนออกของ (Customs Broker) ผู้ซึง่ได้รับอนญุาตจากกรมศลุกากรหห้เป็น ผู้บริการรับสง่ข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์หนการปฏิบตัิพิธีการศุลกากร และการช าระภาษีอากรกับกรมศุลกากร ข้าพเจ้าฯ ยินยอมรับผิดชอบหนการกระท า 
ของตวัแทนออกของหนทกุกรณี 
 
 

4. การปฏิบตัิพิธีการศลุกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งข้าพเจ้าฯ สง่ข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์หห้กรมศลุกากรทดแทนเอกสารหด ๆ ก็ตาม  
และกรมศุลกากรได้ตอบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นัน้แล้ว ถือเป็นการยื่นเอกสารนัน้ ๆ ตามนัยพระราชบญัญัติศุลกากร พ.ศ. 2560  
หรือตามพระราชบญัญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าสง่ออกที่ผลิตหนราชอาณาจักร พ.ศ. 2524 หากการส่งข้อมลูเป็นความเท็จ 
หรือเป็นความไม่บริบูรณ์ หรือเป็นการชักพาหห้ผิดหลงหนรายการหด ๆ หรือเป็นการฝ่าฝืนบทบญัญัติของกฎหมายหด ๆ ก็ตาม 
ข้าพเจ้าฯ ยินยอมหห้น าข้อมลูดงักลา่วไปเป็นหลกัฐานหนการพิจารณาด าเนินคดีตามกฎหมายศลุกากรหรือกฎหมายอื่น ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง 
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หมำยเหตุ กรณีที่มเีปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลหรือทะเบียนพำณิชย์ ผู้ลงทะเบียนมีหน้ำที่ต้องแจ้งขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียน  
 ต่อกรมศุลกำกรภำยในสำมสิบวัน นับแต่มีกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียน 
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ประทบัตรา 
นิติบุคคล 
(ถา้มี) 

5. บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั ค าสัง่ หรือกฎหมายหด ๆ ที่ก าหนดหห้ผู้น าของเข้า ผู้สง่ของออก ตวัแทนออกของ นายเรือหรือ
ตวัแทนเรือ หรือตวัแทนของบคุคลดงักลา่ว มีหน้าที่เก็บและรักษาบญัชี เอกสาร หลกัฐาน และข้อมลูไมว่า่หนสือ่รูปแบบหด ๆ หรือมี
หน้าที่ยื่นหรือแสดงหรือสง่เอกสารหด ๆ อนัเจ้าหน้าที่เรียกหห้ยื่นหรือแสดงหรือส่งนัน้ ข้าพเจ้าฯ ยินยอมหห้หช้บงัคบัส าหรับข้อมูล
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีข้าพเจ้าฯ หรือตวัแทนสง่หห้กรมศลุกากร รวมทัง้หห้พิจารณาด าเนินคดีตามกฎหมาย หนกรณีที่มีการฝ่าฝืนระเบียบ 
ประกาศ ข้อบงัคบั ค าสัง่ หรือกฎหมายดงักลา่วด้วย 
 

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

ทัง้นี ้ข้าพเจ้าฯ ขอรับรองวา่รายการท่ีแจ้งไว้ข้างต้นเป็นรายการท่ีถกูต้องสมบรูณ์ทกุประการ 

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

                                                (..........................................................................) 
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 1 

 

ล ำดับ ประเภทของผู้ลงทะเบียน หลักฐำนพิจำรณำประกอบแบบค ำขอลงทะเบียน 
1 บคุคลธรรมดา         กรณีบคุคลไทย หช้บตัรประจ าตวัประชาชน 

      กรณีบคุคลตา่งด้าว หช้หนงัสอืเดินทาง (Passport)1 
2 บริษัทจ ากดั  

บริษัทมหาชนจ ากดั  
ห้างหุ้นสว่นจ ากดั  
ห้างหุ้นสว่นสามญัจดทะเบียน  
(ส ำนักงำนใหญ่) 

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

  กรณีบคุคลไทย หช้บตัรประจ าตวัประชาชน 

  กรณีบคุคลตา่งด้าว หช้หนงัสอืเดินทาง (Passport)1  

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

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

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

4 ห้างหุ้นสว่นสามญั หรือ 
คณะบคุคลที่ไมห่ช่นิติบคุคล 

(1) หนงัสอืสญัญาหรือบนัทกึข้อตกลงหนการจดัตัง้ห้างหุ้นสว่นสามญัหรือคณะบคุคล 
 ที่ไมห่ช่นิติบคุคล 
(2) หบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พค. 0403) 
(3) หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนาม (ทกุคน) ที่ลงนามหนแบบค าขอ 

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

5 ร้านค้า (1) หบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พค. 0403)  
(2) หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนาม (ทกุคน) ที่ลงนามหนแบบค าขอ 

  กรณีบคุคลไทย หช้บตัรประจ าตวัประชาชน 
  กรณีบคุคลตา่งด้าว หช้หนงัสอืเดินทาง (Passport)1 

6 สมาคม มลูนิธิ หรือสหกรณ์ (1) หลกัฐานการจดทะเบียนจดัตัง้สมาคม มลูนิธิ หรือสหกรณ์  
(2) ข้อบงัคบัของสมาคม มลูนิธิ หรือสหกรณ์ 3 
(3) หลกัฐานรายช่ือกรรมการ4 
(4) หนงัสอืแตง่ตัง้ผู้มีอ านาจกระท าการ (ถ้าม)ี 
(5) หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนาม (ทกุคน) ที่ลงนามหนแบบค าขอ 

  กรณีบคุคลไทย หช้บตัรประจ าตวัประชาชน 
  กรณีบคุคลตา่งด้าว หช้หนงัสอืเดินทาง (Passport)1   

(6) บตัรประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร หรือ หบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม (ภ.พ. 20)2 

                                                 
1 หห้หช้ หบส าคัญประจ าตวัคนต่างด้าวพร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน ทดแทนได้ (กรณีคนต่างด้าวท่ีขออนญุาตเพ่ือมีถ่ินท่ีอยู่หนราชอาณาจักร ต้องแสดงหบส าคัญถ่ินท่ีอยูท่ี่ได้รับอนุญาตหห้อยูห่นประเทศไทย) 
2 หห้หช้ ค าขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม (ภ.พ. 09) หรือ ค าขอรับหบแทนหบทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม (ภ.พ. 04) หรือค าขอจดทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม (ภ.พ.01) ท่ีมีการรับรองจาก

กรมสรรพากรวา่หช้เป็นเสมือนหบทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิมทดแทนได้ ซึง่ออกหห้ไมเ่กิน 2 เดือน 
3 หากมีการแก้ไข/ เปลี่ยนแปลง/ เพิ่มเติมข้อบงัคบั หห้หช้ข้อบงัคบัฉบบัปัจจบุนั 
4 หากมีการแก้ไข/ เปลี่ยนแปลง/ เพิ่มเติมรายช่ือกรรมการ หห้หช้รายช่ือกรรมการฉบบัปัจจบุนั 



          แบบแนบท้ายประกาศกรมศลุกากร ที่  ๙๔/๒๕๖๔ 

(ไม่ต้องน ำตำรำงนีม้ำย่ืนต่อเจ้ำหน้ำที่)    
หลักฐำนประกอบแบบค ำขอหมำยเลข 1 

 

ล ำดับ ประเภทของผู้ลงทะเบียน หลักฐำนพิจำรณำประกอบแบบค ำขอลงทะเบียน 
7 หนว่ยงานของรัฐ (1) หลกัฐานการจดัตัง้ตามพระราชบญัญตัิ หรือ พระราชกฤษฎีกา หรือหบอนญุาต 

      จดัตัง้ที่ออกหห้โดยต้นสงักดัของหนว่ยงานนัน้ ฯลฯ 
(2) หนงัสอืแตง่ตัง้ผู้มีอ านาจกระท าการ 
(3) หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนาม (ทกุคน) ที่ลงนามหนแบบค าขอ 

  กรณีบคุคลไทย หช้บตัรประจ าตวัประชาชน1 
  กรณีบคุคลตา่งด้าว หช้หนงัสอืเดินทาง (Passport)2  
(4) บตัรประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร 

8 สถานศกึษาเอกชน (1) หนงัสอืหบอนญุาตหห้จดัตัง้  
(2) ตราสารจดัตัง้นติิบคุคลของโรงเรียนหนระบบ  
(3) หนงัสอืแตง่ตัง้ผู้มีอ านาจกระท าการ (ถ้าม)ี 
(4) หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนาม (ทกุคน) ที่ลงนามหนแบบค าขอ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 หห้หช้ บตัรประจ าตวัเจ้าหน้าท่ีของรัฐพร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน ทดแทนได้  
2 หห้หช้ หบส าคัญประจ าตวัคนต่างด้าวพร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน ทดแทนได้ (กรณีคนต่างด้าวท่ีขออนญุาตเพ่ือมีถ่ินท่ีอยู่หนราชอาณาจักร ต้องแสดงหบส าคัญถ่ินท่ีอยูท่ี่ได้รับอนุญาตหห้อยูห่นประเทศไทย)  
3 หห้หช้ ค าขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม (ภ.พ. 09) หรือ ค าขอรับหบแทนหบทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม (ภ.พ. 04) หรือค าขอจดทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม (ภ.พ.01) ท่ีมีการรับรองจาก  

กรมสรรพากรวา่หช้เป็นเสมือนหบทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิมทดแทนได้ ซึง่ออกหห้ไมเ่กิน 2 เดือน 



          แบบแนบท้ายประกาศกรมศลุกากร ที่  ๙๔/๒๕๖๔ 

(ไม่ต้องน ำตำรำงนีม้ำย่ืนต่อเจ้ำหน้ำที่)    
หลักฐำนประกอบแบบค ำขอหมำยเลข 1 

 

ล ำดับ ประเภทของผู้ลงทะเบียน หลักฐำนพิจำรณำประกอบแบบค ำขอลงทะเบียน 
9 นิติบคุคลที่เป็นคนตา่งด้าว 

ตามกฎหมายวา่ด้วยการ
ประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว 

(1) นิติบคุคลที่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศที่ประกอบธุรกิจหนประเทศไทยและ 
ต้องขออนญุาตประกอบธุรกิจหนประเทศไทย ตามท้าย พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจ
ของคนตา่งด้าว พ.ศ. 2542 
(1.1) หนงัสอืรับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ ตาม พ.ร.บ.การประกอบ

ธุรกิจของคนตา่งด้าว พ.ศ. 25421 ออกหห้ไมเ่กิน 3 เดือน 
(1.2) หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนาม (ทกุคน) ท่ีลงนามหนแบบค าขอ 

    กรณีบคุคลไทย หช้บตัรประจ าตวัประชาชน 
     กรณีบคุคลตา่งด้าว หช้หนงัสอืเดินทาง (Passport)2 

(1.3) บตัรประจ าตวัผู้เสยีภาษีอากร หรือ หบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิม่ (ภ.พ. 20)3  
        (หช้เฉพาะการลงทะเบียนส านกังานสาขาเทา่นัน้) 

(2) นิติบคุคลที่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศที่ประกอบธุรกิจหนประเทศไทย             
แตไ่มต้่องขออนญุาตประกอบธุรกิจหนประเทศไทย ตามท้าย พ.ร.บ.การประกอบ
ธุรกิจของคนตา่งด้าว พ.ศ. 2542 และมีเลขทะเบียนนิติบคุคลที่กรมพฒันาธุรกิจ
การค้าออกหห้ 
(2.1) หนงัสอืแสดงเลขทะเบยีนนิติบคุคล4   
(2.2) แบบแจ้งสถานท่ีเก็บรักษาบญัชีและเอกสารท่ีต้องหช้ประกอบการลงบญัชี

ของนิติบคุคลทีต่ัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศที่ประกอบธุรกิจหนประเทศไทย5  
(2.3) หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนาม (ทกุคน) ท่ีลงนามหนแบบค าขอ 

    กรณีบคุคลไทย หช้บตัรประจ าตวัประชาชน 
    กรณีบคุคลตา่งด้าว หช้หนงัสอืเดินทาง (Passport)2 

10 นิติบคุคลที่ตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายตา่งประเทศและมี
เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร
หนประเทศไทย 

(1) หลกัฐานการจดัตัง้นติิบคุคลตามกฎหมายตา่งประเทศ โดยมี Notary Public  
 ที่เช่ือถือได้เป็นผู้ลงนามรับรองและออกหห้ไมเ่กิน 6 เดือน6 
(2) หนงัสอืมอบอ านาจ (Power of Attorney) แตง่ตัง้ผู้มีอ านาจกระท าการแทนหนประเทศไทย   
      โดยมี Notary Public ที่เช่ือถือได้เป็นผู้ลงนามรับรองและออกหห้ไมเ่กิน 6 เดือน6          
(3) หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนาม (ทกุคน) ที่ลงนามหนแบบค าขอ 
  กรณีบคุคลไทย หช้บตัรประจ าตวัประชาชน 

       กรณีบคุคลตา่งด้าว หช้หนงัสอืเดินทาง (Passport)2 
(4) บตัรประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร หรือ หบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม (ภ.พ. 20)3 

                                                 
1 กรณีไมก่ าหนดช่ือผู้บริหารกิจการ หห้หช้ หนงัสือมอบอ านาจ (Power of Attorney) แต่งตัง้ผู้มีอ านาจกระท าการแทนหนประเทศไทย โดยมี Notary Public ท่ีเช่ือถือได้เป็นผู้ลงนามรับรองและออกหห้ไมเ่กิน 6 เดือน6 เพ่ิมเติม 
2 หห้หช้ หบส าคัญประจ าตวัคนต่างด้าวพร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน ทดแทนได้ (กรณีคนต่างด้าวท่ีขออนญุาตเพ่ือมีถ่ินท่ีอยู่หนราชอาณาจักร ต้องแสดงหบส าคญัถ่ินท่ีอยูท่ี่ได้รับอนุญาตหห้อยู่หนประเทศไทย) 
3 หห้หช้ ค าขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม (ภ.พ. 09) หรือ ค าขอรับหบแทนหบทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม (ภ.พ. 04) หรือค าขอจดทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม (ภ.พ.01) ท่ีมีการรับรองจาก  

กรมสรรพากรวา่หช้เป็นเสมือนหบทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิมทดแทนได้ ซึง่ออกหห้ไมเ่กิน 2 เดือน 
4 หากมีการเปลี่ยนแปลงช่ือหรือย้ายท่ีตัง้หนประเทศไทย ต้องหช้หนงัสือแสดงเลขทะเบียนนิติบคุลท่ียื่นแจ้งเปลี่ยนแปลง/แก้ไข ฉบบัปัจจบุนั 
5 หากมีเปลี่ยนช่ือผู้แทนซึง่มีหน้าท่ีรับผิดชอบด าเนินกิจการหนประเทศไทยแทนนิติบคุคล หห้ยืน่หนงัสือแจ้งขอเปลี่ยนแปลงผู้แทนซึง่มีหน้าท่ีรับผิดชอบด าเนินกิจการหนประเทศไทย ท่ีแจ้งต่อ 

กรมพฒันาธุรกิจการค้า โดยมีเจ้าหน้าท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้าลงนามรับรอง 
6 กรณีหลกัฐานเป็นภาษาต่างประเทศ หห้หช้ ค าแปลภาษาไทยจากสถาบนัการแปลท่ีเช่ือถือได้ โดยผู้มีอ านาจลงนามของสถาบนัการแปลลงนามรับรองและประทบัตราสถาบนั (ถ้ามี) และ  

   หนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นสถาบนัการแปลพร้อมหห้ผู้มีอ านาจลงนามของสถาบนัการแปลลงนามรับรองและประทบัตราสถาบนั (ถ้ามี) 



          แบบแนบท้ายประกาศกรมศลุกากร ที่  ๙๔/๒๕๖๔ 

(ไม่ต้องน ำตำรำงนีม้ำย่ืนต่อเจ้ำหน้ำที่)    
หลักฐำนประกอบแบบค ำขอหมำยเลข 1 

 

ล ำดับ ประเภทของผู้ลงทะเบียน หลักฐำนพิจำรณำประกอบแบบค ำขอลงทะเบียน 
11 กิจการร่วมค้า (Joint Venture) (1) หลกัฐานหนงัสอืสญัญาร่วมค้า (Joint Venture Agreement)1  2   

(2) หนงัสอืรับรองนิติบคุคล3 ของคูส่ญัญาที่ท าสญัญาร่วมค้าทกุฝ่าย ออกหห้ไมเ่กิน 3 เดอืน 
(3) หนงัสอืมอบอ านาจ (Power of Attorney) หห้เป็นผู้ท าการแทนกิจการร่วมค้า4  (ถ้ามี) 
(4) หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนาม (ทกุคน) ที่ลงนามหนแบบค าขอ 

  กรณีบคุคลไทย หช้บตัรประจ าตวัประชาชน 
  กรณีบคุคลตา่งด้าว หช้หนงัสือเดินทาง (Passport)5 
(5) บตัรประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร หรือหบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิม่ (ภ.พ. 20)6  

12 บริษัทจ ากดั  
บริษัทมหาชนจ ากดั หรือ 
นิติบคุคลอื่นตามที่ก าหนดไว้ 
หนกฎกระทรวง ตามกฎหมาย 
วา่ด้วยล้มละลาย ซึง่ศาลมี
ค าสัง่หห้ฟืน้ฟกิูจการ 

(1) หนงัสอืรับรองนิติบคุคลของนิติบคุคลที่ท าแผนฟืน้ฟกิูจการ7  ออกหห้ไมเ่กิน 3 เดือน 
(2) หนงัสอืรับรองนิติบคุคลของนิติบคุคลอื่นที่ศาลสัง่หห้เป็นผู้บริหารแผนแทน  

ออกหห้ไมเ่กิน 3 เดือน (ถ้ามี) 
(3) ค าสัง่ศาลหห้ฟืน้ฟกิูจการ หรือท าแผนฟืน้ฟกิูจการ กรณี (1) ไมป่รากฏผู้บริหารแผน 
(4) หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนาม (ทกุคน) ที่ลงนามหนแบบค าขอ 

  กรณีบคุคลไทย หช้บตัรประจ าตวัประชาชน 
  กรณีบคุคลตา่งด้าว หช้หนงัสอืเดินทาง (Passport)5 
(5) บตัรประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร หรือหบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิม่ (ภ.พ. 20)6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 กรณีเป็นหลกัฐานท่ีจดัท าขึน้หนต่างประเทศ ต้องมี Notary Public ท่ีเช่ือถือได้เป็นผู้ลงนามรับรอง และออกหห้ไมเ่กิน 6 เดือน2 เว้นแต่ หนงัสือสญัญาฯ นัน้ มีคู่ฉบบัของคู่สญัญาร่วมค้าหนประเทศไทย   

ท่ีเป็นต้นฉบบัซึง่ปรากฏหนข้อสญัญา หห้คู่สญัญาร่วมค้าหนประเทศไทยเลือกด าเนินการได้ ดงันี ้  

 1) หห้น าคู่ฉบบัหนงัสือสญัญาฯ ท่ีเป็นต้นฉบบั2 ของตนเองมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีประกอบการยื่นแบบค าขอลงทะเบียนพร้อมยื่นส าเนาหนงัสอืสญัญาฯ ท่ีได้รับรองส าเนาถกูต้องแล้ว หรือ   

 2)  หห้ยื่นส าเนาหนงัสือสญัญาฯ ซึง่มีทนายความผู้ท าค ารับรองลายมือช่ือและเอกสาร (Notarial Services Attorney) เป็นผู้ลงนามรับรอง2 พร้อมแนบหนงัสือรับรอง (Certificate)  

  การขึน้ทะเบียนเป็นทนายความผู้ท าค ารับรองลายมือช่ือและเอกสาร ซึง่มีทนายความเจ้าของหนงัสือรับรองฯ นัน้ ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง   
2 กรณีหลกัฐานเป็นภาษาต่างประเทศ หห้หช้ ค าแปลภาษาไทยจากสถาบนัการแปลท่ีเช่ือถือได้ โดยผู้มีอ านาจลงนามของสถาบนัการแปลลงนามรับรองและประทบัตราสถาบนั (ถ้ามี) และ    

 หนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นสถาบนัการแปลพร้อมหห้ผู้มีอ านาจลงนามของสถาบนัการแปลลงนามรับรองและประทบัตราสถาบนั (ถ้ามี)   
3 กรณีคู่สญัญาเป็นนิติบคุคลท่ีตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศและไมส่ามารถยื่นหนังสือรับรองนิติบคุคลได้ หห้หช้หลกัฐานการจดัตัง้นิติบคุคลตามกฎหมายต่างประเทศ โดยมี Notary Public ท่ีเช่ือถือได้  

เป็นผู้ลงนามรับรอง และออกหห้ไมเ่กิน 6 เดือน2 
4 กรณีหนงัสือมอบอ านาจถกูจดัท าขึน้หนต่างประเทศ ต้องม ีNotary Public ท่ีเช่ือถือได้เป็นผู้ลงนามรับรองและออกหห้ไมเ่กิน 6 เดือน2 
5 หห้หช้ หบส าคัญประจ าตวัคนต่างด้าวพร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน ทดแทนได้ (กรณีคนต่างด้าวท่ีขออนญุาตเพ่ือมีถ่ินท่ีอยู่หนราชอาณาจักร ต้องแสดงหบส าคัญถ่ินท่ีอยูท่ี่ได้รับอนุญาตหห้อยูห่นประเทศไทย) 
6 หห้หช้ ค าขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม (ภ.พ. 09) หรือ ค าขอรับหบแทนหบทะเบียนภาษีมลูค่าเพิ่ม (ภ.พ. 04) หรือค าขอจดทะเบียนภาษีมลูค่าเพิ่ม (ภ.พ.01) ท่ีมีการรับรองจาก  

กรมสรรพากรวา่หช้เป็นเสมือนหบทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิมทดแทนได้ ซึง่ออกหห้ไมเ่กิน 2 เดือน 
7 กรณีเป็นนิติบคุคลอ่ืนตามท่ีก าหนดไว้หนกฎกระทรวง ตามกฎหมายวา่ด้วยล้มละลาย ซึง่ศาลมีค าสั่งหห้ฟืน้ฟกิูจการ หห้หช้หลกัฐานการจดัตัง้นิติบคุคลนัน้ 



          แบบแนบท้ายประกาศกรมศลุกากร ที่  ๙๔/๒๕๖๔ 

(ไม่ต้องน ำตำรำงนีม้ำย่ืนต่อเจ้ำหน้ำที่)    
หลักฐำนประกอบแบบค ำขอหมำยเลข 1 

 

ล ำดับ ประเภทของผู้ลงทะเบียน หลักฐำนพิจำรณำประกอบแบบค ำขอลงทะเบียน 
13 วดั (1) หลกัฐานหนงัสอือนญุาตหห้จดัตัง้วดั 

(2) หนงัสอืตราตัง้เจ้าอาวาส 
(3) หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนาม (ทกุคน) ที่ลงนามหนแบบค าขอ 
  กรณีบคุคลไทย หช้บตัรประจ าตวัประชาชน1 หรือหนงัสอืสทุธิส าหรับพระภิกษุ

และสามเณร 
  กรณีบคุคลตา่งด้าว หช้หนงัสอืเดินทาง (Passport)2  
(4) บตัรประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร  

14 มสัยิด (1) หนงัสอืส าคญัแสดงการจดทะเบยีนจดัตัง้มสัยดิ (แบบ บอ.3) 
(2) หนงัสอืแตง่ตัง้คณะกรรมการมสัยิด 
(3) หนงัสอืแตง่ตัง้ผู้มีอ านาจกระท าการ 
(4) หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนาม (ทกุคน) ที่ลงนามหนแบบค าขอ 

  กรณีบคุคลไทย หช้บตัรประจ าตวัประชาชน 
  กรณีบคุคลตา่งด้าว หช้หนงัสอืเดินทาง (Passport)2 
(5) บตัรประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร 

 

                                                 
1 กรณีค าน าหน้านาม สมณศกัด์ิ หรือวงเล็บช่ือ-สกลุ ไมต่รงกบัหนงัสือตราตัง้เจ้าอาวาส หห้หช้หนงัสือสทุธิ เพิ่มเติมอีก 1 อย่ำง  
2 หห้หช้ หบส าคญัประจ าตวัคนต่างด้าวพร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน ทดแทนได้ (กรณีคนต่างด้าวท่ีขออนญุาตเพื่อมีถ่ินท่ีอยู่หนราชอาณาจกัร ต้องแสดงหบส าคัญถ่ินท่ีอยูท่ี่ได้รับอนญุาตหห้อยูห่นประเทศไทย)  



แบบค ำขอหมำยเลข 2 
แบบแนบท้ายประกาศกรมศลุกากร ที่  ๙๔/๒๕๖๔ 

หมำยเหตุ กรณีที่มเีปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลหรือทะเบียนพำณิชย์ ผู้ลงทะเบียนมีหน้ำที่ต้องแจ้งขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียน  
 ต่อกรมศุลกำกรภำยในสำมสิบวัน นับแต่มีกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียน 

หำกผู้ลงทะเบียนไม่แจ้งขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนภำยในสำมสิบวัน ระบบทะเบียนผู้มำติดต่ออำจระงบัใช้ข้อมูลทะเบียน  
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

หน้า 1/3 

 

แบบค ำขอลงทะเบียนผู้รับผิดชอบกำรบรรจุ 
ผู้ปฏบิัตพิธีิกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

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

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

กรณีเป็นนิติบุคคล 

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

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

ประเภทของกิจการ  บจก.  บมจ.  หจก.  หสน.   

เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  (13 หลกั) 

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

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

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

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

ที่อยู่ 

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

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

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

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



แบบค ำขอหมำยเลข 2 
แบบแนบท้ายประกาศกรมศลุกากร ที่  ๙๔/๒๕๖๔ 

หมำยเหตุ กรณีที่มเีปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลหรือทะเบียนพำณิชย์ ผู้ลงทะเบียนมีหน้ำที่ต้องแจ้งขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียน  
 ต่อกรมศุลกำกรภำยในสำมสิบวัน นับแต่มีกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียน 

หำกผู้ลงทะเบียนไม่แจ้งขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนภำยในสำมสิบวัน ระบบทะเบียนผู้มำติดต่ออำจระงบัใช้ข้อมูลทะเบียน  
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

หน้า 2/3 

1. ขออนุ่ าตเป็นผู้หห้บริการรับสง่ข้อมลูทางอิเลก็ทรอนิกส์ เพื่อยื่นปฏิบตัิพิธีการศลุกากร หบก ากบัการขนย้ายสนิค้าทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
 
 

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  
และกรมศุลกากรได้ตอบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นัน้แล้ว ถือเป็นการยื่นเอกสารนัน้ ๆ ตามนยัพระราชบั่ ่ัติศลุกากร พ.ศ. 2560 
หรือตามพระราชบั่ ่ตัิชดเชยคา่ภาษีอากรสินค้าสง่ออกที่ผลติหนราชอาณาจกัร พ.ศ. 2524 หากการสง่ข้อมลูเป็นความเท็จ หรือ
เป็นความไมบ่ริบรูณ์ หรือเป็นความชกัพาหห้ผิดหลงหนรายการหด ๆ หรือเป็นการฝ่าฝืนบทบั่ ่ัติของกฎหมายหด ๆ ก็ตาม ข้าพเจ้าฯ 
ยินยอมหห้น าข้อมลูดงักลา่วไปเป็นหลกัฐานหนการพิจารณาด าเนินคดีตามกฎหมายศลุกากรหรือกฎหมายอื่น ๆ  ทีเ่ก่ียวข้อง 

 
 

4. บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั ค าสัง่ หรือกฎหมายหด ๆ ท่ีก าหนดหห้ผู้น าของเข้า ผู้สง่ของออก ตวัแทนออกของ นายเรือหรือ
ตวัแทนเรือ หรือตวัแทนของบคุคลดงักลา่ว มีหน้าที่เก็บและรักษาบั่ ชี เอกสาร หลกัฐาน และข้อมลูไมว่า่หนสือ่รูปแบบหด ๆ หรือมี
หน้าที่ยื่นหรือแสดงหรือสง่เอกสารหด ๆ อนัเจ้าหน้าที่เรียกหห้ยื่นหรือแสดงหรือส่งนัน้ ข้าพเจ้าฯ ยินยอมหห้หช้บงัคบัส าหรับข้อมูล
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีข้าพเจ้าฯ หรือตวัแทนสง่หห้กรมศลุกากร รวมทัง้หห้พิจารณาด าเนินคดีตามกฎหมาย หนกรณีที่มีการฝ่าฝืนระเบียบ 
ประกาศ ข้อบงัคบั ค าสัง่ หรือกฎหมายดงักลา่วด้วย 

 
 

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

 
  
 
 
 

 



แบบค ำขอหมำยเลข 2 
แบบแนบท้ายประกาศกรมศลุกากร ที่  ๙๔/๒๕๖๔ 

หมำยเหตุ กรณีที่มเีปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลหรือทะเบียนพำณิชย์ ผู้ลงทะเบียนมีหน้ำที่ต้องแจ้งขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียน  
 ต่อกรมศุลกำกรภำยในสำมสิบวัน นับแต่มีกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียน 

หำกผู้ลงทะเบียนไม่แจ้งขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนภำยในสำมสิบวัน ระบบทะเบียนผู้มำติดต่ออำจระงบัใช้ข้อมูลทะเบียน  
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
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ประทบัตรา 
นิติบุคคล 
(ถา้มี) 

 

ทัง้นี ้ข้าพเจ้าฯ ขอรับรองวา่รายการท่ีแจ้งไว้ข้างต้นเป็นรายการท่ีถกูต้องสมบรูณ์ทกุประการ 
 

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



แบบแนบท้ายประกาศกรมศลุกากร ที่  ๙๔/๒๕๖๔ 

(ไม่ต้องน ำตำรำงนีม้ำย่ืนต่อเจ้ำหน้ำที่) 
หลักฐำนประกอบแบบค ำขอหมำยเลข 2 

 

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 โดยมี 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 2 

 

ล ำดับ ประเภทของผู้ลงทะเบียน หลักฐำนพิจำรณำประกอบแบบค ำขอลงทะเบียน 
4 นิติบคุคลที่ตัง้ขึน้ตาม 

กฎหมายตา่งประเทศแตง่ตัง้ 
ตวัแทนหนประเทศไทย  
กระท าการแทน 

หลักฐำนของนิติบุคคลซึ่งเป็นตัวกำรในต่ำงประเทศ  
(1) หลกัฐานการจดัตัง้นิติบคุคลตามกฎหมายตา่งประเทศ โดยมี Notary Public   
 ที่เช่ือถือได้เป็นผู้ลงนามรับรองและออกหห้ไมเ่กิน 6 เดือน1  
(2) หลกัฐานหนงัสอืสั่ ่าแตง่ตัง้ตวัแทน (Agency Agreement)2    
(3) หนงัสอืมอบอ านาจ (Power of Attorney) หห้ตวัแทนหนประเทศไทยด าเนินการ  
     ทางทะเบียนและปฏิบตัิพิธีการศลุกากรกบักรมศลุกากร กรณีหนงัสอืสั่ ่าแตง่ตัง้  
     ตวัแทน (Agency Agreement) ไมไ่ด้ก าหนดไว้ โดยมี Notary Public ที่เช่ือถือได้  

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

ที่เช่ือถือได้เป็นผู้ลงนามรับรองและออกหห้ไมเ่กิน 6 เดือน  
(5)  บตัรประจ าตวัผู้เสยีภาษีอากร 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 



แบบค ำขอหมำยเลข 3 
แบบแนบท้ายประกาศกรมศลุกากร ที่  ๙๔/๒๕๖๔ 

หมำยเหตุ กรณีที่มเีปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลหรือทะเบียนพำณิชย์ ผู้ลงทะเบียนมีหน้ำที่ต้องแจ้งขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียน  
 ต่อกรมศุลกำกรภำยในสำมสิบวัน นับแต่มีกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียน 

หำกผู้ลงทะเบียนไม่แจ้งขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนภำยในสำมสิบวัน ระบบทะเบียนผู้มำติดต่ออำจระงบัใช้ข้อมูลทะเบียน  
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

หน้า 1/3 

 

แบบค ำขอลงทะเบียนผู้รำยงำนยำนพำหนะ
เข้ำ-ออกทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

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

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

กรณีเป็นนิติบุคคล 

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

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

ประเภทของกิจการ  บจก.  บมจ.  หจก.  หสน.   

เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  (13 หลกั) 

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

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

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

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

ที่อยู่ 

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

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

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

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



แบบค ำขอหมำยเลข 3 
แบบแนบท้ายประกาศกรมศลุกากร ที่  ๙๔/๒๕๖๔ 

หมำยเหตุ กรณีที่มเีปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลหรือทะเบียนพำณิชย์ ผู้ลงทะเบียนมีหน้ำที่ต้องแจ้งขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียน  
 ต่อกรมศุลกำกรภำยในสำมสิบวัน นับแต่มีกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียน 

หำกผู้ลงทะเบียนไม่แจ้งขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนภำยในสำมสิบวัน ระบบทะเบียนผู้มำติดต่ออำจระงบัใช้ข้อมูลทะเบียน  
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

หน้า 2/3 

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 าสัง่และหลกัเกณฑ์ดังกล่าว 
ข้าพเจ้าฯ ยินยอมหห้กรมศลุกากรงดรับปฏิบตัิพิธีการศลุกากร และพิจารณาด าเนินคดีตามที่กฎหมายก าหนด 

 

 

 



แบบค ำขอหมำยเลข 3 
แบบแนบท้ายประกาศกรมศลุกากร ที่  ๙๔/๒๕๖๔ 

หมำยเหตุ กรณีที่มเีปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลหรือทะเบียนพำณิชย์ ผู้ลงทะเบียนมีหน้ำที่ต้องแจ้งขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียน  
 ต่อกรมศุลกำกรภำยในสำมสิบวัน นับแต่มีกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียน 

หำกผู้ลงทะเบียนไม่แจ้งขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนภำยในสำมสิบวัน ระบบทะเบียนผู้มำติดต่ออำจระงบัใช้ข้อมูลทะเบียน  
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

หน้า 3/3 

ประทบัตรา 
นิติบุคคล 
(ถา้มี) 

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



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 



แบบค ำขอหมำยเลข 4 
แบบแนบท้ายประกาศกรมศลุกากร ที่  ๙๔/๒๕๖๔ 

หมำยเหตุ กรณีที่มเีปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลหรือทะเบียนพำณิชย์ ผู้ลงทะเบียนมีหน้ำที่ต้องแจ้งขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียน  
 ต่อกรมศุลกำกรภำยในสำมสิบวัน นับแต่มีกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียน 

หำกผู้ลงทะเบียนไม่แจ้งขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนภำยในสำมสิบวัน ระบบทะเบียนผู้มำติดต่ออำจระงบัใช้ข้อมูลทะเบียน  
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
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แบบค ำขอลงทะเบียนธนำคำรศุลกำกร 
ผู้ด ำเนินกระบวนกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

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

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

กรณีเป็นนิติบุคคล 

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

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

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

เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  (13 หลกั) 

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

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

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

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

 
 

ที่อยู่ 

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

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

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

โทรสาร......................................................e-mail................................................................................................................. 
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แบบแนบท้ายประกาศกรมศลุกากร ที่  ๙๔/๒๕๖๔ 

หมำยเหตุ กรณีที่มเีปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลหรือทะเบียนพำณิชย์ ผู้ลงทะเบียนมีหน้ำที่ต้องแจ้งขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียน  
 ต่อกรมศุลกำกรภำยในสำมสิบวัน นับแต่มีกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียน 

หำกผู้ลงทะเบียนไม่แจ้งขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนภำยในสำมสิบวัน ระบบทะเบียนผู้มำติดต่ออำจระงบัใช้ข้อมูลทะเบียน  
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1. ขออนุ่ าตเป็นธนาคารศลุกากร เพื่อการช าระภาษีอากรทางอิเลก็ทรอนิกส์     
     ธนาคารเพื่อการขอช าระภาษีอากร คือ ................................................................... สาขา.................................................. 
   บั่ ชีเงินฝาก   กระแสรายวนั  ออมทรัพย์ เลขที่ .....................................................................................  

 
 

2. ขอลงทะเบียนเพิ่มเติม ดงัตอ่ไปนี ้

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

 
 

3. การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งข้าพเจ้าฯ ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หห้กรมศุลกากรทดแทนเอกสารหด ๆ ก็ตาม   
และกรมศุลกากรได้ตอบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นัน้ ถือเป็นการยื่นเอกสารนัน้ ๆ ตามนัยพระราชบั่่ัติศุลกากร พ.ศ. 2560  
หรือตามพระราชบั่ ่ตัิชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าสง่ออกที่ผลติหนราชอาณาจกัร พ.ศ. 2524 หากการสง่ข้อมลูเป็นความเท็จ หรือเป็น
ความไม่บริบูรณ์ หรือเป็นความชกัพาหห้ผิดหลงหนรายการหด ๆ หรือเป็นการฝ่าฝืนบทบั่ ่ัติของกฎหมายหด ๆ ก็ตาม ข้าพเจ้าฯ 
ยินยอมหห้น าข้อมลูดงักลา่วไปเป็นหลกัฐานหนการพิจารณาด าเนินคดีตามกฎหมายศลุกากรหรือกฎหมายอื่น ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง 

 
 

4. บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั ค าสัง่ หรือกฎหมายหด ๆ ที่ก าหนดหห้ผู้น าของเข้า ผู้สง่ของออก ตวัแทนออกของ นายเรือ หรือ
ตวัแทนเรือ หรือตัวแทนของบุคคลดงักล่าว มีหน้าที่เก็บและรักษาบั่ชี เอกสาร หลกัฐาน และข้อมูลไม่ว่าหนสื่อรูปแบบหด ๆ  
หรือมีหน้าที่ยื่นหรือแสดงหรือสง่เอกสารหด ๆ อนัเจ้าหน้าที่เรียกหห้ยื่นหรือแสดงหรือสง่นัน้ ข้าพเจ้าฯ ยินยอมหห้หช้บงัคบัส าหรับ
ข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ที่ข้าพเจ้าฯ หรือตวัแทนสง่หห้กรมศลุกากร รวมทัง้หห้พิจารณาด าเนินคดีตามกฎหมาย หนกรณีที่มี การฝ่าฝืน
ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั ค าสัง่ หรือกฎหมายดงักลา่วด้วย 

 
 

5. ข้าพเจ้าฯ ยินยอมปฏิบตัิตามระเบียบ ประกาศ ค าสัง่ และหลกัเกณฑ์ของกรมศลุกากรที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิพิธีการศลุกากร 
อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด หากข้าพเจ้าฯ กระท าการหด อันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบ ประกาศ ค าสัง่ และหลกัเกณฑ์ดังกล่าว 
ข้าพเจ้าฯ ยินยอมหห้กรมศลุกากรงดรับปฏิบตัิพิธีการศลุกากร และพิจารณาด าเนินคดีตามที่กฎหมายก าหนด 
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ประทบัตรา 
นิติบุคคล 
(ถา้มี) 

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



แบบแนบท้ายประกาศกรมศลุกากร ที่  ๙๔/๒๕๖๔ 

(ไม่ต้องน ำตำรำงนีม้ำย่ืนต่อเจ้ำหน้ำที่) 
หลักฐำนประกอบแบบค ำขอหมำยเลข 4 

 

ล ำดับ ประเภทของผู้ทะเบียน หลักฐำนพิจำรณำประกอบแบบค ำขอลงทะเบียน 
1 ธนาคารพาณิชย์ 

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

  กรณีบคุคลไทย หช้บตัรประจ าตวัประชาชน 
  กรณีบคุคลตา่งด้าว หช้หนงัสอืเดินทาง (Passport)1 
(3) หนงัสอืรับรองบั่ ชีธนาคารตามที่ได้ระบไุว้หนแบบค าขอ ข้อ 1 ซึง่ออกโดยธนาคาร 

      ที่ประสงค์จะลงทะเบยีนเป็นธนาคารศลุกากร 

2 ธนาคารพาณิชย์ 
(ส ำนักงำนสำขำ) 

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

  กรณีบคุคลไทย หช้บตัรประจ าตวัประชาชน 
  กรณีบคุคลตา่งด้าว หช้หนงัสอืเดินทาง (Passport)1 
(3) หนงัสอืรับรองบั่ ชีธนาคารตามที่ได้ระบไุว้หนแบบค าขอ ข้อ 1 ซึง่ออกโดยธนาคาร 

      ที่ประสงค์จะลงทะเบยีนเป็นธนาคารศลุกากร 
(4) บตัรประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร หรือ หบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม (ภ.พ. 20)2 

3 อื่น ๆ เช่น ธนาคารพาณิชย์ที่
จดทะเบยีนหนตา่งประเทศ 
เป็นต้น 

(1) หลกัฐานการจดัตัง้นิติบคุคลตามกฎหมายตา่งประเทศ โดยมี Notary Public  

 ที่เช่ือถือได้เป็นผู้ลงนามรับรองและออกหห้ไมเ่กิน 6 เดือน3 
(2) หนงัสอืมอบอ านาจ (Power of Attorney) แตง่ตัง้ผู้มีอ านาจกระท าการแทนหน

ประเทศไทย โดยมี Notary Public ที่เช่ือถือได้เป็นผู้ลงนามรับรองและออกหห้ไมเ่กิน 

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 

(5) หนงัสอืรับรองบั่ ชีธนาคารตามที่ได้ระบไุว้หนแบบค าขอ ข้อ 13 ซึง่ออกโดย 

      ธนาคารที่ประสงค์จะลงทะเบียนเป็นธนาคารศลุกากร 

 

                                                 
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 หห้หช้ค าแปลภาษาไทยจากสถาบนัการแปลท่ีเช่ือถือได้ โดยผู้มีอ านาจลงนามของสถาบนัการแปลลงนามรับรองและประทบัตราสถาบนั (ถ้ามี) และ  

   หนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นสถาบนัการแปลพร้อมหห้ผู้มีอ านาจลงนามของสถาบนัการแปลลงนามรับรองและประทบัตราสถาบนั (ถ้ามี)  

 



แบบค ำขอหมำยเลข 5  
แบบแนบท้ายประกาศกรมศลุกากร ที่  ๙๔/๒๕๖๔ 

หมำยเหตุ กรณีที่มเีปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลหรือทะเบียนพำณิชย์ ผู้ลงทะเบียนมีหน้ำที่ต้องแจ้งขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียน  
 ต่อกรมศุลกำกรภำยในสำมสิบวัน นับแต่มีกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียน 

หำกผู้ลงทะเบียนไม่แจ้งขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนภำยในสำมสิบวัน ระบบทะเบียนผู้มำติดต่ออำจระงบัใช้ข้อมูลทะเบียน  
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
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แบบค ำขอลงทะเบียนศูนย์บริหำรเงินศุลกำกร 
ผู้ด ำเนินกระบวนกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

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

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

 ดา่นศลุกากร............................................................................................................. 

กรณีเป็นนิติบุคคล 

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

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

ประเภทของกิจการ  บจก.  บมจ.  หจก.  หสน.   

เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  (13 หลกั) 

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

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

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

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

 
 

ที่อยู่ 

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

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

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

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



แบบค ำขอหมำยเลข 5  
แบบแนบท้ายประกาศกรมศลุกากร ที่  ๙๔/๒๕๖๔ 

หมำยเหตุ กรณีที่มเีปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลหรือทะเบียนพำณิชย์ ผู้ลงทะเบียนมีหน้ำที่ต้องแจ้งขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียน  
 ต่อกรมศุลกำกรภำยในสำมสิบวัน นับแต่มีกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียน 

หำกผู้ลงทะเบียนไม่แจ้งขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนภำยในสำมสิบวัน ระบบทะเบียนผู้มำติดต่ออำจระงบัใช้ข้อมูลทะเบียน  
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
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1. ขออนุ่ าตเป็นศนูย์บริหารเงินศลุกากร เพื่อการช าระภาษีอากรทางอิเลก็ทรอนิกส์ ดงันี ้

 ธนาคารเพื่อการขอช าระภาษีอากร คือ ................................................................... สาขา.................................................. 
 บั่ ชีเงินฝาก   กระแสรายวนั  ออมทรัพย์ เลขที่ ........................................................................................ 

 ธนาคารเพื่อการขอคืนเงินอากร คือ ........................................................................ สาขา................................................. 
 บั่ ชีเงินฝาก   กระแสรายวนั  ออมทรัพย์ เลขที่ ........................................................................................ 
 
  
 

2. ขอลงทะเบียนเพิ่มเติม ดงัตอ่ไปนี ้ 

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

 
 
 

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 าหนดหห้ผู้น าของเข้า ผู้ส่งของออก 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 
 
 
 

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

 

 



แบบค ำขอหมำยเลข 5  
แบบแนบท้ายประกาศกรมศลุกากร ที่  ๙๔/๒๕๖๔ 

หมำยเหตุ กรณีที่มเีปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลหรือทะเบียนพำณิชย์ ผู้ลงทะเบียนมีหน้ำที่ต้องแจ้งขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียน  
 ต่อกรมศุลกำกรภำยในสำมสิบวัน นับแต่มีกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียน 

หำกผู้ลงทะเบียนไม่แจ้งขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนภำยในสำมสิบวัน ระบบทะเบียนผู้มำติดต่ออำจระงบัใช้ข้อมูลทะเบียน  
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
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ประทบัตรา 
นิติบุคคล 
(ถา้มี) 

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



แบบแนบท้ายประกาศกรมศลุกากร ที่  ๙๔/๒๕๖๔ 

(ไม่ต้องน ำตำรำงนีม้ำย่ืนต่อเจ้ำหน้ำที่) 
หลักฐำนประกอบแบบค ำขอหมำยเลข 5 

 

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 

(3) ส าเนาบั่ชีรายช่ือของกลุ่มบริษัทที่ศูนย์บริหารเงินได้แจ้งไว้กับธนาคาร  
แห่งประเทศไทย ตามประกาศเจ้าพนกังานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เร่ือง 
หลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบตัิเก่ียวกบัศนูย์บริหารเงิน ลงวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2547 

(4) หบอนุ่ าตของศนูย์บริหารเงินท่ีกลุม่บริษัทได้มอบอ านาจหห้บริหารจดัการ
เงินตราตา่งประเทศแทนตน 

(5) หนงัสอืยินยอมของกลุม่บริษัทท่ีมอบอ านาจหห้กบัศนูย์บริหารเงิน 

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  
(4) ส าเนาบั่ชีรายช่ือของกลุ่มบริษัทที่ศูนย์บริหารเงินได้แจ้งไว้กับธนาคาร  

แห่งประเทศไทย ตามประกาศเจ้าพนกังานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เร่ือง 
หลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบตัิเก่ียวกบัศนูย์บริหารเงิน ลงวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2547 

(5) หบอนุ่ าตของศนูย์บริหารเงินท่ีกลุม่บริษัทได้มอบอ านาจหห้บริหารจดัการ 
      เงินตราตา่งประเทศแทนตน 
(6) หนงัสอืยินยอมของกลุม่บริษัทท่ีมอบอ านาจหห้กบัศนูย์บริหารเงิน 

 
 
 

 

                                                 
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 
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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)................................................................................................................................. 

(ระบช่ืุอนิติบคุคล ตามที่ลงทะเบยีนไว้ในระบบทะเบยีนผู้มาติดตอ่) 

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

เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  (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.่............................................... 
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มีความประสงค์จะขออนญุาตเปลีย่นแปลงข้อมลูทะเบียน ดงันี ้(ให้กรอกเฉพำะข้อมูลที่ต้องกำรเปลี่ยนแปลง) 

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

  ชื่อผู้ประกอบกำร (กรณีนิติบคุคลหรืออื่น ๆ) 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. เปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนที่อยู่ (ระบทุี่อยูใ่หมท่ี่ประสงค์จะขอเปลีย่นแปลง) 

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

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

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

     โทรศพัท์........................................โทรสาร...............................e-mail............................................................................... 
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4. เปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนกรรมกำร/ หุ้นส่วนผู้จัดกำร  

 เพิ่มเติม กรรมการ/ หุ้นสว่นผู้จดัการ  

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

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

            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  เลขที่................................... 

 ยกเลิก กรรมการ/ หุ้นสว่นผู้จดัการ  

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

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

            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  เลขที่................................... 

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

  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..........ราย (ให้ยื่น แบบแนบ ก 1 ฉบับ ต่อผู้รับมอบอ ำนำจฯ 1 รำย) 

 ยกเลิก  

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

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

            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  เลขที่................................... 

 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  เลขที่................................... 

เปลีย่นแปลงเป็น 

       นาย/ MR.   นาง/ MRS.   นางสาว/ MISS   อื่น ๆ/ OTHERS............................................................ 
                 ช่ือ............................................................................. นามสกลุ............................................................................ 
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 ต่อกรมศุลกำกรภำยในสำมสิบวัน นับแต่มีกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียน 
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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..........ราย (ให้ยื่น แบบแนบ ข 1 ฉบับ ต่อผู้รับมอบอ ำนำจฯ 1 รำย) 

 ยกเลิก  

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

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

            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  เลขที่................................... 

 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  เลขที่................................... 

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..........ราย (ให้ยื่น แบบแนบ ค เพิม่เตมิ) 

 ยกเลิก ตวัแทนออกของประเภทนิติบคุคล 

             1.  ตวัแทนออกของ   เลขประจ าตวัผู้เสยีภาษีอากร __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  (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..........ราย (ให้ยื่น แบบแนบ ง เพิ่มเติม) 
 ยกเลิก พนกังาน/ ลกูจ้าง 
 1.  นาย/ MR.   นาง/ MRS.   นางสาว/ MISS   อื่น ๆ/ OTHERS............................................................ 
                 ช่ือ............................................................................. นามสกลุ............................................................................ 

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

 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  เลขที่................................... 

 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  เลขที่................................... 

เปลีย่นแปลงเป็น 

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

 เปลี่ยนแปลง ที่อยูพ่นกังาน/ ลกูจ้าง 
   นาย/ MR.   นาง/ MRS.   นางสาว/ MISS   อืน่ 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........................................................................................ 

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

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

10. เปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนมอบหมำยให้ศูนย์บริหำรเงินท ำหน้ำที่บริหำรจัดกำรเงินตรำต่ำงประเทศแทน 

 เพิ่มเติม  (ให้ยื่น แบบแนบ ฉ เพิ่มเติม) 
 ยกเลิก 

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

 เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  (13 หลกั) 

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

 

11. เปลี่ยนแปลง/ ขยำยระยะเวลำสัญญำตัวแทนกระท ำกำรแทนตัวกำรในต่ำงประเทศกรณีเป็นผู้รับผิดชอบกำรบรรจุฯ 
หรือตัวแทนผู้รำยงำนยำนพำหนะเข้ำ-ออกฯ 

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

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

                                                (..........................................................................) 
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) หนงัสอืสญัญาหรือบนัทกึข้อตกลงในการจดัตัง้ห้างหุ้นส่วนสามญัหรือคณะบคุคล 
 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/ เพ่ิมเติมข้อบงัคบั 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 กรณีคู่สญัญาเป็นนิติบคุคลท่ีตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศและไมส่ามารถยื่นหนังสือรับรองนิติบคุคลได้ 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 าคัญถ่ินท่ีอยู่ท่ีได้รับอนญุาตให้อยูใ่นประเทศไทย) 



แบบค ำขอหมำยเลข 8 
แบบแนบท้ายประกาศกรมศลุกากร ที่  ๙๔/๒๕๖๔ 

 

 

หมำยเหตุ กรณีที่มเีปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลหรือทะเบียนพำณิชย์ ผู้ลงทะเบียนมีหน้ำที่ต้องแจ้งขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียน  
 ต่อกรมศุลกำกรภำยในสำมสิบวัน นับแต่มีกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียน 

หำกผู้ลงทะเบียนไม่แจ้งขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนภำยในสำมสิบวัน ระบบทะเบียนผู้มำติดต่ออำจระงบัใช้ข้อมูลทะเบียน  
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

หน้า 1/2 

 

แบบค ำขอใช้ข้อมูลทะเบียนพธีิกำรศุลกำกร
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ กรณีถูกระงับกำรใช้ข้อมูล 

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)................................................................................................................................. 

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

เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  (13 หลกั) 

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

กรณีเป็นบุคคลธรรมดำ 

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

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

 บตัรประจ าตวัประชาชน     หนงัสอืเดนิทาง     หบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าว  เลขที.่........................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



แบบค ำขอหมำยเลข 8 
แบบแนบท้ายประกาศกรมศลุกากร ที่  ๙๔/๒๕๖๔ 

 

 

หมำยเหตุ กรณีที่มเีปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลหรือทะเบียนพำณิชย์ ผู้ลงทะเบียนมีหน้ำที่ต้องแจ้งขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียน  
 ต่อกรมศุลกำกรภำยในสำมสิบวัน นับแต่มีกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียน 

หำกผู้ลงทะเบียนไม่แจ้งขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนภำยในสำมสิบวัน ระบบทะเบียนผู้มำติดต่ออำจระงบัใช้ข้อมูลทะเบียน  
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

หน้า 2/2 

ประทบัตรา 
นิติบุคคล 
(ถา้มี) 

มีความประสงค์ขอหช้ข้อมลูทะเบียนพิธีการศลุกากรทางอิเลก็ทรอนิกส์ กรณีถกูระงบัการหช้ข้อมลูฯ เนื่องจากไมม่ีการปฏิบตัิพิธีการ
ศลุกากรหรือด าเนินการหนกระบวนการทางศลุกากรติดตอ่กนัเกินระยะเวลาที่กรมศลุกากรก าหนด 
 

ทัง้นี ้ข้าพเจ้าขอรับรองวา่รายการท่ีแจ้งไว้ข้างต้นเป็นรายการท่ีถกูต้องสมบรูณ์ทกุประการ 

 

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

                                                (..........................................................................) 
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 8 

 
 

ล ำดับ ประเภทของผู้ลงทะเบียน หลักฐำนพิจำรณำประกอบแบบค ำขอลงทะเบียน 

1 บคุคลธรรมดา 
 

         กรณีบคุคลไทย หช้บตัรประจ าตวัประชาชน 
  กรณีบคุคลตา่งด้าว หช้หนงัสอืเดินทาง (Passport)1 

2 บริษัทจ ากดั  
บริษัทมหาชนจ ากดั  
ห้างหุ้นสว่นจ ากดั  
ห้างหุ้นสว่นสามญัจดทะเบียน  
(ส ำนักงำนใหญ่) 

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

  กรณีบคุคลไทย หช้บตัรประจ าตวัประชาชน 
  กรณีบคุคลตา่งด้าว หช้หนงัสอืเดินทาง (Passport)1  

3 บริษัทจ ากดั  
บริษัทมหาชนจ ากดั  
ห้างหุ้นสว่นจ ากดั  
ห้างหุ้นสว่นสามญัจดทะเบียน 
(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 

4 ห้างหุ้นสว่นสามญั หรือ  
คณะบคุคลที่ไมห่ช่นิติบคุคล  

(1) หนงัสอืสญัญาหรือบนัทกึข้อตกลงหนการจดัตัง้ห้างหุ้นสว่นสามญัหรือคณะบคุคล  
 ที่ไมห่ช่นิติบคุคล 
(2) หบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พค. 0403) 
(3) หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนาม (ทกุคน) ที่ลงนามหนแบบค าขอ  

  กรณีบคุคลไทย หช้บตัรประจ าตวัประชาชน  
  กรณีบคุคลตา่งด้าว หช้หนงัสอืเดินทาง (Passport)1  

5 ร้านค้า (1) หบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พค. 0403)  
(2) หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนาม (ทกุคน) ที่ลงนามหนแบบค าขอ 

  กรณีบคุคลไทย หช้บตัรประจ าตวัประชาชน 

  กรณีบคุคลตา่งด้าว หช้หนงัสอืเดินทาง (Passport)1 

6 สมาคม มลูนิธิ หรือสหกรณ์ (1) ข้อบงัคบัของสมาคม มลูนิธิ หรือสหกรณ์ 3 
(2) หลกัฐานรายช่ือกรรมการ4 
(3) หนงัสอืแตง่ตัง้ผู้มีอ านาจกระท าการ (ถ้าม)ี 
(4) หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนาม (ทกุคน) ที่ลงนามหนแบบค าขอ 

  กรณีบคุคลไทย หช้บตัรประจ าตวัประชาชน 
  กรณีบคุคลตา่งด้าว หช้หนงัสอืเดินทาง (Passport)1 

 
 

                                                 
1 หห้หช้ หบส าคัญประจ าตวัคนต่างด้าวพร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน ทดแทนได้ (กรณีคนต่างด้าวท่ีขออนญุาตเพ่ือมีถ่ินท่ีอยู่หนราชอาณาจักร ต้องแสดงหบส าคญัถ่ินท่ีอยูท่ี่ได้รับอนุญาตหห้อยู่หนประเทศไทย) 
2 หห้หช้ ค าขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม (ภ.พ. 09) หรือ ค าขอรับหบแทนหบทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม (ภ.พ. 04) หรือค าขอจดทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม (ภ.พ.01) ท่ีมีการรับรองจาก

กรมสรรพากรวา่หช้เป็นเสมือนหบทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิมทดแทนได้ ซึง่ออกหห้ไมเ่กิน 2 เดือน 
3 หากมีการแก้ไข/ เปลี่ยนแปลง/ เพ่ิมเติมข้อบงัคบั หห้หช้ข้อบงัคบัฉบบัปัจจบุนั 
4 หากมีการแก้ไข/ เปลี่ยนแปลง/ เพ่ิมเติมรายช่ือกรรมการ หห้หช้รายช่ือกรรมการฉบบัปัจจบุนั 



แบบแนบท้ายประกาศกรมศลุกากร ที่  ๙๔/๒๕๖๔ 

(ไม่ต้องน ำตำรำงนีม้ำย่ืนต่อเจ้ำหน้ำที่) 
หลักฐำนประกอบแบบค ำขอหมำยเลข 8 

 
 

ล ำดับ ประเภทของผู้ลงทะเบียน หลักฐำนพิจำรณำประกอบแบบค ำขอลงทะเบียน 
7 สถานศกึษาเอกชน (1) หนงัสอืหบอนญุาตหห้จดัตัง้  

(2) ตราสารจดัตัง้นติิบคุคลของโรงเรียนหนระบบ  
(3) หนงัสอืแตง่ตัง้ผู้มีอ านาจกระท าการ (ถ้าม)ี 
(4) หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนาม (ทกุคน) ที่ลงนามหนแบบค าขอ 

  กรณีบคุคลไทย หช้บตัรประจ าตวัประชาชน 

  กรณีบคุคลตา่งด้าว หช้หนงัสอืเดินทาง (Passport)1 
8 นิติบคุคลที่เป็นคนตา่งด้าว 

ตามกฎหมายวา่ด้วยการ
ประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว 

 

(1) นิติบคุคลที่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศที่ประกอบธุรกิจหนประเทศไทยและ
ต้องขออนญุาตประกอบธุรกิจหนประเทศไทย ตามท้าย พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจ
ของคนตา่งด้าว พ.ศ. 2542 
(1.1) หนงัสือรับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ ตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจ 

ของคนตา่งด้าว พ.ศ. 25422 ออกหห้ไมเ่กิน 3 เดือน 
 (1.2) หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนาม (ทกุคน) ท่ีลงนามหนแบบค าขอ 

    กรณีบคุคลไทย หช้บตัรประจ าตวัประชาชน 
     กรณีบคุคลตา่งด้าว หช้หนงัสอืเดินทาง (Passport)1 

(1.3) บตัรประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร หรือ หบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิม่ (ภ.พ. 20)3  
        (หช้เฉพาะการลงทะเบียนส านกังานสาขาเทา่นัน้) 

(2) นิติบคุคลที่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศที่ประกอบธุรกิจหนประเทศไทย แต่ไมต้่อง
ขออนญุาตประกอบธุรกิจหนประเทศไทย ตามท้าย พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของ
คนตา่งด้าว พ.ศ. 2542 และมีเลขทะเบียนนิติบคุคลที่กรมพฒันาธุรกิจการค้าออกหห้ 
(2.1) หนงัสอืแสดงเลขทะเบยีนนิติบคุคล4   
(2.2) แบบแจ้งสถานท่ีเก็บรักษาบญัชีและเอกสารท่ีต้องหช้ประกอบการลงบญัชี

ของนิติบคุคลที่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศที่ประกอบธุรกิจหนประเทศไทย5  
(2.3) หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนาม (ทกุคน) ท่ีลงนามหนแบบค าขอ 

    กรณีบคุคลไทย หช้บตัรประจ าตวัประชาชน 
    กรณีบคุคลตา่งด้าว หช้หนงัสอืเดินทาง (Passport)1 

 
 

                                                 
1 หห้หช้ หบส าคัญประจ าตวัคนต่างด้าวพร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน ทดแทนได้ (กรณีคนต่างด้าวท่ีขออนญุาตเพ่ือมีถ่ินท่ีอยู่หนราชอาณาจักร ต้องแสดงหบส าคญัถ่ินท่ีอยูท่ี่ได้รับอนุญาตหห้อยู่หนประเทศไทย) 
2 กรณีไม่ก าหนดช่ือผู้บริหารกิจการ หห้หช้ หนงัสือมอบอ านาจ (Power of Attorney) แต่งตัง้ผู้มีอ านาจกระท าการแทนหนประเทศไทย โดยมี Notary Public ท่ีเช่ือถือได้เป็นผู้ลงนามรับรองและ 

   ออกหห้ไมเ่กิน 6 เดือน6 เพิ่มเติม 
3 หห้หช้ ค าขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม (ภ.พ. 09) หรือ ค าขอรับหบแทนหบทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม (ภ.พ. 04) หรือค าขอจดทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม (ภ.พ.01) ท่ีมีการรับรองจาก  

กรมสรรพากรวา่หช้เป็นเสมือนหบทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิมทดแทนได้ ซึง่ออกหห้ไมเ่กิน 2 เดือน 
4 หากมีการเปลี่ยนแปลงช่ือหรือย้ายท่ีตัง้หนประเทศไทย ต้องหช้หนงัสือแสดงเลขทะเบียนนิติบคุลท่ียื่นแจ้งเปลี่ยนแปลง/แก้ไข ฉบบัปัจจบุนั 
5 หากมีเปลี่ยนช่ือผู้แทนซึง่มีหน้าท่ีรับผิดชอบด าเนินกิจการหนประเทศไทยแทนนิติบคุคล หห้ยืน่หนงัสือแจ้งขอเปลี่ยนแปลงผู้แทนซึง่มีหน้าท่ีรับผิดชอบด าเนินกิจการหนประเทศไทย ท่ีแจ้งต่อ 

กรมพฒันาธุรกิจการค้า โดยมีเจ้าหน้าท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้าลงนามรับรอง 
6 กรณีหลกัฐานเป็นภาษาต่างประเทศ หห้หช้ ค าแปลภาษาไทยจากสถาบนัการแปลท่ีเช่ือถือได้ โดยผู้มีอ านาจลงนามของสถาบนัการแปลลงนามรับรองและประทบัตราสถาบนั (ถ้ามี) และ  

   หนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นสถาบนัการแปลพร้อมหห้ผู้มีอ านาจลงนามของสถาบนัการแปลลงนามรับรองและประทบัตราสถาบนั (ถ้ามี) 



แบบแนบท้ายประกาศกรมศลุกากร ที่  ๙๔/๒๕๖๔ 

(ไม่ต้องน ำตำรำงนีม้ำย่ืนต่อเจ้ำหน้ำที่) 
หลักฐำนประกอบแบบค ำขอหมำยเลข 8 

 
 

ล ำดับ ประเภทของผู้ลงทะเบียน หลักฐำนพิจำรณำประกอบแบบค ำขอลงทะเบียน 
9 นิติบคุคลที่ตัง้ขึน้ตาม

กฎหมายตา่งประเทศและมี
เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร
หนประเทศไทย 

(1) หลกัฐานการจดัตัง้นติิบคุคลตามกฎหมายตา่งประเทศ โดยมี Notary Public  
 ที่เช่ือถือได้เป็นผู้ลงนามรับรองและออกหห้ไมเ่กิน 6 เดือน 1 
(2) หนงัสอืมอบอ านาจ (Power of Attorney) แตง่ตัง้ผู้มีอ านาจกระท าการแทนหนประเทศไทย   
      โดยมี Notary Public ที่เช่ือถือได้เป็นผู้ลงนามรับรองและออกหห้ไมเ่กิน 6 เดือน 1          
(3) หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนาม (ทกุคน) ที่ลงนามหนแบบค าขอ 
  กรณีบคุคลไทย หช้บตัรประจ าตวัประชาชน 
  กรณีบคุคลตา่งด้าว หช้หนงัสอืเดินทาง (Passport)2 

10 กิจการร่วมค้า (Joint venture) (1) หลกัฐานหนงัสอืสญัญาร่วมค้า (Joint Venture Agreement)1 3  
(2) หนงัสอืรับรองนิติบคุคล4  ของคูส่ญัญาที่ท าสญัญาร่วมค้าทกุฝ่าย ออกหห้ไมเ่กิน 3 เดอืน 
(3) หนงัสอืมอบอ านาจ (Power of Attorney) หห้เป็นผู้ท าการแทนกิจการร่วมค้า5 (ถ้าม)ี 
(4) หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนาม (ทกุคน) ที่ลงนามหนแบบค าขอ 

  กรณีบคุคลไทย หช้บตัรประจ าตวัประชาชน 
  กรณีบคุคลตา่งด้าว หช้หนงัสอืเดินทาง (Passport)2 

11 บริษัทจ ากดั  
บริษัทมหาชนจ ากดั หรือ 
นิติบคุคลอื่นตามที่ก าหนดไว้ 
หนกฎกระทรวง ตามกฎหมาย 
วา่ด้วยล้มละลาย ซึง่ศาลมี
ค าสัง่หห้ฟืน้ฟกิูจการ 

(1) หนงัสอืรับรองนิติบคุคล6 ของนิตบิคุคลที่ท าแผนฟืน้ฟกิูจการ ออกหห้ไมเ่กิน 3 เดือน 
(2) หนงัสอืรับรองนิติบคุคลของนิติบคุคลอื่นท่ีศาลสัง่หห้เป็นผู้บริหารแผนแทน  
     ออกหห้ไมเ่กิน 3 เดือน (ถ้ามี) 
(3) ค าสัง่ศาลหห้ฟืน้ฟกิูจการ หรือท าแผนฟืน้ฟกิูจการ กรณี (1) ไมป่รากฏผู้บริหารแผน 
(4) หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนาม (ทกุคน) ที่ลงนามหนแบบค าขอ 

  กรณีบคุคลไทย หช้บตัรประจ าตวัประชาชน 
  กรณีบคุคลตา่งด้าว หช้หนงัสอืเดินทาง (Passport)2 

 
 

  
 

                                                 
1 กรณีหลกัฐานเป็นภาษาต่างประเทศ หห้หช้ ค าแปลภาษาไทยจากสถาบนัการแปลท่ีเช่ือถือได้ โดยผู้มีอ านาจลงนามของสถาบนัการแปลลงนามรับรองและประทบัตราสถาบนั (ถ้ามี) และ  

   หนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นสถาบนัการแปลพร้อมหห้ผู้มีอ านาจลงนามของสถาบนัการแปลลงนามรับรองและประทบัตราสถาบนั (ถ้ามี)  
2 หห้หช้ หบส าคญัประจ าตวัคนต่างด้าวพร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน ทดแทนได้ (กรณีคนต่างด้าวท่ีขออนญุาตเพื่อมีถ่ินท่ีอยูห่นราชอาณาจกัร ต้องแสดงหบส าคญัถ่ินท่ีอยูท่ี่ได้รับอนญุาตหห้อยูห่น 

    ประเทศไทย) 
3 กรณีเป็นหลกัฐานท่ีจดัท าขึน้หนต่างประเทศ ต้องมี Notary Public ท่ีเช่ือถือได้เป็นผู้ลงนามรับรอง และออกหห้ไมเ่กิน 6 เดือน1 เว้นแต่ หนงัสือสญัญาฯ นัน้ มีคู่ฉบบัของคู่สญัญาร่วมค้าหนประเทศไทย 

ท่ีเป็นต้นฉบบัซึง่ปรากฏหนข้อสญัญา หห้คู่สญัญาร่วมค้าหนประเทศไทยเลือกด าเนินการได้ ดงันี  ้  

 1) หห้น าคู่ฉบบัหนงัสือสญัญาฯ ท่ีเป็นต้นฉบบั1 ของตนเองมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีประกอบการยื่นแบบค าขอลงทะเบียนพร้อมยื่นส าเนาหนงัสือสญัญาฯ ท่ีได้รับรองส าเนาถกูต้องแล้ว หรือ   

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

 การขึน้ทะเบียนเป็นทนายความผู้ท าค ารับรองลายมือช่ือและเอกสาร ซึง่มีทนายความเจ้าของหนงัสือรับรองฯ นัน้ ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง   
4 กรณีคู่สญัญาเป็นนิติบคุคลท่ีตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศและไมส่ามารถยื่นหนังสือรับรองนิติบคุคลได้ หห้หช้หลกัฐานการจดัตัง้นิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ โดยมี Notary Public ท่ีเช่ือถือได้ 

เป็นผู้ลงนามรับรอง และออกหห้ไมเ่กิน 6 เดือน1 
5 กรณีหนงัสือมอบอ านาจถกูจดัท าขึน้หนต่างประเทศ ต้องมี Notary Public ท่ีเช่ือถือได้เป็นผู้ลงนามรับรองและออกหห้ไมเ่กิน 6 เดือน1 
6 กรณีเป็นนิติบคุคลอ่ืนตามท่ีก าหนดไว้หนกฎกระทรวง ตามกฎหมายวา่ด้วยล้มละลาย ซึง่ศาลมีค าสัง่หห้ฟืน้ฟกิูจการ หห้หช้หลกัฐานการจดัตัง้นิติบคุคลนัน้ 



แบบแนบท้ายประกาศกรมศลุกากร ที่  ๙๔/๒๕๖๔ 

(ไม่ต้องน ำตำรำงนีม้ำย่ืนต่อเจ้ำหน้ำที่) 
หลักฐำนประกอบแบบค ำขอหมำยเลข 8 

 
 

ล ำดับ ประเภทของผู้ลงทะเบียน หลักฐำนพิจำรณำประกอบแบบค ำขอลงทะเบียน 
12 วัด (1) หนงัสอืตราตัง้เจ้าอาวาส 

(2) หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนาม (ทกุคน) ที่ลงนามหนแบบค าขอ 

             กรณีบคุคลไทย หช้บตัรประจ าตวัประชาชน1 หรือหนงัสอืสทุธิส าหรับพระภิกษุ
และสามเณร 

          กรณีบคุคลตา่งด้าว หช้หนงัสอืเดินทาง (Passport)2 

13 มสัยิด (1) หนงัสอืแตง่ตัง้คณะกรรมการมสัยิด 
(2) หนงัสอืแตง่ตัง้ผู้มีอ านาจกระท าการ 
(3) หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนาม (ทกุคน) ที่ลงนามหนแบบค าขอ 
  กรณีบคุคลไทย หช้บตัรประจ าตวัประชาชน 
  กรณีบคุคลตา่งด้าว หช้หนงัสอืเดินทาง (Passport)2 

                                                 
1 กรณีค าน าหน้านาม สมณศกัด์ิ หรือวงเล็บช่ือ-สกลุ ไมต่รงกบัหนงัสือตราตัง้เจ้าอาวาส หห้หช้หนงัสือสทุธิ เพิ่มเติมอีก 1 อย่ำง 
2 หห้หช้ หบส าคญัประจ าตวัคนต่างด้าวพร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน ทดแทนได้ (กรณีคนต่างด้าวท่ีขออนญุาตเพื่อมีถ่ินท่ีอยูห่นราชอาณาจกัร ต้องแสดงหบส าคญัถ่ินท่ีอยูท่ี่ได้รับอนญุาตหห้อยูห่น 

    ประเทศไทย) 



 

 
 

 



แบบค ำขอหมำยเลข 9 
แบบแนบท้ายประกาศกรมศลุกากร ที่  ๙๔/๒๕๖๔ 

หมำยเหตุ   - กรณีที่มเีปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลหรือทะเบียนพำณิชย์ ผู้ลงทะเบียนมีหน้ำที่ต้องแจ้งขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียน  
   ต่อกรมศุลกำกรภำยในสำมสิบวัน นับแต่มีกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียน 

  หำกผู้ลงทะเบียนไม่แจ้งขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนภำยในสำมสิบวัน ระบบทะเบียนผู้มำติดต่ออำจระงบัใช้ข้อมูลทะเบียน  
   โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
- กรณีผู้ใช้สิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำกร ให้แจ้งขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนให้เป็นปัจจุบันก่อนขอยกเลิกกำรลงทะเบียน 

หน้า 1/2 

 

แบบค ำขอยกเลิกกำรลงทะเบียน 
ผู้ปฏบัิตพิธีิกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

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)................................................................................................................................. 

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

เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  (13 หลกั) 

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

กรณีเป็นบุคคลธรรมดำ 

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

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

 บตัรประจ าตวัประชาชน     หนงัสือเดินทาง     หบส าคญัประจ าตวัคนต่างด้าว    เลขท่ี.................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบค ำขอหมำยเลข 9 
แบบแนบท้ายประกาศกรมศลุกากร ที่  ๙๔/๒๕๖๔ 

หมำยเหตุ   - กรณีที่มเีปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลหรือทะเบียนพำณิชย์ ผู้ลงทะเบียนมีหน้ำที่ต้องแจ้งขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียน  
   ต่อกรมศุลกำกรภำยในสำมสิบวัน นับแต่มีกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียน 

  หำกผู้ลงทะเบียนไม่แจ้งขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนภำยในสำมสิบวัน ระบบทะเบียนผู้มำติดต่ออำจระงบัใช้ข้อมูลทะเบียน  
   โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
- กรณีผู้ใช้สิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำกร ให้แจ้งขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนให้เป็นปัจจุบันก่อนขอยกเลิกกำรลงทะเบียน 

หน้า 2/2 

ประทบัตรา 
นิติบุคคล 
(ถา้มี) 

 

มีความประสงค์ขอยกเลกิการลงทะเบียนผู้ปฏิบตัิพิธีการศลุกากรหรือด าเนินการหนกระบวนการทางศลุกากรทางอเิลก็ทรอนิกส ์
ด้วยเหตผุล ดงัตอ่ไปนี ้
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................. 

ทัง้นี ้ข้าพเจ้าฯ ขอรับรองวา่รายการท่ีแจ้งไว้ข้างต้นเป็นรายการท่ีถกูต้องสมบรูณ์ทกุประการ 

 
 

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

                                                (..........................................................................) 
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 9 

 

ล ำดับ ประเภทของผู้ของทะเบียน หลักฐำนพิจำรณำประกอบแบบค ำขอลงทะเบียน 
1 
 

บคุคลธรรมดา 
 

        กรณีบคุคลไทย หช้บตัรประจ าตวัประชาชน 
      กรณีบคุคลตา่งด้าว หช้หนงัสอืเดินทาง (Passport)1 

2 บริษัทจ ากดั  
บริษัทมหาชนจ ากดั  
ห้างหุ้นสว่นจ ากดั  
ห้างหุ้นสว่นสามญัจดทะเบยีน   
 

(1) หนงัสอืรับรองนิติบคุคล2 ออกหห้ไมเ่กิน 3 เดือน 
(2) หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนาม (ทกุคน) ที่ลงนามหนแบบค าขอ 

  กรณีบคุคลไทย หช้บตัรประจ าตวัประชาชน  
  กรณีบคุคลตา่งด้าว หช้หนงัสอืเดินทาง (Passport)1 
(3) ค าขอแจ้งการเปลีย่นแปลงทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม (ภ.พ. 09) กรณีเลกิกิจการ/  

โอนกิจการทัง้หมด/ ควบรวมกิจการ/ แปรสภาพกิจการ 

3 ห้างหุ้นสว่นสามญั หรือ  
คณะบคุคลที่ไมห่ช่นิติบคุคล  

(1) หนงัสอืสญัญาหรือบนัทกึข้อตกลงหนการจดัตัง้ห้างหุ้นสว่นสามญัหรือคณะบคุคล  
 ที่ไมห่ช่นิติบคุคล  
(2) หบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พค. 0403) 
(3) หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนาม (ทกุคน) ที่ลงนามหนแบบค าขอ  

  กรณีบคุคลไทย หช้บตัรประจ าตวัประชาชน  
  กรณีบคุคลตา่งด้าว หช้หนงัสอืเดินทาง (Passport)1  

4 ร้านค้า (1) หบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พค. 0403) 
(2) หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนาม (ทกุคน) ที่ลงนามหนแบบค าขอ 

  กรณีบคุคลไทย หช้บตัรประจ าตวัประชาชน 
  กรณีบคุคลตา่งด้าว หช้หนงัสอืเดินทาง (Passport)1  

5 สมาคม มลูนิธิ หรือสหกรณ์ (1)  ข้อบงัคบัของสมาคม มลูนิธิ หรือสหกรณ์ 3   
(2)  หลกัฐานรายช่ือกรรมการ4 
(3)  หนงัสอืแตง่ตัง้ผู้มีอ านาจกระท าการ (ถ้าม)ี 
(4) หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนาม (ทกุคน) ที่ลงนามหนแบบค าขอ  

  กรณีบคุคลไทย หช้บตัรประจ าตวัประชาชน  

  กรณีบคุคลตา่งด้าว หช้หนงัสอืเดินทาง (Passport)1 

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

      กรณีบคุคลไทย หช้บตัรประจ าตวัประชาชน5 
        กรณีบคุคลตา่งด้าว หช้หนงัสอืเดินทาง (Passport)1 

 

                                                 
1 หห้หช้ หบส าคญัประจ าตวัคนต่างด้าวพร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน ทดแทนได้ (กรณีคนต่างด้าวท่ีขออนญุาตเพื่อมีถ่ินท่ีอยูห่นราชอาณาจกัร ต้องแสดงหบส าคญัถ่ินท่ีอยูท่ี่ได้รับอนญุาตหห้อยูห่น 

   ประเทศไทย) 
2 กรณีเลิกกิจการ/ โอนกิจการทัง้หมด/ ควบรวมกิจการ/ แปรสภาพกิจการ หห้หช้หนงัสือรับรองนิติบคุคลท่ีออกหห้หลงัจากวนัด าเนินการนัน้ โดยหห้น าเลขทะเบียนนิติบคุคลเลขเดิมไปด าเนินการขอคดั
หนงัสือรับรอง 

3 หากมีการแก้ไข/ เปลี่ยนแปลง/ เพ่ิมเติมข้อบงัคบั หห้หช้ข้อบงัคบัฉบบัปัจจบุนั 
4 หากมีการแก้ไข/ เปลี่ยนแปลง/ เพ่ิมเติมรายช่ือกรรมการ หห้หช้รายช่ือกรรมการฉบบัปัจจบุนั 
5  หห้หช้ บตัรประจ าตวัเจ้าหน้าท่ีของรัฐพร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน ทดแทนได้ 



แบบแนบท้ายประกาศกรมศลุกากร ที่  ๙๔/๒๕๖๔ 

(ไม่ต้องน ำตำรำงนีม้ำย่ืนต่อเจ้ำหน้ำที่) 
หลักฐำนประกอบแบบค ำขอหมำยเลข 9 

 

ล ำดับ ประเภทของผู้ของทะเบียน หลักฐำนพิจำรณำประกอบแบบค ำขอลงทะเบียน 
7 สถานศึกษาเอกชน (1) หนงัสอืหบอนญุาตหห้จดัตัง้  

(2) ตราสารจดัตัง้นติิบคุคลของโรงเรียนหนระบบ  
(3) หนงัสอืแตง่ตัง้ผู้มีอ านาจกระท าการ (ถ้าม)ี 
(4) หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนาม (ทกุคน) ที่ลงนามหนแบบค าขอ 

  กรณีบคุคลไทย หช้บตัรประจ าตวัประชาชน 

  กรณีบคุคลตา่งด้าว หช้หนงัสอืเดินทาง (Passport)1 
8 นิติบคุคลที่เป็นคนตา่งด้าว 

ตามกฎหมายวา่ด้วยการ
ประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว 

(1) นิติบคุคลที่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศที่ประกอบธุรกิจหนประเทศไทยและ
ต้องขออนญุาตประกอบธุรกิจหนประเทศไทย ตามท้าย พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจ
ของคนตา่งด้าว พ.ศ. 2542 
(1.1) หนงัสือรับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ ตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจ 

ของคนตา่งด้าว พ.ศ. 25422 ออกหห้ไมเ่กิน 3 เดือน 
 (1.2) หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนาม (ทกุคน) ท่ีลงนามหนแบบค าขอ 

    กรณีบคุคลไทย หช้บตัรประจ าตวัประชาชน 
     กรณีบคุคลตา่งด้าว หช้หนงัสอืเดินทาง (Passport)1 

(1.3) บตัรประจ าตวัผู้เสยีภาษีอากร หรือ หบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิม่ (ภ.พ. 20)3  
        (หช้เฉพาะการลงทะเบียนส านกังานสาขาเทา่นัน้) 

(2) นิติบคุคลที่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศที่ประกอบธุรกิจหนประเทศไทย แต่ไมต้่อง
ขออนญุาตประกอบธุรกิจหนประเทศไทย ตามท้าย พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของ
คนตา่งด้าว พ.ศ. 2542 และมีเลขทะเบียนนิติบคุคลที่กรมพฒันาธุรกิจการค้าออกหห้ 
(2.1) หนงัสอืแสดงเลขทะเบยีนนิติบคุคล4   
(2.2) แบบแจ้งสถานท่ีเก็บรักษาบญัชีและเอกสารท่ีต้องหช้ประกอบการลงบญัชี

ของนิติบคุคลที่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศที่ประกอบธุรกิจหนประเทศไทย5  
(2.3) หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนาม (ทกุคน) ท่ีลงนามหนแบบค าขอ 

    กรณีบคุคลไทย หช้บตัรประจ าตวัประชาชน 
    กรณีบคุคลตา่งด้าว หช้หนงัสอืเดินทาง (Passport)1 

 

                                                 
1 หห้หช้ หบส าคญัประจ าตวัคนต่างด้าวพร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน ทดแทนได้ (กรณีคนต่างด้าวท่ีขออนญุาตเพื่อมีถ่ินท่ีอยูห่นราชอาณาจกัร ต้องแสดงหบส าคญัถ่ินท่ีอยูท่ี่ได้รับอนญุาตหห้อยูห่น 

   ประเทศไทย) 
2 กรณีไม่ก าหนดช่ือผู้บริหารกิจการ หห้หช้ หนงัสือมอบอ านาจ (Power of Attorney) แต่งตัง้ผู้มีอ านาจกระท าการแทนหนประเทศไทย โดยมี Notary Public ท่ีเช่ือถือได้เป็นผู้ลงนามรับรองและ 

   ออกหห้ไมเ่กิน 6 เดือน6 เพ่ิมเติม 
3 หห้หช้ ค าขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม (ภ.พ. 09) หรือ ค าขอรับหบแทนหบทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม (ภ.พ. 04) หรือค าขอจดทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม (ภ.พ.01) ท่ีมีการรับรองจาก  

กรมสรรพากรวา่หช้เป็นเสมือนหบทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิมทดแทนได้ ซึง่ออกหห้ไมเ่กิน 2 เดือน 
4 หากมีการเปลี่ยนแปลงช่ือหรือย้ายท่ีตัง้หนประเทศไทย ต้องหช้หนงัสือแสดงเลขทะเบียนนิติบคุลท่ียื่นแจ้งเปลี่ยนแปลง/แก้ไข ฉบบัปัจจบุัน 
5 หากมีเปลี่ยนช่ือผู้แทนซึง่มีหน้าท่ีรับผิดชอบด าเนินกิจการหนประเทศไทยแทนนิติบคุคล หห้ยืน่หนงัสือแจ้งขอเปลี่ยนแปลงผู้แทนซึง่มีหน้าท่ีรับผิดชอบด าเนินกิจการหนประเทศไทย ท่ีแจ้งต่อ 

กรมพฒันาธุรกิจการค้า โดยมีเจ้าหน้าท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้าลงนามรับรอง 
6 กรณีหลกัฐานเป็นภาษาต่างประเทศ หห้หช้ ค าแปลภาษาไทยจากสถาบนัการแปลท่ีเช่ือถือได้ โดยผู้มีอ านาจลงนามของสถาบนัการแปลลงนามรับรองและประทบัตราสถาบนั (ถ้ามี) และ  

หนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นสถาบนัการแปลพร้อมหห้ผู้มีอ านาจลงนามของสถาบนัการแปลลงนามรับรองและประทบัตราสถาบนั (ถ้ามี) 
 



แบบแนบท้ายประกาศกรมศลุกากร ที่  ๙๔/๒๕๖๔ 

(ไม่ต้องน ำตำรำงนีม้ำย่ืนต่อเจ้ำหน้ำที่) 
หลักฐำนประกอบแบบค ำขอหมำยเลข 9 

 

ล ำดับ ประเภทของผู้ของทะเบียน หลักฐำนพิจำรณำประกอบแบบค ำขอลงทะเบียน 
9 นิติบคุคลที่ตัง้ขึน้ตาม

กฎหมายตา่งประเทศและมี
เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร
หนประเทศไทย 

(1) หลกัฐานการจดัตัง้นติิบคุคลตามกฎหมายตา่งประเทศ โดยมี Notary Public  
 ที่เช่ือถือได้เป็นผู้ลงนามรับรองและออกหห้ไมเ่กิน 6 เดือน 1  
(2) หนงัสอืมอบอ านาจ (Power of Attorney) แตง่ตัง้ผู้มีอ านาจกระท าการแทนหนประเทศไทย    
      โดยมี Notary Public ที่เช่ือถือได้เป็นผู้ลงนามรับรองและออกหห้ไมเ่กิน 6 เดือน 1           
(3) หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนาม (ทกุคน) ที่ลงนามหนแบบค าขอ  
  กรณีบคุคลไทย หช้บตัรประจ าตวัประชาชน  
  กรณีบคุคลตา่งด้าว หช้หนงัสอืเดินทาง (Passport)2 

10 กิจการร่วมค้า (Joint venture) (1) หลกัฐานหนงัสอืสญัญาร่วมค้า (Joint Venture Agreement)3  
(2) หนงัสอืรับรองนิติบคุคล4  ของคูส่ญัญาที่ท าสญัญาร่วมค้าทกุฝ่าย ออกหห้ไมเ่กิน 3 เดอืน 
(3) หนงัสอืมอบอ านาจ (Power of Attorney) หห้เป็นผู้ท าการแทนกิจการร่วมค้า5 (ถ้าม)ี 
(4) หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนาม (ทกุคน) ที่ลงนามหนแบบค าขอ 

  กรณีบคุคลไทย หช้บตัรประจ าตวัประชาชน 
  กรณีบคุคลตา่งด้าว หช้หนงัสอืเดินทาง (Passport)2 

11 บริษัทจ ากดั  
บริษัทมหาชนจ ากดั หรือ 
นิติบคุคลอื่นตามที่ก าหนดไว้ 
หนกฎกระทรวง ตามกฎหมาย 
วา่ด้วยล้มละลาย ซึง่ศาลมี
ค าสัง่หห้ฟืน้ฟกิูจการ 

(1) หนงัสอืรับรองนิติบคุคล6 ของนิตบิคุคลที่ท าแผนฟืน้ฟกิูจการ ออกหห้ไมเ่กิน 3 เดือน 
(2) หนงัสอืรับรองนิติบคุคลของนิติบคุคลอื่นท่ีศาลสัง่หห้เป็นผู้บริหารแผนแทน  
     ออกหห้ไมเ่กิน 3 เดือน (ถ้ามี) 
(3) ค าสัง่ศาลหห้ฟืน้ฟกิูจการ หรือท าแผนฟืน้ฟกิูจการ กรณี (1) ไมป่รากฏผู้บริหารแผน 
(4) หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนาม (ทกุคน) ที่ลงนามหนแบบค าขอ 
  กรณีบคุคลไทย หช้บตัรประจ าตวัประชาชน 
  กรณีบคุคลตา่งด้าว หช้หนงัสอืเดินทาง (Passport)2 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 กรณีหลกัฐานเป็นภาษาต่างประเทศ หห้หช้ ค าแปลภาษาไทยจากสถาบนัการแปลท่ีเช่ือถือได้ โดยผู้มีอ านาจลงนามของสถาบนัการแปลลงนามรับรองและประทบัตราสถาบนั (ถ้ามี) และ  

   หนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นสถาบนัการแปลพร้อมหห้ผู้มีอ านาจลงนามของสถาบนัการแปลลงนามรับรองและประทบัตราสถาบนั (ถ้ามี)  
2 หห้หช้ หบส าคญัประจ าตวัคนต่างด้าวพร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน ทดแทนได้ (กรณีคนต่างด้าวท่ีขออนญุาตเพื่อมีถ่ินท่ีอยูห่นราชอาณาจกัร ต้องแสดงหบส าคญัถ่ินท่ีอยูท่ี่ได้รับอนญุาตหห้อยูห่น 

    ประเทศไทย) 
3 กรณีเป็นหลกัฐานท่ีจดัท าขึน้หนต่างประเทศ ต้องมี Notary Public ท่ีเช่ือถือได้เป็นผู้ลงนามรับรอง และออกหห้ไมเ่กิน 6 เดือน1 เว้นแต่ หนงัสือสญัญาฯ นัน้ มีคู่ฉบบัของคู่สญัญาร่วมค้าหนประเทศไทย 

ท่ีเป็นต้นฉบบัซึง่ปรากฏหนข้อสญัญา หห้คู่สญัญาร่วมค้าหนประเทศไทยเลือกด าเนินการได้ ดงันี  ้  

 1) หห้น าคู่ฉบบัหนงัสือสญัญาฯ ท่ีเป็นต้นฉบบั1 ของตนเองมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีประกอบการยื่นแบบค าขอลงทะเบียนพร้อมยื่นส าเนาหนงัสือสญัญาฯ ท่ีได้รับรองส าเนาถกูต้องแล้ว หรือ   

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

 การขึน้ทะเบียนเป็นทนายความผู้ท าค ารับรองลายมือช่ือและเอกสาร ซึง่มีทนายความเจ้าของหนงัสือรับรองฯ นัน้ ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง   
4 กรณีคู่สญัญาเป็นนิติบคุคลท่ีตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศและไมส่ามารถยื่นหนังสือรับรองนิติบคุคลได้ หห้หช้หลกัฐานการจดัตัง้นิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ โดยมี Notary Public ท่ีเช่ือถือได้ 

เป็นผู้ลงนามรับรอง และออกหห้ไมเ่กิน 6 เดือน1 
5 กรณีหนงัสือมอบอ านาจถกูจดัท าขึน้หนต่างประเทศ ต้องมี Notary Public ท่ีเช่ือถือได้เป็นผู้ลงนามรับรองและออกหห้ไมเ่กิน 6 เดือน1 
6 กรณีเป็นนิติบคุคลอ่ืนตามท่ีก าหนดไว้หนกฎกระทรวง ตามกฎหมายวา่ด้วยล้มละลาย ซึง่ศาลมีค าสัง่หห้ฟืน้ฟกิูจการ หห้หช้หลกัฐานการจดัตัง้นิติบคุคลนัน้ 



แบบแนบท้ายประกาศกรมศลุกากร ที่  ๙๔/๒๕๖๔ 

(ไม่ต้องน ำตำรำงนีม้ำย่ืนต่อเจ้ำหน้ำที่) 
หลักฐำนประกอบแบบค ำขอหมำยเลข 9 

 

ล ำดับ ประเภทของผู้ของทะเบียน หลักฐำนพิจำรณำประกอบแบบค ำขอลงทะเบียน 
12 วดั (1) หนงัสอืตราตัง้เจ้าอาวาส 

(2) หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนาม (ทกุคน) ที่ลงนามหนแบบค าขอ 

         กรณีบคุคลไทย หช้บตัรประจ าตวัประชาชน1 หรือหนงัสอืสทุธิส าหรับพระภิกษุ 
และสามเณร 

       กรณีบคุคลตา่งด้าว หช้หนงัสอืเดินทาง (Passport)2 

13 มสัยิด (1) หนงัสอืแตง่ตัง้คณะกรรมการมสัยิด 
(2) หนงัสอืแตง่ตัง้ผู้มีอ านาจกระท าการ 
(3) หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนาม (ทกุคน) ที่ลงนามหนแบบค าขอ 
  กรณีบคุคลไทย หช้บตัรประจ าตวัประชาชน 
  กรณีบคุคลตา่งด้าว หช้หนงัสอืเดินทาง (Passport) 2 

14 ผู้ รับผิดชอบการบรรจ ุหรือ
ผู้รายงานยานพาหนะเข้า-ออก  
ซึง่เป็นนติิบคุคลที่ตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายตา่งประเทศแตง่ตัง้
ตวัแทนหนประเทศไทยกระท า 
การแทน 

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

  กรณีบคุคลไทย หช้บตัรประจ าตวัประชาชน 
  กรณีบคุคลตา่งด้าว หช้หนงัสอืเดินทาง (Passport)2 
(3) บตัรประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากรฉบบัตวัการกระท าการโดยตวัแทน หรือ 
 หบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิม่ (ภ.พ. 20) ฉบบัตวัการกระท าการโดยตวัแทน3 

 
 
 
 
 

                                                 
1 กรณีค าน าหน้านาม สมณศกัด์ิ หรือวงเล็บช่ือ-สกลุ ไมต่รงกบัหนงัสือตราตัง้เจ้าอาวาส หห้หช้หนงัสือสทุธิ เพิ่มเติมอีก 1 อย่ำง 
2 หห้หช้ หบส าคญัประจ าตวัคนต่างด้าวพร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน ทดแทนได้ (กรณีคนต่างด้าวท่ีขออนญุาตเพื่อมีถ่ินท่ีอยูห่นราชอาณาจกัร ต้องแสดงหบส าคญัถ่ินท่ีอยูท่ี่ได้รับอนญุาตหห้อยูห่น 

    ประเทศไทย)  
3 หห้หช้ ค าขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม (ภ.พ. 09) หรือ ค าขอรับหบแทนหบทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม (ภ.พ. 04) ซึง่ออกหห้ไมเ่กิน 2 เดือน ทดแทนได้ 
 



 
                                                                                                                                                     แบบแนบท้ายประกาศกรมศลุกากร ที่  ๙๔/๒๕๖๔ 

หมายเหตุ - การมอบอ านาาใหหบบุคคธรรรมาาหนาการปฏิบัติพิรีการศุธกากรฯ หหบปิาอากรแสตมป์ 30 บาท เป็นารายบุคคธ 
(ตามประมวธรัษฎากร หมวา 6 เร่ือง อากรแสตมป์) 
 

ประทบัตรา
นิติบคุคล 
(ถ้ามี) 

 
ค ารบองมอบอ านาาใหหบผูบ รับมอบอ านาาใกระท าการแทนา 

 

กรณีเป็นานิาติบุคคธหรืออื่นา ๆ (อื่น ๆ เช่น ห้างหุ้นสว่นสามญัไมจ่ดทะเบยีน ร้านค้า หนว่ยงานของรัฐ ฯลฯ) 

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

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

เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  (13 หลกั) 

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

กรณีเป็นาบุคคธรรรมาา 

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

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

 บตัรประจ าตวัประชาชน     หนงัสอืเดนิทาง     หบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าว  เลขที.่............................................................. 

มีความประสงค์มอบหมายหห้ 

 นาย/ MR.     นาง/ MRS.     นางสาว/ MISS    อื่น ๆ/ OTHERS......................................................................... 
(ภาษาไทย)  ช่ือ............................................................... นามสกลุ................................................................................ 
(ภาษาองักฤษ)  ช่ือ............................................................... นามสกลุ................................................................................ 

 บตัรประจ าตวัประชาชน   หนงัสอืเดินทาง   หบทะเบียนคนตา่งด้าว  เลขที.่............................................................... 

ทีอ่ยูเ่ลขที่.............................อาคาร/หมูบ้่าน.................................ตรอก/ซอย..................................................หมูท่ี่.................. 

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

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

โทรสาร......................................................e-mail................................................................................................................... 
เป็นผู้ มีอ านาจกระท าการแทนหนนามของข้าพเจ้าฯ หนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร การเป็นผู้ รับผิดชอบการบรรจุ การรายงาน
ยานพาหนะเข้า-ออก การช าระภาษีอากร การติดต่อราชการกบักรมศลุกากร และการด าเนินการหนกระบวนการทางศลุกากร และ
ข้าพเจ้าฯ ยินยอมรับผิดชอบหนการกระท าของบคุคลข้างต้นหนทกุกรณี 
 

 ลงช่ือ   ผู้มอบอ านาจ (ผู้ มีอ านาจลงนาม)  

 (                                                          )   

 ลงช่ือ   ผู้ รับมอบอ านาจ        

 (                                                          )       

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

    

   

แบบแนาบ 
 ก 

ปิา 

อากรแสตมป์ 

30 บาท 



แบบแนบท้ายประกาศกรมศลุกากร ที่  ๙๔/๒๕๖๔ 
 

(ไม่ตบองนา าตารางนีาม้าย่ืนาต่อเใบาหนาบาที่) 
หธักฐานาย่ืนาประกอบแบบแนาบ ก 

 

       หธักฐานายื่นาประกอบแบบแนาบ ก หมายเหตุ 

หลกัฐานของผู้ รับมอบอ านาจกระท าการแทน 

 กรณีบคุคลไทย หช้บตัรประจ าตวัประชาชน 

 กรณีบคุคลตา่งด้าว หช้หนงัสอืเดินทาง (Passport)1 

โดยเจ้าของบตัรประจ าตวัประชาชน/ หนงัสอืเดินทาง (Passport)  
เป็นผู้ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

1. หห้หช้ แบบแนบ ก 1 ฉบบั ตอ่ผู้ รับมอบอ านาจ ฯ 1 คน 
2. กรณียกเลกิผู้ รับมอบอ านาจ ฯ ไมต้่องยื่นแบบแนบ ก 

 

                                                 
1 หห้หช้ หบส าคญัประจ าตวัคนต่างด้าวพร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน ทดแทนได้ (กรณีคนต่างด้าวท่ีขออนญุาตเพื่อมีถ่ินท่ีอยูห่นราชอาณาจกัร ต้องแสดงหบส าคญัถ่ินท่ีอยูท่ี่ได้รับอนญุาตหห้อยู่
หนประเทศไทย) 



 
                                                                                                                                                     แบบแนบท้ายประกาศกรมศลุกากร ที่  ๙๔/๒๕๖๔ 

หมายเหตุ - การมอบอ านาจให้บุคคลธรรมดาในการขอรับเงนิชดเชยค่าภาษีอากรฯ ให้ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท เป็นรายบุคคล 
(ตามประมวลรัษฎากร หมวด 6 เร่ือง อากรแสตมป์) 
 

ประทบัตรา
นิติบคุคล 
(ถ้ามี) 

 

ค าร้องมอบอ านาจให้ผู้รับมอบอ านาจกระท าการแทน
ในการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรส าหรับสินค้าส่งออก 

 

กรณีเป็นนิติบุคคลหรืออื่น ๆ (อื่น ๆ เช่น ห้างหุ้นสว่นสามญัไมจ่ดทะเบยีน ร้านค้า หนว่ยงานของรัฐ ฯลฯ) 

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

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

เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  (13 หลกั) 

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

กรณีเป็นบุคคลธรรมดา 

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

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

 บตัรประจ าตวัประชาชน     หนงัสอืเดนิทาง     หบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าว  เลขที.่............................................................. 

มีความประสงค์มอบหมายหห้ 
 นาย/ MR.     นาง/ MRS.     นางสาว/ MISS    อื่น ๆ/ OTHERS......................................................................... 
(ภาษาไทย)  ช่ือ............................................................... นามสกลุ................................................................................ 
(ภาษาองักฤษ)  ช่ือ............................................................... นามสกลุ................................................................................ 

 บตัรประจ าตวัประชาชน   หนงัสอืเดินทาง   หบทะเบียนคนตา่งด้าว  เลขที.่............................................................... 

ทีอ่ยูเ่ลขที่.............................อาคาร/หมูบ้่าน..................................ตรอก/ซอย..................................................หมูท่ี่.................. 

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

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

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

เป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทนหนนามของข้าพเจ้าฯ หนการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรส าหรับสินค้าสง่ออก ตามพระราชบญัญัติ  
ชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าสง่ออกที่ผลิตหนราชอาณาจักร พ.ศ. 2524 และกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวข้อง และข้าพเจ้าฯ ยินยอมรับผิดชอบ 
หนการกระท าของบุคคลข้างต้นหนทุกกรณี หากเกิดการทุจริตหนการขอรับเงินชดเชยอันเกิดจากการกระท าของบุคคลข้างต้น 
และเกิดความเสยีหายแก่กรมศลุกากร ไมว่า่กรณีหด ๆ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบตอ่กรมศลุกากรหนทกุกรณี 

 
 ลงช่ือ   ผู้มอบอ านาจ (ผู้ มีอ านาจลงนาม) 

 (                                                          ) 

 ลงช่ือ   ผู้ รับมอบอ านาจ  

 (                                                          )      

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

แบบแนบ 
 ข 

ปิด 

อากรแสตมป์ 

30 บาท 



แบบแนบท้ายประกาศกรมศลุกากร ที่  ๙๔/๒๕๖๔ 
 

(ไม่ต้องน าตารางนีม้าย่ืนต่อเจ้าหน้าที่) 
หลักฐานย่ืนประกอบแบบแนบ ข 

 

หลักฐานยื่นประกอบแบบแนบ ข หมายเหตุ 

หลกัฐานของผู้ รับมอบอ านาจกระท าการแทนหนการขอรับเงินชดเชย
คา่ภาษีอากรส าหรับสนิค้าสง่ออก 

 กรณีบคุคลไทย หช้บตัรประจ าตวัประชาชน 

 กรณีบคุคลตา่งด้าว หช้หนงัสอืเดินทาง (Passport)1 

โดยเจ้าของบตัรประจ าตวัประชาชน/ หนงัสอืเดินทาง (Passport)  
เป็นผู้ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

1. หห้หช้ แบบแนบ ข 1 ฉบบั ต่อผู้ รับมอบอ านาจ ฯ 1 คน 
2. กรณียกเลกิผู้ รับมอบอ านาจ ฯ ไมต้่องยื่นแบบแนบ ข 

 

                                                 
1 หห้หช้ หบส าคญัประจ าตวัคนต่างด้าวพร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน ทดแทนได้ (กรณีคนต่างด้าวท่ีขออนญุาตเพื่อมีถ่ินท่ีอยูห่นราชอาณาจกัร ต้องแสดงหบส าคญัถ่ินท่ีอยูท่ี่ได้รับอนญุาตหห้
อยูห่นประเทศไทย) 



 
                                                                                                                                                     แบบแนบท้ายประกาศกรมศลุกากร ที่  ๙๔/๒๕๖๔ 

ประทบัตรา
นิติบคุคล 
(ถ้ามี) 

 

แบบบัญชีรายช่ือตัวแทนออกของ (Customs Broker) 
ผู้รับมอบอ านาจ 

 

 

กรณีเป็นนิติบุคคลหรืออื่น ๆ (อื่น ๆ เช่น ห้างหุ้นสว่นสามญัไมจ่ดทะเบยีน ร้านค้า หนว่ยงานของรัฐ ฯลฯ) 

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

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

เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  (13 หลกั) 

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

กรณีเป็นบุคคลธรรมดา 

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

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

 บตัรประจ าตวัประชาชน     หนงัสอืเดนิทาง     หบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าว  เลขที.่............................................................. 

มีความประสงค์มอบหมายหห้ตวัแทนออกของดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้เป็นตวัแทนออกของผู้ รับมอบอ านาจ 

ช่ือตวัแทนออกของ เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร 

  

  

  

  

  

 ข้าพเจ้าฯ ได้หช้บริการของตัวแทนออกของ ผู้ ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมศุลกากรหห้เป็นผู้บริการรับส่งข้อมูลทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ตามรายช่ือข้างต้น หนการปฏิบตัิพิธีการศลุกากรและการช าระภาษีอากรกบักรมศลุกากร โดยตวัแทนออกของดงักลา่ว 
เป็นผู้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์พร้อมรับรองข้อมูลด้วยลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) ของตวัแทนออกของนัน้ ๆ ผ่าน 
VANS หห้กบักรมศลุกากรแทนข้าพเจ้า และข้าพเจ้าฯ ยินยอมรับผิดชอบหนการกระท าของตวัแทนออกของหนทกุกรณี 

 

 ลงช่ือ   ผู้มีอ านาจลงนาม 

 (                                                          )  

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

หมายเหตุ ไมต้่องหช้หลกัฐานประกอบแบบแนบ ค 

แบบแนบ 
 ค 



 
แบบแนบท้ายประกาศกรมศลุกากร ที่  ๙๔/๒๕๖๔ 

ประทบัตรา
นิติบคุคล 
(ถ้ามี) 

 
แบบบัญชีรายช่ือพนักงาน/ ลูกจ้าง 

 

 

กรณีเป็นนิติบุคคลหรืออื่น ๆ (อื่น ๆ เช่น ห้างหุ้นสว่นสามญัไมจ่ดทะเบยีน ร้านค้า หนว่ยงานของรัฐ ฯลฯ) 

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

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

เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  (13 หลกั) 

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

กรณีเป็นบุคคลธรรมดา 

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

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

 บตัรประจ าตวัประชาชน     หนงัสอืเดนิทาง     หบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าว  เลขที.่............................................................. 

มีความประสงค์มอบหมายหห้ 

ช่ือ-สกลุ พนกังาน/ ลกูจ้าง 
เลขประจ าตวัประชาชน/ เลขหนงัสอืเดินทาง/ 

เลขหบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าว   

  

  

  

  

  

  

เป็นผู้ติดตอ่ราชการกบักรมศลุกากรแทนข้าพเจ้า และ/หรือ บนัทกึข้อมลูเข้าสูร่ะบบคอมพิวเตอร์ของศลุกากร และข้าพเจ้าฯ ยินยอม
รับผิดชอบหนการกระท าของพนกังาน/ ลกูจ้างของข้าพเจ้าตามรายช่ือข้างต้นหนทกุกรณี 

 

 ลงช่ือ   ผู้มีอ านาจลงนาม 

 (                                                          )  

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

 

แบบแนบ 
 ง 



แบบแนบท้ายประกาศกรมศลุกากร ที่  ๙๔/๒๕๖๔ 
 

(ไม่ต้องน าตารางนีม้าย่ืนต่อเจ้าหน้าที่) 
หลักฐานย่ืนประกอบแบบแนบ ง                                                                                                                                                 

หลักฐานยื่นประกอบแบบแนบ ง หมายเหตุ 

หลกัฐานของพนกังาน/ ลกูจ้าง 

 กรณีบคุคลไทย หช้บตัรประจ าตวัประชาชน 

 กรณีบคุคลตา่งด้าว หช้หนงัสอืเดินทาง (Passport)1 

โดยเจ้าของบตัรประจ าตวัประชาชน/ หนงัสอืเดินทาง (Passport)  
เป็นผู้ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

 กรณียกเลกิพนกังาน/ ลกูจ้าง ไมต้่องยื่นแบบแนบ ง  
 

 

                                                 
1 หห้หช้ หบส าคญัประจ าตวัคนต่างด้าวพร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน ทดแทนได้ (กรณีคนต่างด้าวท่ีขออนญุาตเพื่อมีถ่ินท่ีอยูห่นราชอาณาจกัร ต้องแสดงหบส าคญัถ่ินท่ีอยูท่ี่ได้รับอนญุาตหห้
อยูห่นประเทศไทย) 



 
                                                                                                                                                     แบบแนบท้ายประกาศกรมศลุกากร ที่  ๙๔/๒๕๖๔ 

ประทบัตรา
นิติบคุคล 
(ถ้ามี) 

 

แบบธนาคารเพื่อการขอช าระภาษีอากร 
และ/หรือ ขอคืนเงนิอากร 

  

 

กรณีเป็นบุคคลธรรมดา 

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

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

 บตัรประจ าตวัประชาชน     หนงัสอืเดนิทาง     ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าว  เลขที.่............................................................. 
 
มีความประสงค์ขอช าระภาษีอากร และ/หรือ ขอคืนเงินอากรผา่นธนาคาร ดงันี ้

(1) ธนาคารเพื่อการช าระภาษีอากร คือ 

      1.1 ธนาคาร.................................................................................สาขา........................................................................... 

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

      1.2 ธนาคาร.................................................................................สาขา........................................................................... 

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

(2) ธนาคารเพื่อการคืนเงินอากร คือ ธนาคาร...........................................................สาขา........................................................ 

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

 

 ลงช่ือ   ผู้มีอ านาจลงนาม 

 (                                                          )  

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

กรณีเป็นนิติบุคคลหรืออื่น ๆ (อื่น ๆ เช่น ห้างหุ้นสว่นสามญัไมจ่ดทะเบยีน ร้านค้า หนว่ยงานของรัฐ ฯลฯ) 

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

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

เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  (13 หลกั) 

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

แบบแนบ 
 จ
ฉ. 



แบบแนบท้ายประกาศกรมศลุกากร ที ่ ๙๔/๒๕๖๔ 
 

(ไม่ต้องน าตารางนีม้าย่ืนต่อเจ้าหน้าที่) 
หลักฐานย่ืนประกอบแบบแนบ จ 

หลักฐานยื่นประกอบแบบแนบ จ หมายเหตุ 

1. ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ 

2. ส าเนาบญัชีกระแสรายวนั (Bank Statement) หรือ 

3. ส าเนาหนงัสอืรับรองบญัชีที่มธีนาคารเป็นผู้ รับรอง โดยจะต้อง
ปรากฏรายละเอยีดข้อมลูให้ครบถ้วน ดงันี ้

        ช่ือธนาคาร 
        สาขาธนาคาร 
        ช่ือเจ้าของบญัชี 
        เลขที่บญัชี 
        ประเภทของบญัชี 

1. ให้ผู้มีอ านาจลงนามในแบบค าขอลงนามรับรองส าเนา
ถกูต้อง พร้อมประทบัตรานิติบคุคล (ถ้ามี) 

2. กรณียกเลกิธนาคารเพื่อการช าระภาษีอากร และ/หรือ 
คืนเงินอากร ไมต้่องยื่นแบบแนบ จ 

 



 
                                                                                                                                                     แบบแนบท้ายประกาศกรมศลุกากร ที่  ๙๔/๒๕๖๔ 

หมายเหตุ - การมอบอ านาจให้ศูนย์บริหารเงนิท าหน้าที่บริหารจัดการเงินตราต่างประเทศแทน ให้ปิดอากรแสตมป์ 30 บาทเป็นรายศูนย์ฯ 
(ตามประมวลรัษฎากร หมวด 6 เร่ือง อากรแสตมป์) 

 

ประทบัตรา
นิติบคุคล 
(ถ้ามี) 

 

ค าร้องมอบหมายให้ศูนย์บริหารเงนิท าหน้าที่บริหาร
จัดการเงนิตราต่างประเทศแทน 

 

 

นิติบุคคลหรืออื่น ๆ (อื่น ๆ เช่น ห้างหุ้นสว่นสามญัไมจ่ดทะเบียน ร้านค้า หนว่ยงานราชการ ฯลฯ) 

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

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

เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  (13 หลกั) 

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

มีความประสงค์มอบหมายหห้ศนูย์บริหารเงินท าหน้าที่บริหารเงินตราตา่งประเทศแทน 

โดยมี        (ช่ือศนูย์บริหารเงินภาษาไทย..................................................................................................................................) 

                 (ช่ือศนูย์บริหารเงินภาษาองักฤษ............................................................................................................................) 

เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  (13 หลกั) 

 ส านกังานหหญ่                         สาขา (ตามที่ระบหุน ภ.พ. 20)..................................................................................... 

ประเภทของกิจการ    บจก.    บมจ.    อื่น ๆ ........................................................................................................... 

ที่อยูเ่ลขที่......................................อาคาร/หมูบ้่าน...................................ตรอก/ซอย.......................................หมูท่ี่................. 

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

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

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

ทะเบียนตามหนงัสอืรับรองการเป็นหุ้นสว่นบริษัท เลขที่....................................... วนัท่ีจดทะเบียน __  __ / __  __ / __  __  __  __ 

ทนุจดทะเบียน...................................บาท    วนัท่ีออกหนงัสอืรับรอง __  __ / __  __ / __  __  __  __  

ช่ือประเทศแม.่.........................................................................หบอนญุาตบริหารเงินเลขท่ี........................................................ 

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

เป็นศูนย์บริหารเงิน ท าหน้าที่บริหารจัดการเงินตราต่างประเทศแทนข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบหนการกระท าของ 
ศนูย์บริหารเงิน ฯ ข้างต้นทกุกรณี   

 ลงช่ือ   ผู้มอบอ านาจ (ผู้ มีอ านาจลงนาม) 

 (                                                          ) 

 ลงช่ือ   ผู้ รับมอบอ านาจ (ศนูย์บริหารเงินฯ)      

 (                                                          )      

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

แบบแนบ 
 ฉ
จ. 

ปิด 

อากรแสตมป์ 

30 บาท 



แบบแนบท้ายประกาศกรมศลุกากร ที่  ๙๔/๒๕๖๔ 
 

(ไม่ต้องน าตารางนีม้าย่ืนต่อเจ้าหน้าที่) 
หลักฐานย่ืนประกอบแบบแนบ ฉ 

 

   

       หลักฐานยื่นประกอบแบบแนบ ฉ หมายเหตุ 

1. ส าเนาบญัชีรายช่ือของกลุม่บริษัทท่ีศนูย์บริหารเงินได้แจ้งไว้ 
กบัธนาคารแหง่ประเทศไทยตามประกาศเจ้าพนกังานควบคมุ 
การแลกเปลีย่นเงิน เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบตัิเก่ียวกบั 
ศนูย์บริหารเงิน ลงวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2547 ซึง่ศนูย์บริหารเงินได้
ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

2. ส าเนาหบอนญุาตของศนูย์บริหารเงินท่ีกลุม่บริษัทได้มอบอ านาจ
หห้บริหารจดัการเงินตราตา่งประเทศแทนตน ซึง่ศนูย์บริหารเงินได้ 
ลงนามรับรองส าเนาถกูต้องแล้ว 

3. หนงัสอืยินยอมของกลุม่บริษัทที่มอบอ านาจหห้กบัศนูย์บริหารเงิน 

4. หนงัสอืรับรองนิติบคุคลของศนูย์บริหารเงิน 

1. หห้หช้ แบบแนบ ฉ 1 ฉบบั ตอ่ศนูย์บริหารเงิน 1 ราย 

2. กรณียกเลกิศนูย์บริหารเงิน ไมต้่องยื่นแบบแนบ ฉ 

 

 



แบบแนบท้ายประกาศกรมศลุกากร ที ่ ๙๔/๒๕๖๔ 
 

หน้า 1/2 

ข้อปฏิบัตใินการยื่นแบบค าขอและวธีิการกรอกแบบค าขอ 

1. หลักฐานแสดงตนของผู้มีอ านาจลงนาม ท่ีต้องน ามาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี 
 1.1 กรณีผู้มีอ านาจลงนามเป็นบุคคลไทย 

  1.1.1 บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ 

  1.1.2 บตัรประจ าตวัเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือ 

  1.1.3 หนงัสือเดนิทาง (Passport) หรือ 

  1.1.4 ใบอนญุาตขบัข่ี 

  1.1.5 กรณีไม่สามารถน าหลกัฐานอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ 1.1.1 ถึง 1.1.4 มาแสดงได้ 

ให้ใช้ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน โดยให้ทนายความผู้ท าค ารับรองลายมือช่ือและเอกสาร (Notarial 

Services Attorney) เป็นผู้ ลงนามรับรอง ซึ่งออกให้ไม่เกินหนึ่งเดือน และแนบส าเนาหนังสือรับรอง 

(Certificate) การขึน้ทะเบียนเป็นทนายความผู้ท าค ารับรองลายมือช่ือและเอกสาร ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้อง 

โดยทนายความเจ้าของหนงัสือรับรองนัน้ 

หมายเหต ุกรณีผู้ มีอ านาจลงนามมีมากกว่าหนึ่งคน ให้น าหลกัฐานแสดงตนของผู้ มีอ านาจลงนามทุกคน 

มาแสดงตอ่เจ้าหน้าท่ี  

 1.2 กรณีผู้มีอ านาจลงนามเป็นบุคคลต่างด้าว  

  1.2.1 หนังสือเดนิทาง (Passport) หรือ   

  1.2.2 ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าว  

  1.2.3 กรณีไม่สามารถน าเอกสารตามข้อ 1.2.1 หรือ 1.2.2 มาแสดงได้ ให้ใช้ส าเนาหนงัสือ 

เดนิทาง (Passport) หรือส าเนาใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าว โดย 

   (1) ให้ Notary Public ท่ีเช่ือถือได้หรือสถานทตูตามสญัชาติของบคุคลนัน้เป็นผู้ รับรอง

ซึง่รับรองให้ไมเ่กินหกเดือน หรือ 

   (2) ให้ทนายความผู้ ท าค ารับรองลายมือช่ือและเอกสาร (Notarial Services 

Attorney) เป็นผู้ลงนามรับรอง ซึ่งรับรองให้ไม่เกินหนึ่งเดือน และแนบส าเนาหนังสือรับรอง (Certificate) 

การขึน้ทะเบียนเป็นทนายความผู้ท าค ารับรองลายมือช่ือและเอกสาร ซึ่งรับรองส าเนาถกูต้องโดยทนายความ

เจ้าของหนงัสือรับรองนัน้ 

หมายเหต ุกรณีผู้ มีอ านาจลงนามมีมากกว่าหนึ่งคน ให้น าหลกัฐานแสดงตน ของผู้ มีอ านาจลงนามทุกคน

มาแสดงตอ่เจ้าหน้าท่ี 
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2. การมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนมาย่ืนแบบค าขอกับกรมศุลกากร 

 กรณีผู้ มีอ านาจลงนามประสงค์จะมอบอ านาจให้ผู้ อ่ืนมาย่ืนแบบค าขอ ขอให้ใช้หนงัสือมอบอ านาจ

จากเว็บไซต์ของกรมศลุกากร (http://www.customs.go.th) ในหวัข้อ ผู้ประกอบการ > การลงทะเบียนเป็น

ผู้ประกอบการน าเข้า/สง่ออก > หนงัสือมอบอ านาจ 

3. การขีดคร่อมก ากับส าเนาเอกสาร การลงนามในแบบค าขอ และการกรอกรายละเอียดในแบบค าขอ 

 3.1 ในการขีดคร่อมก ากบัส าเนาเอกสาร ขอให้ระบขุ้อความวา่ “ใช้ส าหรับกรมศลุกากรเทา่นัน้” 

 3.2 ในการลงนามท้ายแบบค าขอ ให้ลงนามในชอ่งท่ีก าหนดไว้เทา่นัน้ 

 3.3 ในการกรอกรายละเอียดชุดแบบค าขอ สามารถเลือกกรอกได้ด้วยการเขียนหรือพิมพ์อย่างใด

อยา่งหนึง่เทา่นัน้ และหากกรอกด้วยลายมือ จะต้องเป็นลายมือเดียวกนัทัง้ชดุ 

 3.4 ห้ามมิให้ประทบัตราของบริษัท/หนว่ยงาน ทบับนลายมือช่ือ 

4. สีของปากกาที่ใช้กรอกแบบค าขอด้วยลายมือและใช้ลงนาม 

 ขอให้ใช้ปากกาหมกึสีน า้เงิน 

5. การย่ืนเอกสารราชการประกอบแบบค าขอ 

 กรมศลุกากรด าเนินการแจ้งหน่วยงานท่ีเป็นผู้ออกเอกสารราชการ เพ่ือให้จดัส่งข้อมูลหรือส าเนา

เอกสารราชการมาเพ่ือใช้ประกอบแบบค าขอ เว้นแต ่ผู้ ย่ืนแบบค าขอมีความประสงค์ท่ีจะน าเอกสารราชการนัน้

มาแสดงตอ่เจ้าหน้าท่ีด้วยตวัเอง 

http://www.customs.go.th/

