
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)......................บริษัท มงคลดี จ ำกดั......................................................................... 

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

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

    ส 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.่........................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ตวัอย่างการกรอกแบบค าขอ ส าหรับนิตบุิคคล 

พมิพ์ด้วยตัวอกัษรสีด า/เขยีนด้วยหมกึสีน า้เงิน เท่าน้ัน 



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

                                                (                 นำยมงคล ฤกษ์ดี                  ) 
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) ท่ีลงนามหนแบบค 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 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 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) 



 

 
 

 


