
แบบค ำขอหมำยเลข 9 
แบบแนบทา้ยประกาศกรมศลุกากร ท่ี  ๙๔/๒๕๖๔ 

หมำยเหตุ   - กรณีทีม่เีปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบยีนนิตบิุคคลหรือทะเบยีนพำณิชย ์ผู้ลงทะเบยีนมหีน้ำทีต่้องแจ้งขอเปลีย่นแปลงข้อมูลทะเบยีน  
   ต่อกรมศุลกำกรภำยในสำมสิบวัน นับแต่มกีำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบยีน 

  หำกผู้ลงทะเบยีนไม่แจ้งขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบยีนภำยในสำมสิบวัน ระบบทะเบยีนผู้มำตดิต่ออำจระงบัใช้ข้อมูลทะเบยีน  
   โดยไม่ต้องแจ้งใหท้รำบล่วงหน้ำ 
- กรณีผู้ใช้สิทธิประโยชนท์ำงภำษอีำกร ใหแ้จง้ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบยีนใหเ้ป็นปัจจุบนัก่อนขอยกเลิกกำรลงทะเบยีน 
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แบบค ำขอยกเลิกกำรลงทะเบยีน 
ผู้ปฏบิตัพิธีิกำรศุลกำกรทำงอเิล็กทรอนิกส ์

ทะเบียนรบัเลขท่ี................................................... 
สถานท่ีรบั............................................................ 
วนัเดือนปีท่ีรบั...................................................... 
เจา้หนา้ท่ีผูร้บั....................................................... 

ย่ืนตอ่ อธิบดีกรมศลุกากร  ผา่น   ฝ่ายทะเบียนผูน้  าเขา้และสง่ออก  สว่นทะเบียนและสทิธิพิเศษ 
  ส  านกังานศลุกากร..................................................................................................... 
  ดา่นศลุกากร............................................................................................................. 
 
 

กรณีเป็นนิตบุิคคลหรืออืน่ ๆ (อื่น ๆ เช่น หา้งหุน้สว่นสามญัไมจ่ดทะเบียน รา้นคา้ หน่วยงานของรฐั ฯลฯ) 

ขา้พเจา้ (ช่ือผูป้ระกอบการภาษาไทย)................................บริษัท มงคลด ีจ ำกัด............................................................... 

ประเภทของกิจการ  บจก.  บมจ.  หจก.  หสน.  รา้น  อ่ืน ๆ .................................... 

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

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

กรณีเป็นบุคคลธรรมดำ 

ขา้พเจา้   นาย/ MR.     นาง/ MRS.     นางสาว/ MISS    อ่ืน ๆ/ OTHERS.......................................................... 

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

 บตัรประจ าตวัประชาชน     หนงัสือเดินทาง     ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งดา้ว    เลขท่ี.................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างการกรอกแบบค าขอ ส าหรับนิติบุคคล 

พมิพ์ด้วยตัวอกัษรสีด า/เขยีนด้วยหมกึสีน า้เงิน เท่าน้ัน 



แบบค ำขอหมำยเลข 9 
แบบแนบทา้ยประกาศกรมศลุกากร ท่ี  ๙๔/๒๕๖๔ 

หมำยเหตุ   - กรณีทีม่เีปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบยีนนิตบิุคคลหรือทะเบยีนพำณิชย ์ผู้ลงทะเบยีนมหีน้ำทีต่้องแจ้งขอเปลีย่นแปลงข้อมูลทะเบยีน  
   ต่อกรมศุลกำกรภำยในสำมสิบวัน นับแต่มกีำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบยีน 

  หำกผู้ลงทะเบยีนไม่แจ้งขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบยีนภำยในสำมสิบวัน ระบบทะเบยีนผู้มำตดิต่ออำจระงบัใช้ข้อมูลทะเบยีน  
   โดยไม่ต้องแจ้งใหท้รำบล่วงหน้ำ 
- กรณีผู้ใช้สิทธิประโยชนท์ำงภำษอีำกร ใหแ้จง้ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบยีนใหเ้ป็นปัจจุบนัก่อนขอยกเลิกกำรลงทะเบยีน 
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ประทบัตรา 
นิติบุคคล 
(ถา้มี) 

 

มีความประสงคข์อยกเลกิการลงทะเบียนผูป้ฏิบตัิพิธีการศลุกากรหรอืด าเนินการในกระบวนการทางศลุกากรทางอิเลก็ทรอนิกส ์
ดว้ยเหตผุล ดงัต่อไปนี ้

....(ระบุเหตุผลตำมข้อเทจ็จริง เช่น เลกิกจิกำร โอนกจิกำรทัง้หมด ควบรวมกจิกำร หรือแปรสภำพกจิกำร เป็นต้น)..... 

ทัง้นี ้ขา้พเจา้ฯ ขอรบัรองวา่รายการท่ีแจง้ไวข้า้งตน้เป็นรายการท่ีถกูตอ้งสมบรูณท์กุประการ 

 
 

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

                                                (                 นำยมงคล ฤกษด์ ี                 ) 
ผูมี้อ  านาจลงนาม 

                                      ย่ืนวนัท่ี..........................................................................   

 

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

            (..........................................................................)             (..........................................................................) 
ผูมี้อ  านาจลงนาม ผูมี้อ  านาจลงนาม 

   ย่ืนวนัท่ี..........................................................................    ย่ืนวนัท่ี.......................................................................... 
 

 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่

ความเหน็เจา้หนา้ท่ี 
....................................................................................... 
....................................................................................... 

ค าสั่ง 

 อนญุาต ตัง้แต ่.....................................    เป็นตน้ไป 

 ไมอ่นญุาต 

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

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

เจา้หนา้ท่ี ผูมี้อ  านาจลงนาม 

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



แบบแนบทา้ยประกาศกรมศลุกากร ท่ี  ๙๔/๒๕๖๔ 

(ไม่ตอ้งน ำตำรำงนีม้ำยืน่ตอ่เจ้ำหน้ำที)่ 
หลักฐำนประกอบแบบค ำขอหมำยเลข 9 

 

ล ำดับ ประเภทของผู้ของทะเบยีน หลักฐำนพจิำรณำประกอบแบบค ำขอลงทะเบยีน 
1 
 

บคุคลธรรมดา 
 

       ➢ กรณีบคุคลไทย ใชบ้ตัรประจ าตวัประชาชน 
     ➢ กรณีบคุคลตา่งดา้ว ใชห้นงัสือเดินทาง (Passport)1 

2 บรษัิทจ ากดั  
บรษัิทมหาชนจ ากดั  
หา้งหุน้สว่นจ ากดั  
หา้งหุน้สว่นสามญัจดทะเบียน   
 

(1) หนงัสือรบัรองนิติบคุคล2 ออกใหไ้มเ่กิน 3 เดือน 
(2) หลกัฐานของผูมี้อ  านาจลงนาม (ทกุคน) ท่ีลงนามในแบบค าขอ 

 ➢ กรณีบคุคลไทย ใชบ้ตัรประจ าตวัประชาชน  
 ➢ กรณีบคุคลต่างดา้ว ใชห้นงัสือเดินทาง (Passport)1 
(3) ค าขอแจง้การเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมลูค่าเพิ่ม (ภ.พ. 09) กรณีเลิกกิจการ/  

โอนกิจการทัง้หมด/ ควบรวมกิจการ/ แปรสภาพกิจการ 

3 หา้งหุน้สว่นสามญั หรอื  
คณะบคุคลท่ีไม่ใช่นิติบคุคล  

(1) หนงัสือสญัญาหรอืบนัทกึขอ้ตกลงในการจดัตัง้หา้งหุน้สว่นสามญัหรอืคณะบคุคล  
 ท่ีไมใ่ช่นิติบคุคล  
(2) ใบทะเบียนพาณิชย ์(แบบ พค. 0403) 
(3) หลกัฐานของผูมี้อ  านาจลงนาม (ทกุคน) ท่ีลงนามในแบบค าขอ  

 ➢ กรณีบคุคลไทย ใชบ้ตัรประจ าตวัประชาชน  
 ➢ กรณีบคุคลต่างดา้ว ใชห้นงัสือเดินทาง (Passport)1  

4 รา้นคา้ (1) ใบทะเบียนพาณิชย ์(แบบ พค. 0403) 
(2) หลกัฐานของผูมี้อ  านาจลงนาม (ทกุคน) ท่ีลงนามในแบบค าขอ 

 ➢ กรณีบคุคลไทย ใชบ้ตัรประจ าตวัประชาชน 
 ➢ กรณีบคุคลต่างดา้ว ใชห้นงัสือเดินทาง (Passport)1  

5 สมาคม มลูนิธิ หรอืสหกรณ ์ (1)  ขอ้บงัคบัของสมาคม มลูนิธิ หรือสหกรณ ์3   
(2)  หลกัฐานรายช่ือกรรมการ4 
(3)  หนงัสือแตง่ตัง้ผูมี้อ  านาจกระท าการ (ถา้มี) 
(4) หลกัฐานของผูมี้อ  านาจลงนาม (ทกุคน) ท่ีลงนามในแบบค าขอ  

 ➢ กรณีบคุคลไทย ใชบ้ตัรประจ าตวัประชาชน  

 ➢ กรณีบคุคลต่างดา้ว ใชห้นงัสือเดินทาง (Passport)1 

6 หน่วยงานของรฐั (1) หนงัสือแตง่ตัง้ผูมี้อ  านาจกระท าการ 
(2) หลกัฐานของผูมี้อ  านาจลงนาม (ทกุคน) ท่ีลงนามในแบบค าขอ 

     ➢ กรณีบคุคลไทย ใชบ้ตัรประจ าตวัประชาชน5 
       ➢ กรณีบคุคลตา่งดา้ว ใชห้นงัสือเดินทาง (Passport)1 

 

                                                 
1 ใหใ้ช ้ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งดา้วพรอ้มส าเนาทะเบียนบา้น ทดแทนได ้(กรณีคนต่างดา้วท่ีขออนญุาตเพ่ือมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจกัร ตอ้งแสดงใบส าคญัถ่ินที่อยูท่ี่ไดร้บัอนญุาตใหอ้ยู่ใน 

   ประเทศไทย) 
2 กรณีเลกิกิจการ/ โอนกิจการทัง้หมด/ ควบรวมกิจการ/ แปรสภาพกิจการ ใหใ้ชห้นงัสอืรบัรองนิติบคุคลท่ีออกใหห้ลงัจากวนัด าเนินการนัน้ โดยใหน้ าเลขทะเบียนนิติบคุคลเลขเดิมไปด าเนินการขอคดั
หนงัสอืรบัรอง 

3 หากมีการแกไ้ข/ เปลี่ยนแปลง/ เพิ่มเติมขอ้บงัคบั ใหใ้ชข้อ้บงัคบัฉบบัปัจจบุนั 
4 หากมีการแกไ้ข/ เปลี่ยนแปลง/ เพิ่มเติมรายช่ือกรรมการ ใหใ้ชร้ายช่ือกรรมการฉบบัปัจจบุนั 
5  ใหใ้ช ้บตัรประจ าตวัเจา้หนา้ท่ีของรฐัพรอ้มส าเนาทะเบียนบา้น ทดแทนได ้



แบบแนบทา้ยประกาศกรมศลุกากร ท่ี  ๙๔/๒๕๖๔ 

(ไม่ตอ้งน ำตำรำงนีม้ำยืน่ตอ่เจ้ำหน้ำที)่ 
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ล ำดับ ประเภทของผู้ของทะเบยีน หลักฐำนพจิำรณำประกอบแบบค ำขอลงทะเบยีน 
7 สถานศึกษาเอกชน (1) หนงัสือใบอนญุาตใหจ้ดัตัง้  

(2) ตราสารจดัตัง้นิติบคุคลของโรงเรยีนในระบบ  
(3) หนงัสือแตง่ตัง้ผูมี้อ  านาจกระท าการ (ถา้มี) 
(4) หลกัฐานของผูมี้อ  านาจลงนาม (ทกุคน) ท่ีลงนามในแบบค าขอ 

 ➢ กรณีบคุคลไทย ใชบ้ตัรประจ าตวัประชาชน 

 ➢ กรณีบคุคลต่างดา้ว ใชห้นงัสือเดินทาง (Passport)1 
8 นิติบคุคลที่เป็นคนตา่งดา้ว 

ตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
ประกอบธุรกิจของคนตา่งดา้ว 

(1) นิติบคุคลที่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยและ
ตอ้งขออนญุาตประกอบธุรกิจในประเทศไทย ตามทา้ย พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจ
ของคนตา่งดา้ว พ.ศ. 2542 
(1.1) หนงัสือรบัรองขอ้ความท่ีนายทะเบียนเก็บรกัษาไว ้ตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจ 

ของคนตา่งดา้ว พ.ศ. 25422 ออกใหไ้มเ่กิน 3 เดือน 
 (1.2) หลกัฐานของผูมี้อ  านาจลงนาม (ทกุคน) ที่ลงนามในแบบค าขอ 

   ➢ กรณีบคุคลไทย ใชบ้ตัรประจ าตวัประชาชน 
    ➢ กรณีบคุคลตา่งดา้ว ใชห้นงัสือเดินทาง (Passport)1 

(1.3) บตัรประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร หรอื ใบทะเบียนภาษีมลูค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)3  
        (ใชเ้ฉพาะการลงทะเบียนส านกังานสาขาเทา่นัน้) 

(2) นิติบคุคลท่ีตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศท่ีประกอบธุรกิจในประเทศไทย แตไ่มต่อ้ง
ขออนญุาตประกอบธุรกิจในประเทศไทย ตามทา้ย พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของ
คนตา่งดา้ว พ.ศ. 2542 และมีเลขทะเบียนนิติบคุคลท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ออกให ้
(2.1) หนงัสือแสดงเลขทะเบียนนิติบคุคล4   
(2.2) แบบแจง้สถานท่ีเก็บรกัษาบญัชีและเอกสารท่ีตอ้งใชป้ระกอบการลงบญัชี

ของนิติบคุคลท่ีตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศท่ีประกอบธุรกิจในประเทศไทย5  
(2.3) หลกัฐานของผูมี้อ  านาจลงนาม (ทกุคน) ท่ีลงนามในแบบค าขอ 

   ➢ กรณีบคุคลไทย ใชบ้ตัรประจ าตวัประชาชน 
   ➢ กรณีบคุคลตา่งดา้ว ใชห้นงัสือเดินทาง (Passport)1 

 

                                                 
1 ใหใ้ช ้ใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้วพรอ้มส าเนาทะเบียนบา้น ทดแทนได ้(กรณีคนต่างดา้วท่ีขออนญุาตเพ่ือมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจกัร ตอ้งแสดงใบส าคญัถิ่นที่อยู่ท่ีไดร้บัอนญุาตใหอ้ยู่ใน 

   ประเทศไทย) 
2 กรณีไมก่ าหนดช่ือผูบ้รหิารกิจการ ใหใ้ช ้หนงัสือมอบอ านาจ (Power of Attorney) แต่งตัง้ผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนในประเทศไทย โดยมี Notary Public ท่ีเช่ือถือไดเ้ป็นผูล้งนามรบัรองและ 

   ออกใหไ้มเ่กิน 6 เดือน6 เพิ่มเติม 
3 ใหใ้ช ้ค าขอแจง้การเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมลูค่าเพิ่ม (ภ.พ. 09) หรอื ค าขอรบัใบแทนใบทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม (ภ.พ. 04) หรอืค าขอจดทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม (ภ.พ.01) ท่ีมีการรบัรองจาก  

กรมสรรพากรว่าใชเ้ป็นเสมือนใบทะเบียนภาษีมลูค่าเพิ่มทดแทนได ้ซึง่ออกใหไ้มเ่กิน 2 เดือน 
4 หากมีการเปลี่ยนแปลงช่ือหรอืยา้ยท่ีตัง้ในประเทศไทย ตอ้งใชห้นงัสอืแสดงเลขทะเบียนนิตบิคุลท่ีย่ืนแจง้เปลี่ยนแปลง/แกไ้ข ฉบบัปัจจบุนั 
5 หากมีเปลี่ยนช่ือผูแ้ทนซึ่งมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบด าเนินกิจการในประเทศไทยแทนนิติบคุคล ใหย่ื้นหนงัสอืแจง้ขอเปลี่ยนแปลงผูแ้ทนซึ่งมีหน้าท่ีรบัผิดชอบด าเนินกิจการในประเทศไทย ท่ีแจง้ต่อ 

กรมพฒันาธุรกิจการคา้ โดยมีเจา้หนา้ท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงนามรบัรอง 
6 กรณีหลกัฐานเป็นภาษาต่างประเทศ ใหใ้ช ้ค าแปลภาษาไทยจากสถาบนัการแปลท่ีเช่ือถือได ้โดยผูม้ีอ  านาจลงนามของสถาบนัการแปลลงนามรบัรองและประทบัตราสถาบนั (ถา้มี) และ  

หนงัสอืรบัรองการจดทะเบียนเป็นสถาบนัการแปลพรอ้มใหผู้ม้ีอ  านาจลงนามของสถาบนัการแปลลงนามรบัรองและประทบัตราสถาบนั (ถา้มี) 
 



แบบแนบทา้ยประกาศกรมศลุกากร ท่ี  ๙๔/๒๕๖๔ 

(ไม่ตอ้งน ำตำรำงนีม้ำยืน่ตอ่เจ้ำหน้ำที)่ 
หลักฐำนประกอบแบบค ำขอหมำยเลข 9 

 

ล ำดับ ประเภทของผู้ของทะเบยีน หลักฐำนพจิำรณำประกอบแบบค ำขอลงทะเบยีน 
9 นิติบคุคลที่ตัง้ขึน้ตาม

กฎหมายตา่งประเทศและมี
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร
ในประเทศไทย 

(1) หลกัฐานการจดัตัง้นิติบคุคลตามกฎหมายตา่งประเทศ โดยมี Notary Public  
 ท่ีเช่ือถือไดเ้ป็นผูล้งนามรบัรองและออกใหไ้มเ่กิน 6 เดือน 1  
(2) หนงัสือมอบอ านาจ (Power of Attorney) แต่งตัง้ผูมี้อ  านาจกระท าการแทนในประเทศไทย    
      โดยมี Notary Public ท่ีเช่ือถือไดเ้ป็นผูล้งนามรบัรองและออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือน 1           
(3) หลกัฐานของผูมี้อ  านาจลงนาม (ทกุคน) ท่ีลงนามในแบบค าขอ  
 ➢ กรณีบคุคลไทย ใชบ้ตัรประจ าตวัประชาชน  
 ➢ กรณีบคุคลต่างดา้ว ใชห้นงัสือเดินทาง (Passport)2 

10 กิจการรว่มคา้ (Joint venture) (1) หลกัฐานหนงัสือสญัญารว่มคา้ (Joint Venture Agreement)3  
(2) หนงัสือรบัรองนิตบิคุคล4  ของคูส่ญัญาท่ีท าสญัญารว่มคา้ทกุฝ่าย ออกใหไ้มเ่กิน 3 เดือน 
(3) หนงัสือมอบอ านาจ (Power of Attorney) ใหเ้ป็นผูท้  าการแทนกิจการรว่มคา้5 (ถา้มี) 
(4) หลกัฐานของผูมี้อ  านาจลงนาม (ทกุคน) ท่ีลงนามในแบบค าขอ 

 ➢ กรณีบคุคลไทย ใชบ้ตัรประจ าตวัประชาชน 
 ➢ กรณีบคุคลต่างดา้ว ใชห้นงัสือเดินทาง (Passport)2 

11 บรษัิทจ ากดั  
บรษัิทมหาชนจ ากดั หรือ 
นิติบคุคลอื่นตามท่ีก าหนดไว ้
ในกฎกระทรวง ตามกฎหมาย 
วา่ดว้ยลม้ละลาย ซึง่ศาลมี
ค าสั่งใหฟ้ื้นฟกิูจการ 

(1) หนงัสือรบัรองนิติบคุคล6 ของนิติบคุคลท่ีท าแผนฟ้ืนฟกิูจการ ออกใหไ้มเ่กิน 3 เดือน 
(2) หนงัสือรบัรองนิติบคุคลของนิติบคุคลอ่ืนท่ีศาลสั่งใหเ้ป็นผูบ้รหิารแผนแทน  
     ออกใหไ้มเ่กิน 3 เดือน (ถา้มี) 
(3) ค าสั่งศาลใหฟ้ื้นฟกิูจการ หรอืท าแผนฟ้ืนฟกิูจการ กรณี (1) ไมป่รากฏผูบ้รหิารแผน 
(4) หลกัฐานของผูมี้อ  านาจลงนาม (ทกุคน) ท่ีลงนามในแบบค าขอ 
 ➢ กรณีบคุคลไทย ใชบ้ตัรประจ าตวัประชาชน 
 ➢ กรณีบคุคลต่างดา้ว ใชห้นงัสือเดินทาง (Passport)2 

 
 
 
 
 

                                                 
1 กรณีหลกัฐานเป็นภาษาต่างประเทศ ใหใ้ช ้ค าแปลภาษาไทยจากสถาบนัการแปลท่ีเช่ือถือได ้โดยผูม้ีอ  านาจลงนามของสถาบนัการแปลลงนามรบัรองและประทบัตราสถาบนั (ถา้มี) และ  

   หนงัสือรบัรองการจดทะเบียนเป็นสถาบนัการแปลพรอ้มใหผู้ม้ีอ  านาจลงนามของสถาบนัการแปลลงนามรบัรองและประทบัตราสถาบนั (ถา้มี) 
2 ใหใ้ช ้ใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้วพรอ้มส าเนาทะเบียนบา้น ทดแทนได ้(กรณีคนต่างดา้วท่ีขออนญุาตเพ่ือมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจกัร ตอ้งแสดงใบส าคญัถิ่นที่อยู่ท่ีไดร้บัอนญุาตใหอ้ยู่ใน 

    ประเทศไทย) 
3 กรณีเป็นหลกัฐานท่ีจดัท าขึน้ในต่างประเทศ ตอ้งมี Notary Public ท่ีเช่ือถือไดเ้ป็นผูล้งนามรบัรอง และออกใหไ้มเ่กิน 6 เดือน1 เวน้แต่ หนงัสือสญัญาฯ นัน้ มีคู่ฉบบัของคู่สญัญารว่มคา้ในประเทศไทย 

ท่ีเป็นตน้ฉบบัซึ่งปรากฏในขอ้สญัญา ใหคู้่สญัญารว่มคา้ในประเทศไทยเลือกด าเนินการได ้ดงันี ้  

 1) ใหน้ าคู่ฉบบัหนงัสือสญัญาฯ ท่ีเป็นตน้ฉบบั1 ของตนเองมาแสดงต่อเจา้หนา้ท่ีประกอบการย่ืนแบบค าขอลงทะเบียนพรอ้มย่ืนส าเนาหนงัสือสญัญาฯ ท่ีไดร้บัรองส าเนาถกูตอ้งแลว้ หรือ   

 2)  ใหย่ื้นส าเนาหนงัสือสญัญาฯ ซึ่งมีทนายความผูท้  าค ารบัรองลายมือช่ือและเอกสาร (Notarial Services Attorney) เป็นผูล้งนามรบัรอง1 พรอ้มแนบหนงัสือรบัรอง (Certificate)  

 การขึน้ทะเบียนเป็นทนายความผูท้  าค ารบัรองลายมือช่ือและเอกสาร ซึ่งมีทนายความเจา้ของหนงัสือรบัรองฯ นัน้ ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง   
4 กรณีคูส่ญัญาเป็นนิติบคุคลท่ีตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศและไมส่ามารถย่ืนหนงัสอืรบัรองนิติบคุคลได ้ใหใ้ชห้ลกัฐานการจดัตัง้นิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ โดยมี Notary Public ท่ีเช่ือถือได ้

เป็นผูล้งนามรบัรอง และออกใหไ้มเ่กิน 6 เดือน1 
5 กรณีหนงัสือมอบอ านาจถกูจดัท าขึน้ในต่างประเทศ ตอ้งมี Notary Public ท่ีเช่ือถือไดเ้ป็นผูล้งนามรบัรองและออกใหไ้มเ่กิน 6 เดือน1 
6 กรณีเป็นนิติบคุคลอ่ืนตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวง ตามกฎหมายว่าดว้ยลม้ละลาย ซึ่งศาลมีค าสั่งใหฟ้ื้นฟกิูจการ ใหใ้ชห้ลกัฐานการจดัตั้งนิติบคุคลนัน้ 



แบบแนบทา้ยประกาศกรมศลุกากร ท่ี  ๙๔/๒๕๖๔ 
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ล ำดับ ประเภทของผู้ของทะเบยีน หลักฐำนพจิำรณำประกอบแบบค ำขอลงทะเบยีน 
12 วดั (1) หนงัสือตราตัง้เจา้อาวาส 

(2) หลกัฐานของผูมี้อ  านาจลงนาม (ทกุคน) ท่ีลงนามในแบบค าขอ 

        ➢ กรณีบคุคลไทย ใชบ้ตัรประจ าตวัประชาชน1 หรอืหนงัสือสทุธิส  าหรบัพระภิกษุ 
และสามเณร 

      ➢ กรณีบคุคลตา่งดา้ว ใชห้นงัสือเดินทาง (Passport)2 

13 มสัยิด (1) หนงัสือแตง่ตัง้คณะกรรมการมสัยิด 
(2) หนงัสือแตง่ตัง้ผูมี้อ  านาจกระท าการ 
(3) หลกัฐานของผูมี้อ  านาจลงนาม (ทกุคน) ท่ีลงนามในแบบค าขอ 
 ➢ กรณีบคุคลไทย ใชบ้ตัรประจ าตวัประชาชน 
 ➢ กรณีบคุคลต่างดา้ว ใชห้นงัสือเดินทาง (Passport) 2 

14 ผูร้บัผิดชอบการบรรจ ุหรอื
ผูร้ายงานยานพาหนะเขา้-ออก  
ซึง่เป็นนิติบคุคลท่ีตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายตา่งประเทศแตง่ตัง้
ตวัแทนในประเทศไทยกระท า 
การแทน 

หลักฐำนของนิตบุิคคลซึง่เป็นตัวแทนในประเทศไทย 
(1) หนงัสือรบัรองนิติบคุคลของตวัแทนในประเทศไทย ออกใหไ้มเ่กิน 3 เดือน 
(2) หลกัฐานของผูมี้อ  านาจลงนาม (ทกุคน) ท่ีลงนามในแบบค าขอ 

 ➢ กรณีบคุคลไทย ใชบ้ตัรประจ าตวัประชาชน 
 ➢ กรณีบคุคลต่างดา้ว ใชห้นงัสือเดินทาง (Passport)2 
(3) บตัรประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรฉบบัตวัการกระท าการโดยตวัแทน หรือ 
 ใบทะเบียนภาษีมลูค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20) ฉบบัตวัการกระท าการโดยตวัแทน3 

 
 
 
 
 

                                                 
1 กรณีค าน าหนา้นาม สมณศกัดิ ์หรอืวงเลบ็ช่ือ-สกลุ ไมต่รงกบัหนงัสอืตราตัง้เจา้อาวาส ใหใ้ชห้นงัสือสทุธิ เพิม่เตมิอกี 1 อย่ำง 
2 ใหใ้ช ้ใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้วพรอ้มส าเนาทะเบียนบา้น ทดแทนได ้(กรณีคนต่างดา้วท่ีขออนญุาตเพ่ือมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจกัร ตอ้งแสดงใบส าคญัถิ่นที่อยู่ท่ีไดร้บัอนญุาตใหอ้ยู่ใน 

    ประเทศไทย)  
3 ใหใ้ช ้ค าขอแจง้การเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมลูค่าเพิ่ม (ภ.พ. 09) หรอื ค าขอรบัใบแทนใบทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม (ภ.พ. 04) ซึ่งออกใหไ้มเ่กิน 2 เดือน ทดแทนได ้
 


