สารบัญแนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๖๔/๒๕๖๑

เรื่อง การลงทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือดาเนินการในกระบวนการทางศุลกากร
๑) แบบฟอร์ม
๑.๑) แบบคาขอ
๑.๑.๑) แบบคำขอลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์

แบบคำขอหมำยเลข 1

๑.๑.๒) แบบคำขอลงทะเบียนผูร้ บั ผิดชอบกำรบรรจุ ผู้ปฏิบัติพิธีกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์

แบบคำขอหมำยเลข 2

๑.๑.๓) แบบคำขอลงทะเบียนตัวแทนผู้รำยงำนยำนพำหนะเข้ำ-ออกทำงอิเล็กทรอนิกส์

แบบคำขอหมำยเลข 3

๑.๑.๔) แบบคำขอลงทะเบียนธนำคำรศุลกำกร ผูด้ ำเนินกระบวนกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์

แบบคำขอหมำยเลข 4

๑.๑.๕) แบบคำขอลงทะเบียนศูนย์บริหำรเงินศุลกำกร ผู้ดำเนินกระบวนกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์

แบบคำขอหมำยเลข 5

๑.๑.๖) แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนพิธีกำรศุลกำกรระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ (EDI) แบบคำขอหมำยเลข 6
๑.๑.๗) แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนพิธีกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์

แบบคำขอหมำยเลข 7

๑.๑.๘) แบบคำขอใช้ข้อมูลทะเบียนพิธีกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์ กรณีถูกระงับกำรใช้ข้อมูล

แบบคำขอหมำยเลข 8

๑.๑.๙) แบบคำขอยกเลิกกำรลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์

แบบคำขอหมำยเลข 9

๑.๒) แบบแนบของแบบคาขอ
๑.๒.๑) คำร้องมอบอำนำจให้ผู้รับมอบอำนำจกระทำกำรแทน
๑.๒.๒) คำร้องมอบอำนำจให้ผู้รับมอบอำนำจกระทำกำรแทนในกำรขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกรสำหรับ
สินค้ำส่งออก
๑.๒.๓) แบบบัญชีรำยชื่อตัวแทนออกของ (Customs Broker) ผู้รับมอบอำนำจ

แบบแนบ ข

๑.๒.๔) แบบบัญชีรำยชื่อพนักงำน/ลูกจ้ำง

แบบแนบ ง

๑.๒.๕) แบบธนำคำรเพื่อกำรขอชำระภำษีอำกร และ/หรือ ขอคืนเงินอำกร

แบบแนบ จ

๑.๒.๖) คำร้องมอบหมำยให้ศูนย์บริหำรเงินทำหน้ำที่บริหำรจัดกำรเงินตรำต่ำงประเทศแทน

แบบแนบ ฉ

๑.๒.๗) แบบขอทำกำรรับส่งข้อมูลกำรปฏิบัติพิธีกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์

แบบแนบ ช

๒) หลักฐานประกอบแบบคาขอและแบบแนบของแบบคาขอ
๒.๑) หลักฐานประกอบแบบคาขอหมายเลข 1-9
๒.๒) หลักฐานประกอบแบบแนบ ก-ช

๓) ข้อปฏิบัติในการยื่นแบบคาขอ และ วิธีการกรอกแบบคาขอ

แบบแนบ ก

แบบแนบ ค

แบบคำขอหมำยเลข 1

แบบคำขอลงทะเบียนผู้ปฏิบัตพ
ิ ธิ ีกำร
ศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นต่อ อธิบดีกรมศุลกากร ผ่าน

แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑
ทะเบียนรับเลขที่...................................................
สถานที่รับ............................................................
วันเดือนปี ที่รับ......................................................
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับ.......................................................

 ฝ่ ายทะเบียนผู้นาเข้ าและส่งออก ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ
 สานักงานศุลกากร.....................................................................................................
 ด่านศุลกากร.............................................................................................................

กรณีเป็ นนิติบุคคลหรืออื่น ๆ (อืน่ ๆ เช่น ห้างหุน้ ส่วนสามัญไม่จดทะเบียน ร้านค้า หน่วยงานราชการ ฯลฯ)
ข้ าพเจ้ า (ชื่อผู้ประกอบการภาษาไทย).................................................................................................................................
(ชื่อผู้ประกอบการภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................
ประเภทของกิจการ  บจก.

 บมจ.

 หจก.

 หสน.

 ร้ าน

 อื่น ๆ ....................................

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (๑๓ หลัก)
 สานักงานหห่่

 สาขา (ตามที่ระบุหน แบบ ภ.พ.๒๐) .........................................................................

เลขทะเบียนนิติบคุ คล เลขที.่ ...................................................................................................................................................
วันที่จดทะเบียน __ __ / __ __ / __ __ __ __

ทุนจดทะเบียน............................................................บาท

วันที่ออกหนังสือรับรอง (ถ้ ามี) __ __ / __ __ / __ __ __ __

ชื่อประเทศแม่...................................................................

กรณีเป็ นบุคคลธรรมดำ
ข้ าพเจ้ า  นาย/ MR.  นาง/ MRS.  นางสาว/ MISS  อื่น ๆ/ OTHERS..........................................................
(ภาษาไทย)

ชื่อ............................................................... นามสกุล..............................................................................

(ภาษาอังกฤษ)

ชื่อ............................................................... นามสกุล..............................................................................

 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  หบสาคั่ประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที.่ ...........................................................
ที่อยู่
เลขที่..................................อาคาร.............................................ตรอก/ซอย..................................................หมูท่ ี่..................
ถนน .........................................................แขวง/ตาบล...............................................เขต/อาเภอ..........................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์............................................โทรศัพท์..............................................
โทรสาร......................................................e-mail.................................................................................................................

หมำยเหตุ - กรณีมีกำรยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบียนมีหน้ ำที่ต้องยื่นแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
เพื่อให้ ข้อมูลทะเบียนเป็ นปั จจุบัน
- กรณีผ้ ลู งทะเบียนไม่ แจ้ งกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนให้ เป็ นปั จจุบัน อำจต้ องรั บผิดทัง้ ทำงแพ่ งและ/หรื อทำงอำญำ
หน้ า ๑/๓

แบบคำขอหมำยเลข 1
แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

๑. ขออนุ่าตยื่นปฏิบตั ิพิธีการศุลกากร และชาระภาษี อากรทางอิเล็กทรอนิกส์
๒. ขอลงทะเบียนเพิ่มเติม (ถ้ามี ) ดังต่อไปนี ้
 มอบอำนำจให้ ผ้ รู ับมอบอำนำจกระทำกำรแทน
(ให้ใช้ แบบแนบ ก หากประสงค์ จะกาหนดให้ผลู้ งนามในแบบคาขอลงทะเบียนนี ้ หรื อบุคคลอืน่ ดาเนิ นการในกระบวนการ
ทางศุลกากร เช่น การปฏิ บตั ิ พิธีการศุลกากรโดยใช้บริ การเคาน์เตอร์ บริ การ หรื อการขอคืนอากร เป็ นต้น)
 มอบอำนำจให้ ผ้ รู ับมอบอำนำจกระทำกำรแทนในกำรขอรับเงินชดเชยค่ ำภำษีอำกรสำหรับสินค้ ำส่ งออก
(ให้ใช้ แบบแนบ ข หากประสงค์จะมอบอานาจให้ผรู้ บั มอบอานาจกระทาการแทนดาเนิ นการเกี ่ยวกับการขอรับเงิ นชดเชย
ค่าภาษี อากรสาหรับสิ นค้าส่งออก)
 ลงทะเบียนตัวแทนออกของ (Customs Broker) ผู้รับมอบอำนำจ
(ให้ใช้ แบบแนบ ค หากประสงค์จะแจ้งรายชื ่อตัวแทนออกของทีใ่ ช้บริ การในการปฏิ บตั ิ พิธีการศุลกากร)
 ลงทะเบียนพนักงำน/ ลูกจ้ ำง
(ให้ใช้ แบบแนบ ง หากประสงค์จะแจ้งข้อมูลพนักงาน/ ลูกจ้างเพือ่ ดาเนิ นการ เช่น การขอจาลองใบเสร็ จ หรื อใช้เป็ นข้อมูล
ในการสมัครระบบ e-Tracking เป็ นต้น)
 ลงทะเบียนธนำคำรเพื่อกำรขอชำระภำษีอำกร และ/หรือ ขอคืนเงินอำกร
(ให้ใช้ แบบแนบ จ หากประสงค์จะใช้บริ การ e-Payment เพือ่ ขอชาระภาษี อากร/ ขอคืนเงิ นอากร)
 ลงทะเบียนศูนย์ บริหำรเงินทำหน้ ำที่บริหำรจัดกำรเงินตรำต่ ำงประเทศแทน
(ให้ใช้ แบบแนบ ฉ หากประสงค์จะใช้บริ การศูนย์บริ หารเงิ นทาหน้าทีบ่ ริ หารจัดการเงิ นตราต่างประเทศแทน)
 ขอทำกำรรับส่ งข้ อมูลกำรปฏิบัติพิธีกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์
(ให้ใช้ แบบแนบ ช หากประสงค์จะส่งข้อมูลใบขนสิ นค้าทางอิ เล็กทรอนิ กส์ดว้ ยตนเอง)
๓. กรณีข้าพเจ้ าฯ ได้ หช้ บริ การของตัวแทนออกของ (Customs Broker) ผู้ซงึ่ ได้ รับอนุ่าตจากกรมศุลกากรหห้ เป็ น ผู้บริ การรับส่งข้ อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ หนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรและการชาระภาษี อากรกับกรมศุลกากร ข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมรับผิดชอบหนการ
กระทาของตัวแทนออกของหนทุกกรณี
๔. การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งข้ าพเจ้ าฯ ส่งข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์หห้ กรมศุลกากรทดแทนเอกสารหด ๆ ก็ ตาม
และกรมศุลกากรได้ ตอบรับข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์นนหนการปฏิ
ั้
บตั ิพิธีการแล้ ว ถือเป็ นการยื่นเอกสารนัน้ ๆ ตามนัยพระราชบั่่ัติ
ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ หรื อตามพระราชบั่่ัติชดเชยค่าภาษี อากรสินค้ าส่งออกที่ผลิตหนราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๔ หากการส่งข้ อมูล
เป็ นความเท็จ หรื อเป็ นความไม่บริ บรู ณ์ หรื อเป็ นความชักพาหห้ ผิดหลงหนรายการหด ๆ หรื อเป็ นการฝ่ าฝื นบทบั่่ัติของกฎหมายหด ๆ
ก็ตาม ข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมหห้ นาข้ อมูลดังกล่าวไปเป็ นหลักฐานหนการพิจารณาดาเนินคดีตามกฎหมายศุลกากรหรื อกฎหมายอื่น ๆ
ทีเ่ กี่ยวข้ อง
๕. บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ คาสัง่ หรื อกฎหมายหด ๆ ที่กาหนดหห้ ผ้ นู าของเข้ า ผู้สง่ ของออก ตัวแทนออกของ นายเรื อ
หรื อตัวแทนเรื อ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าว มี หน้ าที่ เก็ บและรั กษาบั่ชี เอกสาร หลักฐาน และข้ อมูลไม่ ว่าหนสื่อรู ปแบบหด ๆ
หรื อมีหน้ าที่ยื่นหรื อแสดงหรื อส่งเอกสารหด ๆ อันเจ้ าหน้ าที่เรี ยกหห้ ยื่นหรื อแสดงหรื อส่งนัน้ ข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมหห้ หช้ บงั คับสาหรับ
ข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ข้าพเจ้ าฯ หรื อตัวแทนส่งหห้ กรมศุลกากร รวมทังหห้
้ พิจารณาดาเนินคดีตามกฎหมาย หนกรณีที่มี การฝ่ าฝื น
ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ คาสัง่ หรื อกฎหมายดังกล่าวด้ วย
หมำยเหตุ - กรณีมีกำรยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบียนมีหน้ ำที่ต้องยื่นแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
เพื่อให้ ข้อมูลทะเบียนเป็ นปั จจุบัน
- กรณีผ้ ลู งทะเบียนไม่ แจ้ งกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนให้ เป็ นปั จจุบัน อำจต้ องรั บผิดทัง้ ทำงแพ่ งและ/หรื อทำงอำญำ
หน้ า ๒/๓

แบบคำขอหมำยเลข 1
แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

๖. ข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมปฏิบตั ิตามระเบียบ ประกาศ คาสัง่ และหลักเกณฑ์ของกรมศุลกากรที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิพธิ ีการศุลกากร
อย่างครบถ้ วนและเคร่งครัด หากข้ าพเจ้ าฯ กระทาการหด อันเป็ นการฝ่ าฝื นระเบียบ ประกาศ คาสัง่ และหลักเกณฑ์ดงั กล่าว ข้ าพเจ้ าฯ
ยินยอมหห้ กรมศุลกากรงดรับปฏิบตั ิพิธีการศุลกากร และถูกพิจารณาดาเนินคดีตามที่กฎหมายกาหนด
ทังนี
้ ้ ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ารายการที่แจ้ งไว้ ข้างต้ นเป็ นรายการทีถ่ กู ต้ องสมบูรณ์ทกุ ประการ
ลงชื่อ..........................................................................
(..........................................................................)
ผู้มีอานาจลงนาม

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

ยื่นวันที่..........................................................................
ลงชื่อ..........................................................................

ลงชื่อ..........................................................................

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

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

ผู้มีอานาจลงนาม

ผู้มีอานาจลงนาม

ยื่นวันที่..........................................................................

ยื่นวันที่..........................................................................

สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่
ความเห็นเจ้ าหน้ าที่

คาสัง่

............................................................................................  อนุ่าต ตังแต่
้ ..................................... เป็ นต้ นไป
............................................................................................  ไม่อนุ่าต
............................................................................................
ลงชื่อ..........................................................................

ลงชื่อ..........................................................................

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

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

เจ้ าหน้ าที่

ผู้มีอานาจลงนาม

วันที่..........................................................................

วันที่..........................................................................

หมำยเหตุ - กรณีมีกำรยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบียนมีหน้ ำที่ต้องยื่นแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
เพื่อให้ ข้อมูลทะเบียนเป็ นปั จจุบัน
- กรณีผ้ ลู งทะเบียนไม่ แจ้ งกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนให้ เป็ นปั จจุบัน อำจต้ องรั บผิดทัง้ ทำงแพ่ งและ/หรื อทำงอำญำ
หน้ า ๓/๓

แบบคำขอหมำยเลข 2
แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

แบบคำขอลงทะเบียนผู้รับผิดชอบกำรบรรจุ
ผู้ปฏิบัตพ
ิ ธิ ีกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นต่อ อธิบดีกรมศุลกากร ผ่าน

ทะเบียนรับเลขที่...................................................
สถานที่รับ............................................................
วันเดือนปี ที่รับ......................................................
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับ.......................................................

 ฝ่ ายทะเบียนผู้นาเข้ าและส่งออก ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ
 สานักงานศุลกากร.....................................................................................................
 ด่านศุลกากร.............................................................................................................

นิติบุคคลหรืออื่น ๆ (อืน่ ๆ เช่น ห้างหุน้ ส่วนสามัญไม่จดทะเบียน ร้านค้า หน่วยงานราชการ ฯลฯ)
ข้ าพเจ้ า (ชื่อผู้ประกอบการภาษาไทย).................................................................................................................................
(ชื่อผู้ประกอบการภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................
ประเภทของกิจการ  บจก.

 บมจ.

 หจก.

 หสน.

 ร้ าน

 อื่น ๆ ....................................

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (๑๓ หลัก)
 สานักงานหห่่

 สาขา (ตามที่ระบุหน แบบ ภ.พ.๒๐) .........................................................................

เลขทะเบียนนิติบคุ คล เลขที.่ ...................................................................................................................................................
วันที่จดทะเบียน __ __ / __ __ / __ __ __ __

ทุนจดทะเบียน............................................................บาท

วันที่ออกหนังสือรับรอง (ถ้ ามี) __ __ / __ __ / __ __ __ __

ชื่อประเทศแม่...................................................................

ที่อยู่
เลขที่..................................อาคาร.............................................ตรอก/ซอย..................................................หมูท่ ี่..................
ถนน .........................................................แขวง/ตาบล...............................................เขต/อาเภอ..........................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์............................................โทรศัพท์..............................................
โทรสาร......................................................e-mail.................................................................................................................

หมำยเหตุ - กรณีมีกำรยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบียนมีหน้ ำที่ต้องยื่นแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
เพื่อให้ ข้อมูลทะเบียนเป็ นปั จจุบัน
- กรณีผ้ ลู งทะเบียนไม่ แจ้ งกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนให้ เป็ นปั จจุบัน อำจต้ องรั บผิดทัง้ ทำงแพ่ งและ/หรื อทำงอำญำ
หน้ า ๑/๓

แบบคำขอหมำยเลข 2
แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

๑. ขออนุ่าตเป็ นผู้หห้ บริ การรับส่งข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อยื่นปฏิบตั ิพิธีการศุลกากร หบกากับการขนย้ ายสินค้ าทางอิเล็กทรอนิกส์

๒. ขอลงทะเบียนเพิ่มเติม (ถ้ามี ) ดังต่อไปนี ้
 มอบอำนำจให้ ผ้ รู ับมอบอำนำจกระทำกำรแทน
(ให้ใช้ แบบแนบ ก หากประสงค์ จะกาหนดให้ผลู้ งนามในแบบคาขอลงทะเบียนนี ้ หรื อบุคคลอืน่ ดาเนิ นการในกระบวนการ
ทางศุลกากร เช่น การปฏิ บตั ิ พิธีการศุลกากรโดยใช้บริ การเคาน์เตอร์ บริ การ หรื อการขอคืนอากร เป็ นต้น)
 ลงทะเบียนพนักงำน/ ลูกจ้ ำง
(ให้ใช้ แบบแนบ ง หากประสงค์จะแจ้งข้อมูลพนักงาน/ ลูกจ้างเพือ่ ดาเนิ นการ เช่น การขอจาลองใบเสร็ จ หรื อใช้เป็ นข้อมูล
ในการสมัครระบบ e-Tracking เป็ นต้น)
 ขอทำกำรรับส่ งข้ อมูลกำรปฏิบัติพิธีกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์
(ให้ใช้ แบบแนบ ช หากประสงค์จะส่งข้อมูลทางอิ เล็กทรอนิ กส์ดว้ ยตนเอง)

๓. การปฏิบตั ิ พิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งข้ าพเจ้ าฯ ส่งข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์หห้ กรมศุลกากรทดแทนเอกสารหด ๆ ก็ ตาม
และกรมศุลกากรได้ ตอบรับข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์นนหนการปฏิ
ั้
บตั ิพิธีการแล้ ว ถือเป็ นการยื่นเอกสารนัน้ ๆ ตามนัย พระราชบั่่ัติ
ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ หรื อตามพระราชบั่่ัติชดเชยค่าภาษี อากรสินค้ าส่งออกที่ผลิตหนราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๔ หากการส่งข้ อมูล
เป็ นความเท็จ หรื อเป็ นความไม่บริ บรู ณ์ หรื อเป็ นความชักพาหห้ ผิดหลงหนรายการหด ๆ หรื อเป็ นการฝ่ าฝื นบทบั่่ัติของกฎหมายหด ๆ
ก็ตาม ข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมหห้ นาข้ อมูลดังกล่าวไปเป็ นหลักฐานหนการพิจารณาดาเนินคดีตามกฎหมายศุลกากรหรื อกฎหมายอื่น ๆ
ทีเ่ กี่ยวข้ อง

๔. บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ คาสัง่ หรื อกฎหมายหด ๆ ที่กาหนดหห้ ผ้ นู าของเข้ า ผู้สง่ ของออก ตัวแทนออกของ นายเรื อ
หรื อตัวแทนเรื อ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าว มี หน้ าที่ เก็ บและรั กษาบั่ชี เอกสาร หลักฐาน และข้ อมูลไม่ ว่าหนสื่อรู ปแบบหด ๆ
หรื อมีหน้ าที่ยื่นหรื อแสดงหรื อส่งเอกสารหด ๆ อันเจ้ าหน้ าที่เรี ยกหห้ ยื่นหรื อแสดงหรื อส่งนัน้ ข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมหห้ หช้ บงั คับสาหรับ
ข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ข้าพเจ้ าฯ หรื อตัวแทนส่งหห้ กรมศุลกากร รวมทังหห้
้ พิจารณาดาเนินคดีตามกฎหมาย หนกรณีที่มี การฝ่ าฝื น
ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ คาสัง่ หรื อกฎหมายดังกล่าวด้ วย

หมำยเหตุ - กรณีมีกำรยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบียนมีหน้ ำที่ต้องยื่นแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
เพื่อให้ ข้อมูลทะเบียนเป็ นปั จจุบัน
- กรณีผ้ ลู งทะเบียนไม่ แจ้ งกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนให้ เป็ นปั จจุบัน อำจต้ องรั บผิดทัง้ ทำงแพ่ งและ/หรื อทำงอำญำ
หน้ า ๒/๓

แบบคำขอหมำยเลข 2
แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

๕. ข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมปฏิบตั ิตามระเบียบ ประกาศ คาสัง่ และหลักเกณฑ์ของกรมศุลกากรที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิพิธีการศุลกากร
อย่างครบถ้ วนและเคร่งครัด หากข้ าพเจ้ าฯ กระทาการหด อันเป็ นการฝ่ าฝื นระเบียบ ประกาศ คาสัง่ และหลักเกณฑ์ดงั กล่าว ข้ าพเจ้ าฯ
ยินยอมหห้ กรมศุลกากรงดรับปฏิบตั ิพิธีการศุลกากร และถูกพิจารณาดาเนินคดีตามที่กฎหมายกาหนด
ทังนี
้ ้ ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ารายการที่แจ้ งไว้ ข้างต้ นเป็ นรายการทีถ่ กู ต้ องสมบูรณ์ทกุ ประการ
ลงชื่อ..........................................................................
(..........................................................................)
ผู้มีอานาจลงนาม

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

ยื่นวันที่..........................................................................
ลงชื่อ..........................................................................

ลงชื่อ..........................................................................

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

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

ผู้มีอานาจลงนาม

ผู้มีอานาจลงนาม

ยื่นวันที่..........................................................................

ยื่นวันที่..........................................................................

สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่
ความเห็นเจ้ าหน้ าที่

คาสัง่

............................................................................................  อนุ่าต ตังแต่
้ ..................................... เป็ นต้ นไป
............................................................................................  ไม่อนุ่าต
............................................................................................
ลงชื่อ..........................................................................

ลงชื่อ..........................................................................

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

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

เจ้ าหน้ าที่

ผู้มีอานาจลงนาม

วันที่..........................................................................

วันที่..........................................................................

หมำยเหตุ - กรณีมีกำรยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบียนมีหน้ ำที่ต้องยื่นแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
เพื่อให้ ข้อมูลทะเบียนเป็ นปั จจุบัน
- กรณีผ้ ลู งทะเบียนไม่ แจ้ งกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนให้ เป็ นปั จจุบัน อำจต้ องรั บผิดทัง้ ทำงแพ่ งและ/หรื อทำงอำญำ
หน้ า ๓/๓

แบบคำขอหมำยเลข 3
แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

แบบคำขอลงทะเบียนตัวแทนผู้รำยงำน
ยำนพำหนะเข้ ำ-ออกทำงอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นต่อ อธิบดีกรมศุลกากร ผ่าน

ทะเบียนรับเลขที่...................................................
สถานที่รับ............................................................
วันเดือนปี ที่รับ......................................................
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับ.......................................................

 ฝ่ ายทะเบียนผู้นาเข้ าและส่งออก ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ
 สานักงานศุลกากร.....................................................................................................
 ด่านศุลกากร.............................................................................................................

นิติบุคคลหรืออื่น ๆ (อืน่ ๆ เช่น ห้างหุน้ ส่วนสามัญไม่จดทะเบียน ร้านค้า หน่วยงานราชการ ฯลฯ)
ข้ าพเจ้ า (ชื่อผู้ประกอบการภาษาไทย)..............................................................................................................................
(ชื่อผู้ประกอบการภาษาอังกฤษ).........................................................................................................................
ประเภทของกิจการ  บจก.

 บมจ.

 หจก.

 หสน.

 ร้ าน

 อื่น ๆ ....................................

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (๑๓ หลัก)
 สานักงานหห่่

 สาขา (ตามที่ระบุหน แบบ ภ.พ.๒๐) .........................................................................

เลขทะเบียนนิติบคุ คล เลขที.่ ...................................................................................................................................................
วันที่จดทะเบียน __ __ / __ __ / __ __ __ __

ทุนจดทะเบียน............................................................บาท

วันที่ออกหนังสือรับรอง (ถ้ ามี) __ __ / __ __ / __ __ __ __

ชื่อประเทศแม่...................................................................

ที่อยู่
เลขที่..................................อาคาร.............................................ตรอก/ซอย..................................................หมูท่ ี่..................
ถนน .........................................................แขวง/ตาบล...............................................เขต/อาเภอ..........................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์............................................โทรศัพท์..............................................
โทรสาร......................................................e-mail.................................................................................................................

หมำยเหตุ - กรณีมีกำรยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบียนมีหน้ ำที่ต้องยื่นแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
เพื่อให้ ข้อมูลทะเบียนเป็ นปั จจุบัน
- กรณีผ้ ลู งทะเบียนไม่ แจ้ งกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนให้ เป็ นปั จจุบัน อำจต้ องรั บผิดทัง้ ทำงแพ่ งและ/หรื อทำงอำญำ
หน้ า ๑/๓

แบบคำขอหมำยเลข 3
แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

๑. ขออนุ่ าตเป็ นผู้หห้ บ ริ ก ารรั บ ส่ง ข้ อ มู ล ทางอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ ด าเนิ น การหนกระบวนการทางศุล กากร หนการรายงาน
ยานพาหนะเข้ ามาหนราชอาณาจักร และออกไปนอกราชอาณาจักรทางอิเล็กทรอนิกส์

๒. ขอลงทะเบียนเพิ่มเติม (ถ้ามี ) ดังต่อไปนี ้
 มอบอำนำจให้ ผ้ รู ับมอบอำนำจกระทำกำรแทน
(ให้ใช้ แบบแนบ ก หากประสงค์ จะกาหนดให้ผลู้ งนามในแบบคาขอลงทะเบียนนี ้ หรื อบุคคลอืน่ ดาเนิ นการในกระบวนการ
ทางศุลกากร เช่น การปฏิ บตั ิ พิธีการศุลกากรโดยใช้บริ การเคาน์เตอร์ บริ การ หรื อการขอคืนอากร เป็ นต้น)
 ลงทะเบียนพนักงำน/ ลูกจ้ ำง
(ให้ใช้ แบบแนบ ง หากประสงค์จะแจ้งข้อมูลพนักงาน/ ลูกจ้างเพือ่ ดาเนิ นการ เช่น การขอจาลองใบเสร็ จ หรื อใช้เป็ นข้อมูล
ในการสมัครระบบ e-Tracking เป็ นต้น)
 ขอทำกำรรับส่ งข้ อมูลกำรปฏิบัติพิธีกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์
(ให้ใช้ แบบแนบ ช หากประสงค์จะส่งข้อมูลทางอิ เล็กทรอนิ กส์ดว้ ยตนเอง)

๓. หนการดาเนินกระบวนการทางศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งข้ าพเจ้ าฯ ส่งข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์หห้ กรมศุลกากรทดแทนเอกสารหด ๆ
ก็ตาม และกรมศุลกากรได้ ตอบรับข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์นนหนกระบวนการทางศุ
ั้
ลกากรแล้ ว ถือเป็ นการยื่นเอกสารนัน้ ๆ ตามนัย
พระราชบั่่ัติศลุ กากร พ.ศ. ๒๕๖๐ หากการส่งข้ อมูลเป็ นความเท็จ หรื อเป็ นความไม่ บริ บรู ณ์ หรื อเป็ นความชักพาหห้ ผิดหลง
หนรายการหด ๆ หรื อเป็ นการฝ่ าฝื นบทบั่่ัติของกฎหมายหด ๆ ก็ตาม ข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมหห้ นาข้ อมูลดังกล่าวไปเป็ นหลักฐาน
หนการพิจารณาดาเนินคดีตามกฎหมายศุลกากรหรื อกฎหมายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้ อง

๔. บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ คาสัง่ หรื อกฎหมายหด ๆ ที่กาหนดหห้ นายเรื อหรื อตัวแทนเรื อ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าว
มีหน้ าที่เก็บและรักษาบั่ชีเอกสาร หลักฐาน และข้ อมูลไม่ว่า หนสื่อรู ปแบบหด ๆ หรื อมีหน้ าที่ยื่นหรื อแสดงหรื อส่งเอกสารหด ๆ
อันเจ้ าหน้ าที่เรี ยกหห้ ยื่นหรื อแสดงหรื อส่งนัน้ ข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมหห้ หช้ บงั คับสาหรับข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ข้าพเจ้ าฯ หรื อตัวแทนส่งหห้
กรมศุลกากร รวมทังหห้
้ พิจารณาดาเนินคดีตามกฎหมาย หนกรณี ที่มี การฝ่ าฝื นระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ คาสัง่ หรื อกฎหมาย
ดังกล่าวด้ วย

หมำยเหตุ - กรณีมีกำรยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบียนมีหน้ ำที่ต้องยื่นแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
เพื่อให้ ข้อมูลทะเบียนเป็ นปั จจุบัน
- กรณีผ้ ลู งทะเบียนไม่ แจ้ งกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนให้ เป็ นปั จจุบัน อำจต้ องรั บผิดทัง้ ทำงแพ่ งและ/หรื อทำงอำญำ
หน้ า ๒/๓

แบบคำขอหมำยเลข 3
แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

๕. ข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมปฏิบตั ิตามระเบียบ ประกาศ คาสัง่ และหลักเกณฑ์ของกรมศุลกากรที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิพิธีการศุลกากร
อย่างครบถ้ วนและเคร่งครัด หากข้ าพเจ้ าฯ กระทาการหด อันเป็ นการฝ่ าฝื นระเบียบ ประกาศ คาสัง่ และหลักเกณฑ์ดงั กล่าว ข้ าพเจ้ าฯ
ยินยอมหห้ กรมศุลกากรงดรับปฏิบตั ิพิธีการศุลกากร และถูกพิจารณาดาเนินคดีตามที่กฎหมายกาหนด
ทังนี
้ ้ ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ารายการที่แจ้ งไว้ ข้างต้ นเป็ นรายการทีถ่ กู ต้ องสมบูรณ์ทกุ ประการ
ลงชื่อ..........................................................................
(..........................................................................)
ผู้มีอานาจลงนาม

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

ยื่นวันที่..........................................................................
ลงชื่อ..........................................................................

ลงชื่อ..........................................................................

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

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

ผู้มีอานาจลงนาม

ผู้มีอานาจลงนาม

ยื่นวันที่..........................................................................

ยื่นวันที่..........................................................................

สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่
ความเห็นเจ้ าหน้ าที่

คาสัง่

............................................................................................  อนุ่าต ตังแต่
้ ..................................... เป็ นต้ นไป
............................................................................................  ไม่อนุ่าต
............................................................................................
ลงชื่อ..........................................................................

ลงชื่อ..........................................................................

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

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

เจ้ าหน้ าที่

ผู้มีอานาจลงนาม

วันที่..........................................................................

วันที่..........................................................................

หมำยเหตุ - กรณีมีกำรยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบียนมีหน้ ำที่ต้องยื่นแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
เพื่อให้ ข้อมูลทะเบียนเป็ นปั จจุบัน
- กรณีผ้ ลู งทะเบียนไม่ แจ้ งกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนให้ เป็ นปั จจุบัน อำจต้ องรั บผิดทัง้ ทำงแพ่ งและ/หรื อทำงอำญำ
หน้ า ๓/๓

แบบคำขอหมำยเลข 4
แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

แบบคำขอลงทะเบียนธนำคำรศุลกำกร
ผู้ดำเนินกระบวนกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นต่อ อธิบดีกรมศุลกากร ผ่าน

ทะเบียนรับเลขที่...................................................
สถานที่รับ............................................................
วันเดือนปี ที่รับ......................................................
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับ.......................................................

 ฝ่ ายทะเบียนผู้นาเข้ าและส่งออก ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ
 สานักงานศุลกากร.....................................................................................................
 ด่านศุลกากร.............................................................................................................

นิติบุคคลหรืออื่น ๆ (อืน่ ๆ เช่น ห้างหุน้ ส่วนสามัญไม่จดทะเบียน ร้านค้า หน่วยงานราชการ ฯลฯ)
ข้ าพเจ้ า (ชื่อผู้ประกอบการภาษาไทย)..............................................................................................................................
(ชื่อผู้ประกอบการภาษาอังกฤษ).........................................................................................................................
ประเภทของกิจการ

 ธนาคารพาณิชย์

 อื่น ๆ .................................................

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (๑๓ หลัก)
 สานักงานหห่่

 สาขา (ตามที่ระบุหน แบบ ภ.พ.๒๐) .........................................................................

เลขทะเบียนนิติบคุ คล เลขที.่ ...................................................................................................................................................
วันที่จดทะเบียน __ __ / __ __ / __ __ __ __

ทุนจดทะเบียน............................................................บาท

วันที่ออกหนังสือรับรอง (ถ้ ามี) __ __ / __ __ / __ __ __ __

ชื่อประเทศแม่...................................................................

ที่อยู่
เลขที่..................................อาคาร.............................................ตรอก/ซอย..................................................หมูท่ ี่..................
ถนน .........................................................แขวง/ตาบล...............................................เขต/อาเภอ..........................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์............................................โทรศัพท์..............................................
โทรสาร......................................................e-mail.................................................................................................................

หมำยเหตุ - กรณีมีกำรยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบียนมีหน้ ำที่ต้องยื่นแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
เพื่อให้ ข้อมูลทะเบียนเป็ นปั จจุบัน
- กรณีผ้ ลู งทะเบียนไม่ แจ้ งกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนให้ เป็ นปั จจุบัน อำจต้ องรั บผิดทัง้ ทำงแพ่ งและ/หรือทำงอำญำ
หน้ า ๑/๓

แบบคำขอหมำยเลข 4
แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

๑. ขออนุ่าตเป็ นธนาคารศุลกากร เพื่อการชาระภาษี อากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี ้
ธนาคารเพื่อการขอชาระภาษี อากร คือ ................................................................... สาขา..................................................
บั่ชีเงินฝาก  กระแสรายวัน

 ออมทรัพย์ เลขที่ ........................................................................................

๒. ขอลงทะเบียนเพิ่มเติม (ถ้ามี ) ดังต่อไปนี ้
 มอบอำนำจให้ ผ้ รู ับมอบอำนำจกระทำกำรแทน
(ให้ใช้ แบบแนบ ก หากประสงค์ จะกาหนดให้ผลู้ งนามในแบบคาขอลงทะเบียนนี ้ หรื อบุคคลอืน่ ดาเนิ นการในกระบวนการ
ทางศุลกากร เช่น การปฏิ บตั ิ พิธีการศุลกากรโดยใช้บริ การเคาน์เตอร์ บริ การ หรื อการขอคืนอากร เป็ นต้น)
 ขอทำกำรรับส่ งข้ อมูลกำรปฏิบัติพิธีกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์
(ให้ใช้ แบบแนบ ช หากประสงค์จะส่งข้อมูลทางอิ เล็กทรอนิ กส์ดว้ ยตนเอง)

๓. การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งข้ าพเจ้ าฯ ส่งข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์หห้ กรมศุลกากรทดแทนเอกสารหด ๆ ก็ตาม
และกรมศุลกากรได้ ตอบรับข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์นนหนการปฏิ
ั้
บตั ิพิธีการหรื อการชาระเงินแล้ ว ถือเป็ นการยื่นเอกสารนัน้ ๆ ตามนัย
พระราชบั่่ัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ หรื อตามพระราชบั่่ัติชดเชยค่าภาษี อากรสินค้ าส่งออกที่ผลิตหนราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๔
หากการส่งข้ อมูลเป็ นความเท็จ หรื อเป็ นความไม่ บริ บูรณ์ หรื อเป็ นความชักพาหห้ ผิดหลงหนรายการหด ๆ หรื อเป็ นการฝ่ าฝื น
บทบั่่ัติของกฎหมายหด ๆ ก็ตาม ข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมหห้ นาข้ อมูลดังกล่าวไปเป็ นหลักฐานหนการพิจารณาดาเนินคดีตามกฎหมาย
ศุลกากรหรื อกฎหมายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้ อง

๔. บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ คาสัง่ หรื อกฎหมายหด ๆ ที่กาหนดหห้ ผ้ ูนาของเข้ า ผู้สง่ ของออก ตัวแทนออกของ นายเรื อ
หรื อตัวแทนเรื อ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าว มี หน้ าที่ เก็ บและรั กษาบั่ชี เอกสาร หลักฐาน และข้ อมูลไม่ ว่าหนสื่อรู ปแบบหด ๆ
หรื อมีหน้ าที่ยื่นหรื อแสดงหรื อส่งเอกสารหด ๆ อันเจ้ าหน้ าที่เรี ยกหห้ ยื่นหรื อแสดงหรื อส่งนัน้ ข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมหห้ หช้ บงั คับสาหรับ
ข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ข้าพเจ้ าฯ หรื อตัวแทนส่งหห้ กรมศุลกากร รวมทังหห้
้ พิจารณาดาเนินคดีตามกฎหมาย หนกรณีที่มี การฝ่ าฝื น
ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ คาสัง่ หรื อกฎหมายดังกล่าวด้ วย

หมำยเหตุ - กรณีมีกำรยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบียนมีหน้ ำที่ต้องยื่นแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
เพื่อให้ ข้อมูลทะเบียนเป็ นปั จจุบัน
- กรณีผ้ ลู งทะเบียนไม่ แจ้ งกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนให้ เป็ นปั จจุบัน อำจต้ องรั บผิดทัง้ ทำงแพ่ งและ/หรือทำงอำญำ
หน้ า ๒/๓

แบบคำขอหมำยเลข 4
แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

๕. ข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมปฏิบตั ิตามระเบียบ ประกาศ คาสัง่ และหลักเกณฑ์ของกรมศุลกากรที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิพิธีการศุลกากร
อย่างครบถ้ วนและเคร่งครัด หากข้ าพเจ้ าฯ กระทาการหด อันเป็ นการฝ่ าฝื นระเบียบ ประกาศ คาสัง่ และหลักเกณฑ์ดงั กล่าว ข้ าพเจ้ าฯ
ยินยอมหห้ กรมศุลกากรงดรับปฏิบตั ิพิธีการศุลกากร และถูกพิจารณาดาเนินคดีตามที่กฎหมายกาหนด
ทังนี
้ ้ ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ารายการที่แจ้ งไว้ ข้างต้ นเป็ นรายการทีถ่ กู ต้ องสมบูรณ์ทกุ ประการ
ลงชื่อ..........................................................................
(..........................................................................)
ผู้มีอานาจลงนาม

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

ยื่นวันที่..........................................................................
ลงชื่อ..........................................................................

ลงชื่อ..........................................................................

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

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

ผู้มีอานาจลงนาม

ผู้มีอานาจลงนาม

ยื่นวันที่..........................................................................

ยื่นวันที่..........................................................................

สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่
ความเห็นเจ้ าหน้ าที่

คาสัง่

............................................................................................  อนุ่าต ตังแต่
้ ..................................... เป็ นต้ นไป
............................................................................................  ไม่อนุ่าต
............................................................................................
ลงชื่อ..........................................................................

ลงชื่อ..........................................................................

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

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

เจ้ าหน้ าที่

ผู้มีอานาจลงนาม

วันที่..........................................................................

วันที่..........................................................................

หมำยเหตุ - กรณีมีกำรยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบียนมีหน้ ำที่ต้องยื่นแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
เพื่อให้ ข้อมูลทะเบียนเป็ นปั จจุบัน
- กรณีผ้ ลู งทะเบียนไม่ แจ้ งกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนให้ เป็ นปั จจุบัน อำจต้ องรั บผิดทัง้ ทำงแพ่ งและ/หรือทำงอำญำ
หน้ า ๓/๓

แบบคำขอหมำยเลข 5
แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

แบบคำขอลงทะเบียนศูนย์ บริ หำรเงินศุลกำกร
ผู้ดำเนินกระบวนกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นต่อ อธิบดีกรมศุลกากร ผ่าน

ทะเบียนรับเลขที่...................................................
สถานที่รับ............................................................
วันเดือนปี ที่รับ......................................................
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับ.......................................................

 ฝ่ ายทะเบียนผู้นาเข้ าและส่งออก ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ
 สานักงานศุลกากร.....................................................................................................
 ด่านศุลกากร.............................................................................................................

นิติบุคคลหรืออื่น ๆ (อืน่ ๆ เช่น ห้างหุน้ ส่วนสามัญไม่จดทะเบียน ร้านค้า หน่วยงานราชการ ฯลฯ)
ข้ าพเจ้ า (ชื่อผู้ประกอบการภาษาไทย).................................................................................................................................
(ชื่อผู้ประกอบการภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................
ประเภทของกิจการ  บจก.

 บมจ.

 หจก.

 หสน.

 ร้ าน

 อื่น ๆ ....................................

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (๑๓ หลัก)
 สานักงานหห่่

 สาขา (ตามที่ระบุหน แบบ ภ.พ.๒๐) .........................................................................

เลขทะเบียนนิติบคุ คล เลขที.่ ...................................................................................................................................................
วันที่จดทะเบียน __ __ / __ __ / __ __ __ __

ทุนจดทะเบียน............................................................บาท

วันที่ออกหนังสือรับรอง (ถ้ ามี) __ __ / __ __ / __ __ __ __

ชื่อประเทศแม่...................................................................

ที่อยู่
เลขที่..................................อาคาร.............................................ตรอก/ซอย..................................................หมูท่ ี่..................
ถนน .........................................................แขวง/ตาบล...............................................เขต/อาเภอ..........................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์............................................โทรศัพท์..............................................
โทรสาร......................................................e-mail.................................................................................................................

หมำยเหตุ - กรณีมีกำรยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบียนมีหน้ ำที่ต้องยื่นแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
เพื่อให้ ข้อมูลทะเบียนเป็ นปั จจุบัน
- กรณีผ้ ลู งทะเบียนไม่ แจ้ งกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนให้เป็ นปั จจุบัน อำจต้ องรับผิดทัง้ ทำงแพ่ งและ/หรือทำงอำญำ
หน้ า ๑/๓

แบบคำขอหมำยเลข 5
แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

๑. ขออนุ่าตเป็ นศูนย์บริ หารเงินศุลกากร เพื่อการชาระภาษี อากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี ้
ธนาคารเพื่อการขอชาระภาษี อากร คือ ................................................................... สาขา..................................................
บั่ชีเงินฝาก  กระแสรายวัน

 ออมทรัพย์ เลขที่ ........................................................................................

ธนาคารเพื่อการขอคืนเงินอากร คือ ....................................................................... สาขา..................................................
บั่ชีเงินฝาก  กระแสรายวัน

 ออมทรัพย์ เลขที่ ........................................................................................

๒. ขอลงทะเบียนเพิ่มเติม (ถ้ามี ) ดังต่อไปนี ้
 มอบอำนำจให้ ผ้ รู ับมอบอำนำจกระทำกำรแทน
(ให้ใช้ แบบแนบ ก หากประสงค์ จะกาหนดให้ผลู้ งนามในแบบคาขอลงทะเบียนนี ้ หรื อบุคคลอืน่ ดาเนิ นการในกระบวนการ
ทางศุลกากร เช่น การปฏิ บตั ิ พิธีการศุลกากรโดยใช้บริ การเคาน์เตอร์ บริ การ หรื อการขอคืนอากร เป็ นต้น)
 ขอทำกำรรับส่ งข้ อมูลกำรปฏิบัติพิธีกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์
(ให้ใช้ แบบแนบ ช หากประสงค์จะส่งข้อมูลทางอิ เล็กทรอนิ กส์ดว้ ยตนเอง)

๓. การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งข้ าพเจ้ าฯ ส่งข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์หห้ กรมศุลกากรทดแทนเอกสารหด ๆ ก็ตาม
และกรมศุลกากรได้ ตอบรับข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์นนหนการปฏิ
ั้
บตั ิพิธีการหรื อการชาระเงินแล้ ว ถือเป็ นการยื่นเอกสารนัน้ ๆ ตามนัย
พระราชบั่่ัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ หรื อตามพระราชบั่่ัติชดเชยค่าภาษี อากรสินค้ าส่งออกที่ผลิตหนราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๔
หากการส่งข้ อมูลเป็ นความเท็จ หรื อเป็ นความไม่ บริ บูรณ์ หรื อเป็ นความชักพาหห้ ผิดหลงหนรายการหด ๆ หรื อเป็ นการฝ่ าฝื น
บทบั่่ัติของกฎหมายหด ๆ ก็ตาม ข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมหห้ นาข้ อมูลดังกล่าวไปเป็ นหลักฐานหนการพิจารณาดาเนินคดีตามกฎหมาย
ศุลกากรหรื อกฎหมายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้ อง

๔. บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ คาสัง่ หรื อกฎหมายหด ๆ ที่กาหนดหห้ ผ้ นู าของเข้ า ผู้สง่ ของออก ตัวแทนออกของ นายเรื อ
หรื อตัวแทนเรื อ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าว มี หน้ าที่ เก็ บและรั กษาบั่ชี เอกสาร หลักฐาน และข้ อมูลไม่ ว่าหนสื่อรู ปแบบหด ๆ
หรื อมีหน้ าที่ยื่นหรื อแสดงหรื อส่งเอกสารหด ๆ อันเจ้ าหน้ าที่เรี ยกหห้ ยื่นหรื อแสดงหรื อส่งนัน้ ข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมหห้ หช้ บงั คับสาหรับ
ข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ข้าพเจ้ าฯ หรื อตัวแทนส่งหห้ กรมศุลกากร รวมทังหห้
้ พิจารณาดาเนินคดีตามกฎหมาย หนกรณีที่มี การฝ่ าฝื น
ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ คาสัง่ หรื อกฎหมายดังกล่าวด้ วย

หมำยเหตุ - กรณีมีกำรยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบียนมีหน้ ำที่ต้องยื่นแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
เพื่อให้ ข้อมูลทะเบียนเป็ นปั จจุบัน
- กรณีผ้ ลู งทะเบียนไม่ แจ้ งกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนให้เป็ นปั จจุบัน อำจต้ องรับผิดทัง้ ทำงแพ่ งและ/หรือทำงอำญำ
หน้ า ๒/๓

แบบคำขอหมำยเลข 5
แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

๕. ข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมปฏิบตั ิตามระเบียบ ประกาศ คาสัง่ และหลักเกณฑ์ของกรมศุลกากรที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิพิธีการศุลกากร
อย่างครบถ้ วนและเคร่งครัด หากข้ าพเจ้ าฯ กระทาการหด อันเป็ นการฝ่ าฝื นระเบียบ ประกาศ คาสัง่ และหลักเกณฑ์ดงั กล่าว ข้ าพเจ้ าฯ
ยินยอมหห้ กรมศุลกากรงดรับปฏิบตั ิพิธีการศุลกากร และถูกพิจารณาดาเนินคดีตามที่กฎหมายกาหนด
ทังนี
้ ้ ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ารายการที่แจ้ งไว้ ข้างต้ นเป็ นรายการทีถ่ กู ต้ องสมบูรณ์ทกุ ประการ
ลงชื่อ..........................................................................
(..........................................................................)
ผู้มีอานาจลงนาม

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

ยื่นวันที่..........................................................................
ลงชื่อ..........................................................................

ลงชื่อ..........................................................................

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

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

ผู้มีอานาจลงนาม

ผู้มีอานาจลงนาม

ยื่นวันที่..........................................................................

ยื่นวันที่..........................................................................

สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่
ความเห็นเจ้ าหน้ าที่

คาสัง่

............................................................................................  อนุ่าต ตังแต่
้ ..................................... เป็ นต้ นไป
............................................................................................  ไม่อนุ่าต
............................................................................................
ลงชื่อ..........................................................................

ลงชื่อ..........................................................................

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

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

เจ้ าหน้ าที่

ผู้มีอานาจลงนาม

วันที่..........................................................................

วันที่..........................................................................

หมำยเหตุ - กรณีมีกำรยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบียนมีหน้ ำที่ต้องยื่นแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
เพื่อให้ ข้อมูลทะเบียนเป็ นปั จจุบัน
- กรณีผ้ ลู งทะเบียนไม่ แจ้ งกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนให้เป็ นปั จจุบัน อำจต้ องรับผิดทัง้ ทำงแพ่ งและ/หรือทำงอำญำ
หน้ า ๓/๓

แบบคำขอหมำยเลข 6
แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
พิธีกำรศุลกำกรระบบแลกเปลี่ยนข้ อมูล
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ (EDI)

ทะเบียนรับเลขที่...................................................
สถานที่รับ............................................................
วันเดือนปี ที่รับ......................................................
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับ.......................................................

ยื่นต่อ อธิบดีกรมศุลกากร ผ่าน  ฝ่ ายทะเบียนผู้นาเข้ าและส่งออก ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ
กรณีเป็ นนิติบุคคลหรืออื่น ๆ (อืน่ ๆ เช่น ห้างหุน้ ส่วนสามัญไม่จดทะเบียน ร้านค้า หน่วยงานราชการ ฯลฯ)
ข้ าพเจ้ า

(ชื่อผู้ประกอบการภาษาไทย).................................................................................................................................

ประเภทของกิจการ  บจก.

 บมจ.

 หจก.

 หสน.

 ร้ าน

 อื่น ๆ ....................................

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (๑๓ หลัก)
 สานักงานหห่่

 สาขา (ตามที่ระบุหน แบบ ภ.พ.๒๐) ............................................................................

กรณีเป็ นบุคคลธรรมดำ
ข้ าพเจ้ า  นาย/ MR.  นาง/ MRS.  นางสาว/ MISS  อื่น ๆ/ OTHERS..........................................................
(ภาษาไทย)

ชื่อ............................................................... นามสกุล..............................................................................

 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  หบสาคั่ประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที.่ ...........................................................
ได้ ลงทะเบียนพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีความประสงค์จะขออนุ่าตเปลีย่ นแปลง/ เพิ่มเติมข้ อมูลทะเบียนหนระบบ
แลกเปลีย่ นข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี ้ (ให้กรอกเฉพาะทีป่ ระสงค์จะเปลีย่ นแปลง)
๑. เปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนชื่อนิติบุคคลหรืออื่นๆ / เปลี่ยนแปลงชื่อ-นำมสกุล บุคคลธรรมดำ (ระบุชื่อใหม่ทีป่ ระสงค์
จะขอเปลีย่ นแปลง)
 ชื่อผู้ประกอบกำร (กรณีนิติบคุ คล)
 ภาษาไทย...........................................................................................................................................................
 ภาษาอังกฤษ......................................................................................................................................................
 ชื่อ และ/หรือ นำมสกุล (กรณีบคุ คลธรรมดา)
ข้ าพเจ้ า  นาย/ MR.  นาง/ MRS.  นางสาว/ MISS  อื่น ๆ/ OTHERS..............................................
 (ภาษาไทย)

ชื่อ............................................................. นามสกุล.................................................................

 (ภาษาอังกฤษ) ชื่อ............................................................. นามสกุล.................................................................

หมำยเหตุ - ไม่ ต้องแนบหลักฐำนในกำรขอเพิ่มเติม/ กำรแก้ ไข/ เปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนของ EDI โดยพนักงำนศุลกำกรจะดำเนินกำร
ตำมข้ อมูลของระบบพิธีกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์ เท่ ำนัน้
หน้ า ๑/๓

แบบคำขอหมำยเลข 6
แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

๒. เปลี่ยนแปลงที่อยู่ (ระบุทีอ่ ยู่ใหม่ทีป่ ระสงค์จะขอเปลีย่ นแปลง)
ที่อยู่สถำนประกอบกำร/ ภูมิลำเนำ เลขที่...............................อาคาร.............................................................................
ตรอก/ ซอย....................................หมูท่ ี่...........ถนน...........................................แขวง/ตาบล..........................................
เขต/ อาเภอ......................................................จังหวัด...................................................... รหัสไปรษณีย์........................
โทรศัพท์........................................โทรสาร...............................e-mail............................................................................

๓. เปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนธนำคำรเพื่อกำรขอชำระอำกร และ/หรือ ขอคืนเงินอำกร
(ระบุข้อมูลบัญชี ธนาคารทุกบัญชี ทีต่ อ้ งการเพิ่ มเติ ม และ/หรื อ ยกเลิ ก)
 เพิ่มเติม ธนาคาร (ให้ใช้ แบบแนบ จ เพิ่ มเติ ม)
 เพื่อการขอชาระอากร
 เพื่อการขอคืนเงินอากร
 ยกเลิก ธนาคารเพื่อการขอชาระอากร
ธนาคาร....................................................................... สาขา........................................................................
บั่ชีเงินฝาก  กระแสรายวัน  ออมทรัพย์ เลขที่..................................................................................
 ยกเลิก ธนาคารเพื่อการขอคืนเงินอากร
ธนาคาร....................................................................... สาขา........................................................................
บั่ชีเงินฝาก  กระแสรายวัน  ออมทรัพย์ เลขที่..................................................................................

หมำยเหตุ - ไม่ ต้องแนบหลักฐำนในกำรขอเพิ่มเติม/ กำรแก้ ไข/ เปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนของ EDI โดยพนักงำนศุลกำกรจะดำเนินกำร
ตำมข้ อมูลของระบบพิธีกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์ เท่ ำนัน้
หน้ า ๒/๓

แบบคำขอหมำยเลข 6
แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ารายการที่แจ้ งไว้ ข้างต้ นเป็ นรายการที่ถูกต้ องสมบูรณ์ ทุกประการ และขอหห้ พิจ ารณาอนุ่าตเปลี่ยนแปลง
ข้ อมูลทะเบียนเพื่อปฏิบตั ิพิธีการศุลกากรต่อไป
ลงชื่อ..........................................................................
(..........................................................................)
ผู้มีอานาจลงนาม

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

ยื่นวันที่..........................................................................
ลงชื่อ..........................................................................

ลงชื่อ..........................................................................

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

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

ผู้มีอานาจลงนาม

ผู้มีอานาจลงนาม

ยื่นวันที่..........................................................................

ยื่นวันที่..........................................................................

สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่
ความเห็นเจ้ าหน้ าที่

คาสัง่

............................................................................................  อนุ่าต ตังแต่
้ ..................................... เป็ นต้ นไป
............................................................................................  ไม่อนุ่าต
............................................................................................
ลงชื่อ..........................................................................

ลงชื่อ..........................................................................

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

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

เจ้ าหน้ าที่

ผู้มีอานาจลงนาม

วันที่..........................................................................

วันที่..........................................................................

หมำยเหตุ - ไม่ ต้องแนบหลักฐำนในกำรขอเพิ่มเติม/ กำรแก้ ไข/ เปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนของ EDI โดยพนักงำนศุลกำกรจะดำเนินกำร
ตำมข้ อมูลของระบบพิธีกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์ เท่ ำนัน้
หน้ า ๓/๓

แบบคำขอหมำยเลข 7
แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
พิธีกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นต่อ อธิบดีกรมศุลกากร ผ่าน

ทะเบียนรับเลขที่...................................................
สถานที่รับ............................................................
วันเดือนปี ที่รับ......................................................
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับ.......................................................

 ฝ่ ายทะเบียนผู้นาเข้ าและส่งออก ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ
 สานักงานศุลกากร.....................................................................................................
 ด่านศุลกากร.............................................................................................................

กรณีเป็ นนิติบุคคลหรืออื่น ๆ (อืน่ ๆ เช่น ห้างหุน้ ส่วนสามัญไม่จดทะเบียน ร้านค้า หน่วยงานราชการ ฯลฯ)
ข้ าพเจ้ า (ชื่อผู้ประกอบการภาษาไทย).................................................................................................................................
ประเภทของกิจการ  บจก.

 บมจ.

 หจก.

 หสน.

 ร้ าน

 อื่น ๆ ....................................

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (๑๓ หลัก)
 สานักงานหห่่

 สาขา (ตามที่ระบุหน แบบ ภ.พ.๒๐) ..........................................................................

กรณีเป็ นบุคคลธรรมดำ
ข้ าพเจ้ า  นาย/ MR.  นาง/ MRS.  นางสาว/ MISS  อื่น ๆ/ OTHERS..........................................................
(ภาษาไทย)

ชื่อ............................................................... นามสกุล..............................................................................

 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  หบสาคั่ประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที.่ ...........................................................

หมำยเหตุ - กรณีมีกำรยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบียนมีหน้ ำที่ต้องยื่นแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
เพื่อให้ ข้อมูลทะเบียนเป็ นปั จจุบัน
- กรณีผ้ ลู งทะเบียนไม่ แจ้ งกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนให้ เป็ นปั จจุบัน อำจต้ องรับผิดทัง้ ทำงแพ่ งและ/หรือทำงอำญำ
หน้ า ๑/๙

แบบคำขอหมำยเลข 7
แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

มีความประสงค์จะขออนุ่าตเปลีย่ นแปลงข้ อมูลทะเบียน ดังนี ้ (ให้ กรอกเฉพาะข้ อความทีต่ ้ องการเปลี่ยนแปลง)
๑. เปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนชื่อนิติบุคคลหรืออื่นๆ / เปลี่ยนแปลงชื่อ-นำมสกุล บุคคลธรรมดำ (ระบุชื่อใหม่ที่ประสงค์
จะขอเปลีย่ นแปลง)
 ชื่อผู้ประกอบกำร (กรณีนิติบคุ คล)
 ภาษาไทย...........................................................................................................................................................
 ภาษาอังกฤษ......................................................................................................................................................
 ชื่อ และ/หรือ นำมสกุล (กรณีบคุ คลธรรมดา)
ข้ าพเจ้ า  นาย/ MR.  นาง/ MRS.  นางสาว/ MISS  อื่น ๆ/ OTHERS..............................................
 (ภาษาไทย)

ชื่อ............................................................. นามสกุล.................................................................

 (ภาษาอังกฤษ) ชื่อ............................................................. นามสกุล.................................................................

๒. เปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนที่อยู่ (ระบุทีอ่ ยู่ใหม่ทีป่ ระสงค์จะขอเปลีย่ นแปลง)
ที่อยู่สถำนประกอบกำร/ ภูมิลำเนำ เลขที่.............................อาคาร.............................................................................
ตรอก/ ซอย....................................หมูท่ ี่...........ถนน...........................................แขวง/ตาบล..........................................
เขต/ อาเภอ......................................................จังหวัด...................................................... รหัสไปรษณีย์........................
โทรศัพท์........................................โทรสาร...............................e-mail............................................................................

๓. เปลี่ยนแปลงข้ อมูลทุนจดทะเบียน (ระบุทนุ จดทะเบียนปัจจุบนั )
ทุนจดทะเบียน..............................................................................................................................................................

หมำยเหตุ - กรณีมีกำรยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบียนมีหน้ ำที่ต้องยื่นแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
เพื่อให้ ข้อมูลทะเบียนเป็ นปั จจุบัน
- กรณีผ้ ลู งทะเบียนไม่ แจ้ งกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนให้ เป็ นปั จจุบัน อำจต้ องรับผิดทัง้ ทำงแพ่ งและ/หรือทำงอำญำ
หน้ า ๒/๙

แบบคำขอหมำยเลข 7
แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

๔. เปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนกรรมกำร (ระบุชื่อและนามสกุลทุกรายทีต่ อ้ งการเพิ่ มเติ ม และ/ หรื อ ยกเลิ ก)
 เพิ่มเติม กรรมการ
๑.  นาย  นาง  นางสาว ชื่อ................................................. นามสกุล.....................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  หบสาคั่ประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที่.......................................
๒. นาย  นาง  นางสาว ชื่อ................................................. นามสกุล.....................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  หบสาคั่ประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที่.......................................
๓. นาย  นาง  นางสาว ชื่อ................................................. นามสกุล.....................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  หบสาคั่ประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที่.......................................
 ยกเลิก กรรมการ
๑.  นาย  นาง  นางสาว ชื่อ................................................. นามสกุล.....................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  หบสาคั่ประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที่.......................................
๒. นาย  นาง  นางสาว ชื่อ................................................. นามสกุล.....................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  หบสาคั่ประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที่.......................................
๓. นาย  นาง  นางสาว ชื่อ................................................. นามสกุล.....................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  หบสาคั่ประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที่.......................................
 เปลี่ยนแปลง คานาหน้ านาม/ ชื่อ/ นามสกุล กรรมการ
 นาย  นาง  นางสาว ชื่อเดิม............................................ นามสกุลเดิม................................................
เปลีย่ นเป็ น  นาย  นาง  นางสาว ชื่อ.................................................. นามสกุล.....................................................
 เปลี่ยนแปลง ที่อยูก่ รรมการ
 นาย  นาง  นางสาว ชื่อ.................................................. นามสกุล.....................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  หบสาคั่ประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที่.......................................
 ที่อยู่ เลขที่.......................................อาคาร....................................................................................................
ตรอก/ ซอย....................................หมูท่ ี่...........ถนน...........................................แขวง/ ตาบล.........................................
เขต/ อาเภอ......................................................จังหวัด...................................................... รหัสไปรษณีย์........................
โทรศัพท์........................................โทรสาร...............................e-mail............................................................................

หมำยเหตุ - กรณีมีกำรยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบียนมีหน้ ำที่ต้องยื่นแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
เพื่อให้ ข้อมูลทะเบียนเป็ นปั จจุบัน
- กรณีผ้ ลู งทะเบียนไม่ แจ้ งกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนให้ เป็ นปั จจุบัน อำจต้ องรับผิดทัง้ ทำงแพ่ งและ/หรือทำงอำญำ
หน้ า ๓/๙

แบบคำขอหมำยเลข 7
แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

๕. เปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนผู้รับมอบอำนำจกระทำกำรแทน
(ระบุชื่อและนามสกุลทุกรายทีต่ อ้ งการเพิ่ มเติ ม และ/ หรื อ ยกเลิ ก)
 เพิ่มเติม ผู้รับมอบอานาจกระทาการแทน (ให้ใช้ แบบแนบ ก เพิ่ มเติ ม)
๑.  นาย  นาง  นางสาว ชื่อ................................................. นามสกุล.....................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  หบสาคั่ประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที่.......................................
๒. นาย  นาง  นางสาว ชื่อ................................................. นามสกุล.....................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  หบสาคั่ประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที่.......................................
๓. นาย  นาง  นางสาว ชื่อ................................................. นามสกุล.....................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  หบสาคั่ประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที่.......................................
 ยกเลิก ผู้รับมอบอานาจกระทาการแทน
๑.  นาย  นาง  นางสาว ชื่อ................................................. นามสกุล.....................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  หบสาคั่ประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที่.......................................
๒. นาย  นาง  นางสาว ชื่อ................................................. นามสกุล.....................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  หบสาคั่ประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที่.......................................
๓. นาย  นาง  นางสาว ชื่อ................................................. นามสกุล.....................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  หบสาคั่ประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที่.......................................
 เปลี่ยนแปลง คานาหน้ านาม/ ชื่อ/ นามสกุล ผู้รับมอบอานาจกระทาการแทน
 นาย  นาง  นางสาว ชื่อเดิม............................................ นามสกุลเดิม................................................
เปลีย่ นเป็ น  นาย  นาง  นางสาว ชื่อ.................................................. นามสกุล.....................................................
 เปลี่ยนแปลง ที่อยูผ่ ้ รู ับมอบอานาจกระทาการแทน
 นาย  นาง  นางสาว ชื่อ.................................................. นามสกุล.....................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  หบสาคั่ประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที่.......................................
 ที่อยู่ เลขที่.......................................อาคาร....................................................................................................
ตรอก/ ซอย....................................หมูท่ ี่...........ถนน...........................................แขวง/ ตาบล.........................................
เขต/ อาเภอ......................................................จังหวัด...................................................... รหัสไปรษณีย์........................
โทรศัพท์........................................โทรสาร...............................e-mail............................................................................

หมำยเหตุ - กรณีมีกำรยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบียนมีหน้ ำที่ต้องยื่นแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
เพื่อให้ ข้อมูลทะเบียนเป็ นปั จจุบัน
- กรณีผ้ ลู งทะเบียนไม่ แจ้ งกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนให้ เป็ นปั จจุบัน อำจต้ องรับผิดทัง้ ทำงแพ่ งและ/หรือทำงอำญำ
หน้ า ๔/๙

แบบคำขอหมำยเลข 7
แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

๖. เปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนผู้รับมอบอำนำจกระทำกำรแทนในกำรขอรับเงินชดเชยค่ ำภำษีอำกรสำหรับสินค้ ำส่ งออก
(ระบุชื่อและนามสกุลทุกรายทีต่ อ้ งการเพิ่ มเติ ม และ/ หรื อ ยกเลิ ก)
 เพิ่มเติม ผู้รับมอบอานาจกระทาการแทนหนการขอรับเงินชดเชยค่าภาษี อากรสาหรับสินค้ าส่งออก (ให้ใช้ แบบแนบ ข เพิ่ มเติ ม)
๑.  นาย  นาง  นางสาว ชื่อ................................................. นามสกุล.....................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  หบสาคั่ประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที่.......................................
๒. นาย  นาง  นางสาว ชื่อ................................................. นามสกุล.....................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  หบสาคั่ประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที.่ ......................................
๓. นาย  นาง  นางสาว ชื่อ................................................. นามสกุล.....................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  หบสาคั่ประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที่.......................................
 ยกเลิก ผู้รับมอบอานาจกระทาการแทนหนการขอรับเงินชดเชยค่าภาษี อากรสาหรับสินค้ าส่งออก
๑.  นาย  นาง  นางสาว ชื่อ................................................. นามสกุล.....................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  หบสาคั่ประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที่.......................................
๒. นาย  นาง  นางสาว ชื่อ................................................. นามสกุล.....................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  หบสาคั่ประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที่.......................................
๓. นาย  นาง  นางสาว ชื่อ................................................. นามสกุล.....................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  หบสาคั่ประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที่.......................................
 เปลี่ยนแปลง คานาหน้ านาม/ ชื่อ/ นามสกุล ผู้รับมอบอานาจฯ หนการขอรับเงินชดเชยค่าภาษี อากรสาหรับสินค้ าส่งออก
 นาย  นาง  นางสาว ชื่อเดิม............................................ นามสกุลเดิม................................................
เปลีย่ นเป็ น  นาย  นาง  นางสาว ชื่อ.................................................. นามสกุล.....................................................
 เปลี่ยนแปลง ที่อยูผ่ ้ รู ับมอบอานาจฯ หนการขอรับเงินชดเชยค่าภาษี อากรสาหรับสินค้ าส่งออก
 นาย  นาง  นางสาว ชื่อ.................................................. นามสกุล.....................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  หบสาคั่ประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที่.......................................
 ที่อยู่ เลขที่.......................................อาคาร....................................................................................................
ตรอก/ ซอย....................................หมูท่ ี่...........ถนน...........................................แขวง/ ตาบล.........................................
เขต/ อาเภอ......................................................จังหวัด...................................................... รหัสไปรษณีย์........................
โทรศัพท์........................................โทรสาร...............................e-mail............................................................................

หมำยเหตุ - กรณีมีกำรยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบียนมีหน้ ำที่ต้องยื่นแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
เพื่อให้ ข้อมูลทะเบียนเป็ นปั จจุบัน
- กรณีผ้ ลู งทะเบียนไม่ แจ้ งกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนให้ เป็ นปั จจุบัน อำจต้ องรับผิดทัง้ ทำงแพ่ งและ/หรือทำงอำญำ
หน้ า ๕/๙

แบบคำขอหมำยเลข 7
แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

๗. เปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนตัวแทนออกของ (Customs Broker) (ระบุรายชื ่อและข้อมูลตัวแทนออกของทุกรายทีเ่ พิ่ มเติ ม
และ/ หรื อ ยกเลิ ก)
 เพิ่มเติม ตัวแทนออกของประเภทนิติบคุ คล (ให้ใช้ แบบแนบ ค เพิ่ มเติ ม)
๑.  ตัวแทนออกของ เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (๑๓ หลัก)
๒.  ตัวแทนออกของ เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (๑๓ หลัก)
๓.  ตัวแทนออกของ เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (๑๓ หลัก)
 เพิ่มเติม ตัวแทนออกของประเภทบุคคลธรรมดา (ให้ใช้ แบบแนบ ค เพิ่ มเติ ม)
 นาย  นาง  นางสาว ชื่อ.................................................... นามสกุล..................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน เลขที่ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (๑๓ หลัก)
 ยกเลิก ตัวแทนออกของประเภทนิติบคุ คล
๑.  ตัวแทนออกของ เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (๑๓ หลัก)
๒.  ตัวแทนออกของ เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (๑๓ หลัก)
๓.  ตัวแทนออกของ เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (๑๓ หลัก)
 ยกเลิก ตัวแทนออกของประเภทบุคคลธรรมดา
 นาย  นาง  นางสาว ชื่อ.................................................... นามสกุล..................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน เลขที่ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (๑๓ หลัก)

หมำยเหตุ - กรณีมีกำรยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบียนมีหน้ ำที่ต้องยื่นแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
เพื่อให้ ข้อมูลทะเบียนเป็ นปั จจุบัน
- กรณีผ้ ลู งทะเบียนไม่ แจ้ งกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนให้ เป็ นปั จจุบัน อำจต้ องรับผิดทัง้ ทำงแพ่ งและ/หรือทำงอำญำ
หน้ า ๖/๙

แบบคำขอหมำยเลข 7
แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

๘. เปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนพนักงำน/ ลูกจ้ ำง (ระบุชื่อและนามสกุลทุกรายทีต่ อ้ งการเพิ่ มเติ ม และ/ หรื อ ยกเลิ ก)
 เพิ่มเติม พนักงาน/ ลูกจ้ าง (ให้ใช้ แบบแนบ ง เพิ่ มเติ ม)
๑.  นาย  นาง  นางสาว ชื่อ................................................. นามสกุล.....................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  หบสาคั่ประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที่.......................................
๒. นาย  นาง  นางสาว ชื่อ................................................. นามสกุล.....................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  หบสาคั่ประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที่.......................................
๓. นาย  นาง  นางสาว ชื่อ................................................. นามสกุล.....................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  หบสาคั่ประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที่.......................................
 ยกเลิก พนักงาน/ ลูกจ้ าง
๑.  นาย  นาง  นางสาว ชื่อ................................................. นามสกุล.....................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  หบสาคั่ประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที่.......................................
๒. นาย  นาง  นางสาว ชื่อ................................................. นามสกุล.....................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  หบสาคั่ประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที่.......................................
๓. นาย  นาง  นางสาว ชื่อ................................................. นามสกุล.....................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  หบสาคั่ประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที่.......................................
 เปลี่ยนแปลง คานาหน้ านาม/ ชื่อ/ นามสกุล พนักงาน/ ลูกจ้ าง
 นาย  นาง  นางสาว ชื่อเดิม............................................ นามสกุลเดิม................................................
เปลีย่ นเป็ น  นาย  นาง  นางสาว ชื่อ.................................................. นามสกุล.....................................................
 เปลี่ยนแปลงที่อยู่ พนักงาน/ ลูกจ้ าง
 นาย  นาง  นางสาว ชื่อ.................................................. นามสกุล.....................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  หบสาคั่ประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที่.......................................
 ที่อยู่ เลขที่.......................................อาคาร....................................................................................................
ตรอก/ ซอย....................................หมูท่ ี่...........ถนน...........................................แขวง/ ตาบล.........................................
เขต/ อาเภอ......................................................จังหวัด...................................................... รหัสไปรษณีย์........................
โทรศัพท์........................................โทรสาร...............................e-mail............................................................................

หมำยเหตุ - กรณีมีกำรยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบียนมีหน้ ำที่ต้องยื่นแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
เพื่อให้ ข้อมูลทะเบียนเป็ นปั จจุบัน
- กรณีผ้ ลู งทะเบียนไม่ แจ้ งกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนให้ เป็ นปั จจุบัน อำจต้ องรับผิดทัง้ ทำงแพ่ งและ/หรือทำงอำญำ
หน้ า ๗/๙

แบบคำขอหมำยเลข 7
แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

๙. เปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนธนำคำรเพื่อกำรขอชำระอำกร และ/ หรือ ขอคืนเงินอำกร (ระบุข้อมูลบัญชี ธนาคารทุกบัญชี
ทีต่ อ้ งการเพิ่ มเติ ม และ/ หรื อ ยกเลิ ก)
 เพิ่มเติม ธนาคาร (ให้ใช้ แบบแนบ จ เพิ่ มเติ ม)
 เพื่อการขอชาระอากร
 เพื่อการขอคืนเงินอากร
 ยกเลิก ธนาคารเพื่อการขอชาระอากร
ธนาคาร....................................................................... สาขา........................................................................
บั่ชีเงินฝาก  กระแสรายวัน  ออมทรัพย์ เลขที่..................................................................................
 ยกเลิก ธนาคารเพื่อการขอคืนเงินอากร
ธนาคาร....................................................................... สาขา........................................................................
บั่ชีเงินฝาก  กระแสรายวัน  ออมทรัพย์ เลขที่..................................................................................

๑๐. เปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนมอบหมำยให้ ศูนย์ บริ หำรเงินทำหน้ ำที่บริ หำรจัดกำรเงินตรำต่ ำงประเทศแทน
(ระบุข้อมูลศูนย์บริ หารเงิ นฯ ทุกรายทีต่ อ้ งการเพิ่ มเติ ม และ/ หรื อ ยกเลิ ก)
 เพิ่มเติม ศูนย์บริ หารเงินทาหน้ าที่บริ หารจัดการเงินตราต่างประเทศแทน (ให้ใช้ แบบแนบ ฉ เพิ่ มเติ ม)
 ยกเลิก ศูนย์บริ หารเงินทาหน้ าที่บริ หารจัดการเงินตราต่างประเทศแทน
(ชื่อศูนย์บริ หารเงิน)...........................................................................................................................................
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (๑๓ หลัก)
 สานักงานหห่่

 สาขา (ตามที่ระบุหน แบบ ภ.พ.๒๐) __ __ __ __

หมำยเหตุ - กรณีมีกำรยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบียนมีหน้ ำที่ต้องยื่นแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
เพื่อให้ ข้อมูลทะเบียนเป็ นปั จจุบัน
- กรณีผ้ ลู งทะเบียนไม่ แจ้ งกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนให้ เป็ นปั จจุบัน อำจต้ องรับผิดทัง้ ทำงแพ่ งและ/หรือทำงอำญำ
หน้ า ๘/๙

แบบคำขอหมำยเลข 7
แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ารายการที่แจ้ งไว้ ข้างต้ นเป็ นรายการที่ถูกต้ องสมบูรณ์ ทุกประการ และขอหห้ พิจารณาอนุ่าตเปลี่ยนแปลง
ข้ อมูลทะเบียนเพื่อปฏิบตั ิพิธีการศุลกากรต่อไป
ลงชื่อ..........................................................................
(..........................................................................)
ผู้มีอานาจลงนาม

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

ยื่นวันที่..........................................................................
ลงชื่อ..........................................................................

ลงชื่อ..........................................................................

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

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

ผู้มีอานาจลงนาม

ผู้มีอานาจลงนาม

ยื่นวันที่..........................................................................

ยื่นวันที่..........................................................................

สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่
ความเห็นเจ้ าหน้ าที่

คาสัง่

............................................................................................  อนุ่าต ตังแต่
้ ..................................... เป็ นต้ นไป
............................................................................................  ไม่อนุ่าต
............................................................................................
ลงชื่อ..........................................................................

ลงชื่อ..........................................................................

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

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

เจ้ าหน้ าที่

ผู้มีอานาจลงนาม

วันที่..........................................................................

วันที่..........................................................................

หมำยเหตุ - กรณีมีกำรยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบียนมีหน้ ำที่ต้องยื่นแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
เพื่อให้ ข้อมูลทะเบียนเป็ นปั จจุบัน
- กรณีผ้ ลู งทะเบียนไม่ แจ้ งกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนให้ เป็ นปั จจุบัน อำจต้ องรับผิดทัง้ ทำงแพ่ งและ/หรือทำงอำญำ
หน้ า ๙/๙

แบบคำขอหมำยเลข 8
แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

แบบคำขอใช้ ข้อมูลทะเบียนพิธีกำรศุลกำกร
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ กรณีถูกระงับกำรใช้ ข้อมูล
ยื่นต่อ อธิบดีกรมศุลกากร ผ่าน

ทะเบียนรับเลขที่...................................................
สถานที่รับ............................................................
วันเดือนปี ที่รับ......................................................
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับ.......................................................

 ฝ่ ายทะเบียนผู้นาเข้ าและส่งออก ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ
 สานักงานศุลกากร.....................................................................................................
 ด่านศุลกากร.............................................................................................................

กรณีเป็ นนิติบุคคลหรืออื่น ๆ (อืน่ ๆ เช่น ห้างหุน้ ส่วนสามัญไม่จดทะเบียน ร้านค้า หน่วยงานราชการ ฯลฯ)
ข้ าพเจ้ า (ชื่อผู้ประกอบการภาษาไทย).................................................................................................................................
ประเภทของกิจการ  บจก.

 บมจ.

 หจก.

 หสน.

 ร้ าน

 อืน่ ๆ ....................................

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (๑๓ หลัก)
 สานักงานหห่่

 สาขา (ตามที่ระบุหน แบบ ภ.พ.๒๐) .........................................................................

กรณีเป็ นบุคคลธรรมดำ
ข้ าพเจ้ า  นาย/ MR.  นาง/ MRS.  นางสาว/ MISS  อื่น ๆ/ OTHER............................................................
(ภาษาไทย)

ชื่อ............................................................... นามสกุล..............................................................................

 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  หบสาคั่ประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที.่ ...........................................................
ที่อยู่
เลขที่..................................อาคาร.............................................ตรอก/ซอย..................................................หมูท่ ี่..................
ถนน .........................................................แขวง/ตาบล...............................................เขต/อาเภอ..........................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์............................................โทรศัพท์..............................................
โทรสาร......................................................e-mail.................................................................................................................

หมำยเหตุ - กรณีมีกำรยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบียนมีหน้ ำที่ต้องยื่นแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
เพื่อให้ ข้อมูลทะเบียนเป็ นปั จจุบัน
- กรณีผ้ ลู งทะเบียนไม่ แจ้ งกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนให้ เป็ นปั จจุบัน อำจต้ องรั บผิดทัง้ ทำงแพ่ งและ/หรื อทำงอำญำ
หน้ า ๑/๒

แบบคำขอหมำยเลข 8
แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

มีความประสงค์ขอหช้ ข้อมูลทะเบียนพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ กรณีถกู ระงับการหช้ ข้อมูลฯ เนื่องจากไม่มีการปฏิบตั ิพิธีการ
ศุลกากรหรื อดาเนินการหนกระบวนการทางศุลกากรติดต่อกันเกินระยะเวลาที่กรมศุลกากรกาหนด
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ารายการที่แจ้ งไว้ ข้างต้ นเป็ นรายการที่ถกู ต้ องสมบูรณ์ทกุ ประการ และขอหห้ พิจารณาอนุ ่าตการขอหช้ ข้อมูล
ทะเบียนพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ตอ่ ไป
ลงชื่อ..........................................................................
(..........................................................................)
ผู้มีอานาจลงนาม

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

ยื่นวันที่..........................................................................
ลงชื่อ..........................................................................

ลงชื่อ..........................................................................

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

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

ผู้มีอานาจลงนาม

ผู้มีอานาจลงนาม

ยื่นวันที่..........................................................................

ยื่นวันที่..........................................................................

สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่
ความเห็นเจ้ าหน้ าที่

คาสัง่

............................................................................................  อนุ่าต ตังแต่
้ ..................................... เป็ นต้ นไป
............................................................................................  ไม่อนุ่าต
............................................................................................
ลงชื่อ..........................................................................

ลงชื่อ..........................................................................

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

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

เจ้ าหน้ าที่

ผู้มีอานาจลงนาม

วันที่..........................................................................

วันที่..........................................................................

หมำยเหตุ - กรณีมีกำรยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบียนมีหน้ ำที่ต้องยื่นแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
เพื่อให้ ข้อมูลทะเบียนเป็ นปั จจุบัน
- กรณีผ้ ลู งทะเบียนไม่ แจ้ งกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนให้ เป็ นปั จจุบัน อำจต้ องรั บผิดทัง้ ทำงแพ่ งและ/หรื อทำงอำญำ
หน้ า ๒/๒

แบบคำขอหมำยเลข 9
แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

แบบคำขอยกเลิกกำรลงทะเบียน
ผู้ปฏิบัตพ
ิ ธิ ีกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นต่อ อธิบดีกรมศุลกากร ผ่าน

ทะเบียนรับเลขที่...................................................
สถานที่รับ............................................................
วันเดือนปี ที่รับ......................................................
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับ.......................................................

 ฝ่ ายทะเบียนผู้นาเข้ าและส่งออก ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ
 สานักงานศุลกากร.....................................................................................................
 ด่านศุลกากร.............................................................................................................

กรณีเป็ นนิติบุคคลหรืออื่น ๆ (อืน่ ๆ เช่น ห้างหุน้ ส่วนสามัญไม่จดทะเบียน ร้านค้า หน่วยงานราชการ ฯลฯ)
ข้ าพเจ้ า (ชื่อผู้ประกอบการภาษาไทย).................................................................................................................................
ประเภทของกิจการ  บจก.

 บมจ.

 หจก.

 หสน.

 ร้ าน

 อื่น ๆ ....................................

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (๑๓ หลัก)
 สานักงานหห่่

 สาขา (ตามที่ระบุหน แบบ ภ.พ.๒๐) .........................................................................

กรณีเป็ นบุคคลธรรมดำ
ข้ าพเจ้ า  นาย/ MR.  นาง/ MRS.  นางสาว/ MISS  อื่น ๆ/ OTHERS..........................................................
(ภาษาไทย)

ชื่อ............................................................... นามสกุล..............................................................................

 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  หบสาคั่ประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที.่ ...........................................................
ที่อยู่
เลขที่..................................อาคาร.............................................ตรอก/ซอย..................................................หมูท่ ี่..................
ถนน .........................................................แขวง/ตาบล...............................................เขต/อาเภอ..........................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์............................................โทรศัพท์..............................................
โทรสาร......................................................e-mail.................................................................................................................

หมำยเหตุ - กรณีมีกำรยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบียนมีหน้ ำที่ต้องยื่นแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
เพื่อให้ ข้อมูลทะเบียนเป็ นปั จจุบัน
- กรณีผ้ ลู งทะเบียนไม่ แจ้ งกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนให้ เป็ นปั จจุบัน อำจต้ องรั บผิดทัง้ ทำงแพ่ งและ/หรื อทำงอำญำ
หน้ า ๑/๒

แบบคำขอหมำยเลข 9
แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

มีความประสงค์ขอยกเลิกการลงทะเบียนผู้ปฏิบตั ิพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์
เหตุผลการยกเลิก
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
ทังนี
้ ้ ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ารายการที่แจ้ งไว้ ข้างต้ นเป็ นรายการที่ถกู ต้ องสมบูรณ์ทกุ ประการ และขอหห้ พิจารณาอนุ่าตการยกเลิก
การลงทะเบียนผู้ปฏิบตั ิพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ตอ่ ไป
ลงชื่อ..........................................................................
(..........................................................................)
ผู้มีอานาจลงนาม

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

ยื่นวันที่..........................................................................
ลงชื่อ..........................................................................

ลงชื่อ..........................................................................

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

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

ผู้มีอานาจลงนาม

ผู้มีอานาจลงนาม

ยื่นวันที่..........................................................................

ยื่นวันที่..........................................................................

สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่
ความเห็นเจ้ าหน้ าที่

คาสัง่

............................................................................................  อนุ่าต ตังแต่
้ ..................................... เป็ นต้ นไป
............................................................................................  ไม่อนุ่าต
............................................................................................
ลงชื่อ..........................................................................

ลงชื่อ..........................................................................

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

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

เจ้ าหน้ าที่

ผู้มีอานาจลงนาม

วันที่..........................................................................

วันที่..........................................................................

หมำยเหตุ - กรณีมีกำรยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบียนมีหน้ ำที่ต้องยื่นแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
เพื่อให้ ข้อมูลทะเบียนเป็ นปั จจุบัน
- กรณีผ้ ลู งทะเบียนไม่ แจ้ งกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนให้ เป็ นปั จจุบัน อำจต้ องรั บผิดทัง้ ทำงแพ่ งและ/หรื อทำงอำญำ
หน้ า ๒/๒

แบบแนบตามประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

แบบแนบ
คาร้ องมอบอานาจให้ ผ้ รู ั บมอบอานาจกระทาการแทน

ก

กรณีเป็ นนิติบุคคลหรืออื่น ๆ (อืน่ ๆ เช่น ห้างหุน้ ส่วนสามัญไม่จดทะเบียน ร้านค้า หน่วยงานราชการ ฯลฯ)
ข้ าพเจ้ า (ชื่อผู้ประกอบการภาษาไทย)....................................................................................................................................
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (๑๓ หลัก)
 สานักาานหห่

 สาขา (ตามที่ระบุหน แบบ ภ.พ.๒๐) .........................................................................

กรณีเป็ นบุคคลธรรมดา
ข้ าพเจ้ า  นาย/ MR.  นาา/ MRS.  นาาสาว/ MISS  อื่น ๆ/ OTHERS...........................................................
(ภาษาไทย)

ชื่อ................................................................ นามสกุล...............................................................................

 บัตรประจาตัวประชาชน  หนัาสือเดินทาา  หบสาคั่ประจาตัวคนตาาด้ าว เลขที.่ .............................................................
มีความประสาค์มอบหมายหห้
 นาย/ MR.  นาา/ MRS.  นาาสาว/ MISS  อื่น ๆ/ OTHERS.........................................................................
(ภาษาไทย)
ชื่อ............................................................... นามสกุล................................................................................
(ภาษาอัากฤษ) ชื่อ............................................................... นามสกุล................................................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนัาสือเดินทาา  หบทะเบียนคนตาาด้ าว เลขที.่ ...............................................................
ทีอ่ ยูเลขที่.............................อาคาร.............................................ตรอก/ซอย..................................................หมูที่..................
ถนน .........................................................แขวา/ตาบล...............................................เขต/อาเภอ............................................
จัาหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์............................................โทรศัพท์................................................
โทรสาร......................................................e-mail...................................................................................................................
เป็ นผู้มีอานาจกระทาการแทนหนนามขอาข้ าพเจ้ าฯ หนการปฏิบตั ิพิธีการศุลกากร การรายาานยานพาหนะเข้ า-ออก การเป็ นผู้รับผิดชอบ
การบรรจุ การชาระภาษี อากร การติดตอราชการกับกรมศุลกากร และการดาเนินการหนกระบวนการทาาศุลกากร และข้ าพเจ้ าฯ
ยินยอมรับผิดชอบหนการกระทาขอาบุคคลข้ าาต้ นหนทุกกรณี
ลาชื่อ
(

ปิด

ผู้มอบอานาจ (ผู้มีอานาจลานาม)
)

อากรแสตมป์
๓๐ บาท

ลาชื่อ
(

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

ผู้รับมอบอานาจ
)

ยื่นวันที่ ...........................................................
หมายเหตุ

- การมอบอานาจให้ บุคคลธรรมดาในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรฯ ให้ ปิดอากรแสตมป์ ๓๐ บาทเป็ นรายบุคคล

(ตามประมวลรั ษฎากร หมวด ๖ เรื่ อง อากรแสตมป์)

แบบแนบตามประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

คาร้ องมอบอานาจให้ ผ้ รู ั บมอบอานาจกระทาการแทน
ในการขอรั บเงินชดเชยค่ าภาษีอากรสาหรั บสินค้ าส่ งออก

แบบแนบ

ข

กรณีเป็ นนิติบุคคลหรืออื่น ๆ (อืน่ ๆ เช่น ห้างหุน้ ส่วนสามัญไม่จดทะเบียน ร้านค้า หน่วยงานราชการ ฯลฯ)
ข้ าพเจ้ า (ชื่อผู้ประกอบการภาษาไทย)....................................................................................................................................
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (๑๓ หลัก)
 สานักาานหห่

 สาขา (ตามที่ระบุหน แบบ ภ.พ.๒๐) .........................................................................

กรณีเป็ นบุคคลธรรมดา
ข้ าพเจ้ า  นาย/ MR.  นาา/ MRS.  นาาสาว/ MISS  อื่น ๆ/ OTHERS...........................................................
(ภาษาไทย)

ชื่อ................................................................ นามสกุล...............................................................................

 บัตรประจาตัวประชาชน  หนัาสือเดินทาา  หบสาคั่ประจาตัวคนตาาด้ าว เลขที.่ .............................................................
มีความประสาค์มอบหมายหห้
 นาย/ MR.  นาา/ MRS.  นาาสาว/ MISS  อื่น ๆ/ OTHERS.........................................................................
(ภาษาไทย)
ชื่อ............................................................... นามสกุล................................................................................
(ภาษาอัากฤษ) ชื่อ............................................................... นามสกุล................................................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนัาสือเดินทาา  หบทะเบียนคนตาาด้ าว เลขที.่ ...............................................................
ทีอ่ ยูเลขที่.............................อาคาร.............................................ตรอก/ซอย..................................................หมูที่..................
ถนน .........................................................แขวา/ตาบล...............................................เขต/อาเภอ............................................
จัาหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์............................................โทรศัพท์................................................
โทรสาร......................................................e-mail...................................................................................................................
เป็ นผู้มีอานาจกระทาการหนนามขอาข้ าพเจ้ าฯ หนการขอรับเาินชดเชยคาภาษี อากรสาหรับสินค้ าสาออก ตามพระราชบั่่ัติ
ชดเชยคาภาษี อากรสินค้ าสาออกที่ผลิตหนราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๔ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อา และข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมรับผิดชอบ
หนการกระทาขอาบุคคลข้ าาต้ นหนทุกกรณี หากเกิดการทุจริ ตหนการขอรับเาินชดเชยอันเกิดจากการกระทาขอาบุคคลข้ าาต้ น
และเกิดความเสียหายแกกรมศุลกากร ไมวากรณีหด ๆ ข้ าพเจ้ ายินยอมรับผิดชอบตอกรมศุลกากรหนทุกกรณี
ลาชื่อ
(

ปิด

ผู้มอบอานาจ (ผู้มีอานาจลานาม)
)

อากรแสตมป์
๓๐ บาท

ลาชื่อ
(

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

ผู้รับมอบอานาจ
)

ยื่นวันที่ ...........................................................
หมายเหตุ - การมอบอานาจให้ บุคคลธรรมดาในการขอรับเงินชดเชยค่ าภาษีอากรฯ ให้ ปิดอากรแสตมป์ ๓๐ บาทเป็ นรายบุคคล
(ตามประมวลรั ษฎากร หมวด ๖ เรื่ อง อากรแสตมป์)

แบบแนบตามประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

แบบแนบ

แบบบัญชีรายชื่อตัวแทนออกของ (Customs Broker)
ผู้รับมอบอานาจ

ค

กรณีเป็ นนิติบุคคลหรืออื่น ๆ (อืน่ ๆ เช่น ห้างหุน้ ส่วนสามัญไม่จดทะเบียน ร้านค้า หน่วยงานราชการ ฯลฯ)
ข้ าพเจ้ า (ชื่อผู้ประกอบการภาษาไทย)...................................................................................................................................
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (๑๓ หลัก)
 สานักาานหห่

 สาขา (ตามที่ระบุหน แบบ ภ.พ.๒๐) .........................................................................

กรณีเป็ นบุคคลธรรมดา
ข้ าพเจ้ า  นาย/ MR.  นาา/ MRS.  นาาสาว/ MISS  อื่น ๆ/ OTHERS...........................................................
(ภาษาไทย)

ชื่อ................................................................ นามสกุล...............................................................................

 บัตรประจาตัวประชาชน  หนัาสือเดินทาา  หบสาคั่ประจาตัวคนตาาด้ าว เลขที.่ .............................................................
มีความประสาค์มอบหมายหห้ ตวั แทนออกขอาดัารายชื่อตอไปนี ้ เป็ นตัวแทนออกขอาผู้รับมอบอานาจ
ชื่อตัวแทนออกขอา

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร

และข้ า พเจ้ า ฯ ได้ ห ช้ บ ริ การขอาตัว แทนออกขอา ผู้ซึ่า ได้ รับ อนุ ่าตจากกรมศุลกากรหห้ เป็ นผู้บริ การรั บสาข้ อ มูล
ทาาอิเล็กทรอนิกส์ตามรายชื่อข้ าาต้ น หนการปฏิบตั ิพิธีการศุลกากรและการชาระภาษี อากรกับกรมศุลกากร โดยตัวแทนออกขอา
ดัากลาว เป็ นผู้สาข้ อมูลทาาอิเล็กทรอนิกส์พร้ อมรับรอาข้ อมูลด้ วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) ขอาตัวแทนออกขอานัน้ ๆ
ผาน VANS หห้ กบั กรมศุลกากรแทนข้ าพเจ้ า และข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมรับผิดชอบหนการกระทาขอาตัวแทนออกขอาหนทุกกรณี
ลาชื่อ
(

ผู้มีอานาจลานาม
)

ยื่นวันที่ ...........................................................

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

แบบแนบตามประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

แบบแนบ

ง

แบบบัญชีรายชื่อพนักงาน/ ลูกจ้ าง
กรณีเป็ นนิติบุคคลหรืออื่น ๆ (อืน่ ๆ เช่น ห้างหุน้ ส่วนสามัญไม่จดทะเบียน ร้านค้า หน่วยงานราชการ ฯลฯ)

ข้ าพเจ้ า (ชื่อผู้ประกอบการภาษาไทย)....................................................................................................................................
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (๑๓ หลัก)
 สานักาานหห่

 สาขา (ตามที่ระบุหน แบบ ภ.พ.๒๐) .........................................................................

กรณีเป็ นบุคคลธรรมดา
ข้ าพเจ้ า  นาย/ MR.  นาา/ MRS.  นาาสาว/ MISS  อื่น ๆ/ OTHERS...........................................................
(ภาษาไทย)

ชื่อ................................................................ นามสกุล...............................................................................

 บัตรประจาตัวประชาชน  หนัาสือเดินทาา  หบสาคั่ประจาตัวคนตาาด้ าว เลขที.่ .............................................................
มีความประสาค์มอบหมายหห้
ชื่อ-สกุล พนักาาน/ ลูกจ้ าา

เลขประจาตัวประชาชน

เป็ นผู้ติดตอราชการกับกรมศุลกากรแทนข้ าพเจ้ า และ/หรื อ บันทึกข้ อมูลเข้ าสูระบบคอมพิวเตอร์ ขอาศุลกากร และข้ าพเจ้ าฯ ยินยอม
รับผิดชอบหนการกระทาขอาพนักาาน/ ลูกจ้ าาขอาข้ าพเจ้ าตามรายชื่อข้ าาต้ นหนทุกกรณี
ลาชื่อ
(

ผู้มีอานาจลานาม
)

ยื่นวันที่ ...........................................................

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

แบบแนบตามประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

แบบแนบ

แบบธนาคารเพื่อการขอชาระภาษีอากร
และ/หรื อ ขอคืนเงินอากร
กรณีเป็ นนิติบุคคลหรืออื่น ๆ (อืน่ ๆ เช่น ห้างหุน้ ส่วนสามัญไม่จดทะเบียน ร้านค้า หน่วยงานราชการ ฯลฯ))

จ
ฉ.

ข้ าพเจ้ า (ชื่อผู้ประกอบการภาษาไทย)....................................................................................................................................
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (๑๓ หลัก)
 สานักาานหห่

 สาขา (ตามที่ระบุหน แบบ ภ.พ.๒๐) .........................................................................

กรณีเป็ นบุคคลธรรมดา
ข้ าพเจ้ า  นาย/ MR.  นาา/ MRS.  นาาสาว/ MISS  อื่น ๆ/ OTHERS...........................................................
(ภาษาไทย)

ชื่อ................................................................ นามสกุล...............................................................................

 บัตรประจาตัวประชาชน  หนัาสือเดินทาา  หบสาคั่ประจาตัวคนตาาด้ าว เลขที.่ .............................................................

มีความประสาค์ขอชาระภาษี อากร และ/หรื อ ขอคืนเาินอากรผานธนาคาร ดัานี ้
(๑) ธนาคารเพื่อการขอชาระภาษี อากร คือ ................................................................... สาขา...................................................
บั่ชีเาินฝาก

 กระแสรายวัน

 ออมทรัพย์ เลขที่ ........................................................................................

(๒) ธนาคารเพื่อการขอคืนเาินอากร คือ ........................................................................ สาขา..................................................
บั่ชีเาินฝาก

 กระแสรายวัน

 ออมทรัพย์ เลขที่ ........................................................................................

โดยข้ าพเจ้ าขอรับรอาวารายการที่แจ้ าไว้ ข้าาต้ นเป็ นรายการที่ถกู ต้ อาสมบูรณ์ทกุ ประการ
ลาชื่อ
(

ผู้มีอานาจลานาม
)

ยื่นวันที่ ...........................................................

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

แบบแนบตามประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

คาร้ องมอบหมายให้ ศูนย์ บริ หารเงินทาหน้ าที่บริหาร
จัดการเงินตราต่ างประเทศแทน

แบบแนบ

ฉ
จ.

นิติบุคคลหรืออื่น ๆ (อืน่ ๆ เช่น ห้างหุน้ ส่วนสามัญไม่จดทะเบียน ร้านค้า หน่วยงานราชการ ฯลฯ)
ข้ าพเจ้ า (ชื่อผู้ประกอบการภาษาไทย)....................................................................................................................................
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (๑๓ หลัก)
 สานักาานหห่

 สาขา (ตามที่ระบุหน แบบ ภ.พ.๒๐) .........................................................................

มีความประสาค์มอบหมายหห้ ศนู ย์บริ หารเาินทาหน้ าที่บริ หารจัดการเาินตราตาาประเทศแทน
โดยมี

(ชื่อศูนย์บริ หารเาินภาษาไทย...............................................................................................................................)
(ชื่อศูนย์บริ หารเาินภาษาอัากฤษ..........................................................................................................................)

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (๑๓ หลัก)
 สานักาานหห่

 สาขา (ตามที่ระบุหน แบบ ภ.พ.๒๐) .........................................................................

ทีอ่ ยูเลขที่.............................อาคาร.............................................ตรอก/ซอย..................................................หมูที่..................
ถนน .........................................................แขวา/ตาบล...............................................เขต/อาเภอ............................................
จัาหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์............................................โทรศัพท์................................................
โทรสาร......................................................e-mail...................................................................................................................
ทะเบียนตามหนัาสือรับรอาการเป็ นหุ้นสวนบริ ษัท เลขที่.............................................................................................................
วันที่จดทะเบียน __ __ / __ __ / __ __ __ __

ทุนจดทะเบียน.............................................................บาท

วันที่ออกหนัาสือรับรอา (ถ้ ามี) __ __ / __ __ / __ __ __ __

ชื่อประเทศแม.....................................................................

หมายเหตุ - การมอบอานาจให้ ศูนย์ บริ หารเงินทาหน้ าที่บริหารจัดการเงินตราต่ างประเทศแทน ให้ ปิดอากรแสตมป์ ๓๐ บาทเป็ นรายศูนย์ ฯ
(ตามประมวลรั ษฎากร หมวด ๖ เรื่ อง อากรแสตมป์)
หน้ า ๑/๒

แบบแนบตามประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

คาร้ องมอบหมายให้ ศูนย์ บริ หารเงินทาหน้ าที่บริหาร
จัดการเงินตราต่ างประเทศแทน

แบบแนบ

ฉ

หบอนุ่าตศูนย์บริ หารเาิน เลขที่ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
ออกหห้ ณ วันที่ __ __ /__ __ /__ __ __ __

หมดอายุ ณ วันที่ __ __ /__ __ /__ __ __ __

เป็ นศูนย์บริ หารเาินทาหน้ าที่บริ หารจัดการเาินตราตาาประเทศแทนข้ าพเจ้ าฯ และข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมรับผิดชอบหนการกระทาขอา
ศูนย์บริ หารเาินฯ ข้ าาต้ นหนทุกกรณี
ลาชื่อ
(

ปิด

ผู้มอบอานาจ (ผู้มีอานาจลานาม)
)

อากรแสตมป์
๓๐ บาท

ลาชื่อ
(

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

ผู้รับมอบอานาจ (ศูนย์บริหารเาินฯ)
)

ยื่นวันที่ ...........................................................

หมายเหตุ - การมอบอานาจให้ ศูนย์ บริ หารเงินทาหน้ าที่บริหารจัดการเงินตราต่ างประเทศแทน ให้ ปิดอากรแสตมป์ ๓๐ บาทเป็ นรายศูนย์ ฯ
(ตามประมวลรั ษฎากร หมวด ๖ เรื่ อง อากรแสตมป์)
หน้ า ๒/๒

แบบแนบตามประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

แบบขอทำกำรรั บส่ งข้ อมูลกำรปฏิบัติพิธีกำรศุลกำกร
ทำงอิเล็กทรอนิกส์

แบบแนบ

ช

กรณีเป็ นนิติบุคคลหรืออื่น ๆ (อืน่ ๆ เช่น ห้างหุน้ ส่วนสามัญไม่จดทะเบียน ร้านค้า หน่วยงานราชการ ฯลฯ)
ข้ าพเจ้ า (ชื่อผู้ประกอบการภาษาไทย)....................................................................................................................................
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (๑๓ หลัก)
 สานักาานหห่

 สาขา (ตามที่ระบุหน แบบ ภ.พ.๒๐) .........................................................................

e-mail....................................................................................................................................................................................
กรณีเป็ นบุคคลธรรมดำ
ข้ าพเจ้ า  นาย/ MR.  นาา/ MRS.  นาาสาว/ MISS  อื่น ๆ/ OTHERS...........................................................
(ภาษาไทย)

ชื่อ................................................................ นามสกุล...............................................................................

 บัตรประจาตัวประชาชน  หนัาสือเดินทาา  หบสาคั่ประจาตัวคนตาาด้ าว เลขที.่ .............................................................
e-mail....................................................................................................................................................................................
มีความประสาค์จะทาการรับสาข้ อมูล และลาลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กบั กรมศุลกากรด้ วยตนเอา โดยมีรายละเอียดดัานี ้
๑)
ประเภทเอกสารที่หช้ หนการแลกเปลีย่ นข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์กบั กรมศุลกากร
 หบขนสินค้ าขาออก
 หบขนสินค้ าขาเข้ า
 บั่ชีราคาสินค้ า
 หบกากับการขนย้ ายสินค้ า
 บั่ชีสนิ ค้ าทาาอากาศ
 บั่ชีสนิ ค้ าทาาเรื อ
 บั่ชีต้ สู นิ ค้ า
 รายาานเรื อ/ อากาศยาน
 อื่น ๆ โปรดระบุ...........................................................................................................................................
๒)

หช้ ซอฟแวร์ ขอาบริ ษัท.........................................................................................................................................

๓)

หช้ บริ การผู้รับสาข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (VANS) ขอา………....................................................................................
Gateway ขอา  CAT  เทรดสยาม  เน็ตเบย์ (สอบถามจากผู้หห้ บริ การ)

๔)

เป็ นสมาชิก Certificate Authority (CA) เพื่อลาลายมือชื่อทาาอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ขอา
 TOT  CAT  Others...........................................................................................................
หมายเลขสมาชิก CA (Serial No.)......................................................................................................................

ข้ า พเจ้ า มีค วามประสาค์ ห ช้ บ ริ ก าร ตัว แทนออกขอา และ/หรื อ เคาน์ เตอร์ บ ริ ก าร หนการรั บ สาข้ อ มูลอิเล็ก ทรอนิก ส์ กับ
กรมศุลกากร แตลาลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ด้ วยตนเอา โดยเป็ นสมาชิก Certificate Authority (CA) ขอา
 TOT  CAT  Others...........................................................................................................
หมายเลขสมาชิก CA (Serial No.)......................................................................................................................
ลาชื่อ
(

ผู้มีอานาจลานาม
)

ยื่นวันที่ ...........................................................

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

หลักฐานประกอบแบบคาขอหมายเลข 1
(แบบคาขอลงทะเบียนผู้ปฏิบตั พิ ิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์)
กรณีนิตบิ ุคคลหรืออื่นๆ
บริษัทจากัด / บริษัทมหาชน / ห้ างหุ้นส่ วนจากัด / ห้ างหุ้นส่ วนสามัญจดทะเบียน
หลักฐานประกอบการพิจารณา
๑. หลักฐานของผู้มีอานาจลงนามทุกคน
๑.๑ กรณีคนไทย
- บัตรประจาตัวประชาชน
๑.๒ กรณีบคุ คลต่างประเทศ
- สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรื อ
- ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าวพร้ อมสาเนา
ทะเบียนบ้ าน (กรณีคนต่างด้ าวทีข่ ออนุญาตเพื่อมี
ถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร ต้ องแสดงใบสาคัญ
ถิ่นที่อยูท่ ี่ได้ รับอนุญาตให้ อยูใ่ นประเทศไทย)
๒. หนังสือรับรองนิติบคุ คล
๓. ใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ.๒๐)
(ใช้ เฉพาะกรณีลงทะเบียนสาขาเท่ านัน้ )

หมายเหตุ
 กรณีบคุ คลต่างประเทศ หากไม่มหี ลักฐาน
ตามข้ อ ๑.๒ ให้ ใช้ หลักฐานอื่นเป็ นกรณีไป

 ออกให้ ไม่เกิน ๓ เดือน
หลักฐานที่ใช้ แทนได้
๓.๑ แบบแจ้ งการเปลีย่ นแปลงทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม
(ภ.พ.๐๙) ที่กรมสรรพากรออกให้ ไม่เกิน ๒ เดือน
๓.๒ แบบคาขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิม่
(ภ.พ.๐๔) ที่กรมสรรพากรออกให้ ไม่เกิน ๒ เดือน

นิตบิ ุคคลจดทะเบียนในต่ างประเทศ
หลักฐานประกอบการพิจารณา
๑. หลักฐานของผู้มีอานาจลงนามทุกคน
๑.๑ กรณีคนไทย
- บัตรประจาตัวประชาชน
๑.๒ กรณีบคุ คลต่างประเทศ
- สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรื อ
- ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าวพร้ อมสาเนา
ทะเบียนบ้ าน (กรณีคนต่างด้ าวทีข่ ออนุญาตเพื่อมี
ถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร ต้ องแสดงใบสาคัญ
ถิ่นที่อยูท่ ี่ได้ รับอนุญาตให้ อยูใ่ นประเทศไทย)

หมายเหตุ
 กรณีบคุ คลต่างประเทศ หากไม่มหี ลักฐาน
ตามข้ อ ๑.๒ ให้ ใช้ หลักฐานอื่นเป็ นกรณีไป

หน้ า ๑/๑๐

แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑
๒. หลักฐานการจดทะเบียนนิติบคุ คลของต่างประเทศ
โดยมี Notary Public ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลงนามรับรอง
และออกให้ ไม่เกิน ๖ เดือน

๓. หนังสือมอบอานาจ (Power of Attorney)
โดยมี Notary Public ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลงนามรับรอง
และออกให้ ไม่เกิน ๖ เดือน

๔. คาแปลภาษาไทยจากสถาบันการแปลที่เชื่อถือได้
โดยผู้มีอานาจลงนามของสถาบันการแปลลงนามรับรอง
และประทับตราสถาบัน (ถ้ ามี) พร้ อมหลักฐานประกอบ
การพิจารณาเพิ่มเติมตามข้ อ ๔.๑ หรื อ ๔.๒

๕. บัตรประจาตัวผู้เสียภาษี อากร หรื อ
ใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิม่ (ภ.พ.๒๐)

๒.๑ หากไม่กาหนดชื่อผู้บริ หารกิจการ ให้ แนบหลักฐาน
ตามข้ อ ๓ เพิ่มเติม
๒.๒ หลักฐานการจดทะเบียนนิติบคุ คลที่เป็ นภาษา
ต่างประเทศ ต้ องมีคาแปลเป็ นภาษาไทยจาก
สถาบันการแปลที่เชื่อถือได้ โดยแนบหลักฐาน
ตามข้ อ ๔ เพิ่มเติม
๓.๑ ใช้ เฉพาะกรณีไม่กาหนดชื่อผู้บริ หารกิจการ
๓.๒ หนังสือมอบอานาจ (Power of Attorney)
ทีเ่ ป็ นภาษาต่างประเทศต้ องมีคาแปลเป็ นภาษาไทย
จากสถาบันการแปลที่เชื่อถือได้ โดยแนบหลักฐาน
ตามข้ อ ๔ เพิ่มเติม
๔.๑ หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นสถาบันการแปล
พร้ อมให้ ผ้ มู ีอานาจลงนามของสถาบันการแปล
ลงนามรับรองสาเนาและประทับตรา (ถ้ ามี) หรื อ
๔.๒ กรณีผ้ แู ปลหรื อผู้รับรองการแปลเป็ นทนายความ
ผู้ทาคารับรองลายมือชื่อและเอกสาร (Notarial
Services Attorney) ให้ แนบหนังสือรับรอง
(Certificate) การขึ ้นทะเบียนเป็ นทนายความ
ผู้ทาคารับรองลายมือชื่อและเอกสาร
พร้ อมให้ ทนายความเจ้ าของหนังสือรับรองนัน้
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
หลักฐานที่ใช้ แทนได้
๕.๑ แบบแจ้ งการเปลีย่ นแปลงทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม
(ภ.พ.๐๙) ที่กรมสรรพากรออกให้ ไม่เกิน ๒ เดือน
๕.๒ แบบคาขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิม่
(ภ.พ.๐๔) ที่กรมสรรพากรออกให้ ไม่เกิน ๒ เดือน

หน้ า ๒/๑๐

แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

สานักงานผู้แทน
หลักฐานประกอบการพิจารณา
๑. หลักฐานของผู้มีอานาจลงนามทุกคน
๑.๑ กรณีคนไทย
- บัตรประจาตัวประชาชน
๑.๒ กรณีบคุ คลต่างประเทศ
- สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรื อ
- ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าวพร้ อมสาเนา
ทะเบียนบ้ าน (กรณีคนต่างด้ าวทีข่ ออนุญาตเพื่อมี
ถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร ต้ องแสดงใบสาคัญ
ถิ่นที่อยูท่ ี่ได้ รับอนุญาตให้ อยูใ่ นประเทศไทย)
๒. หนังสือรับรองข้ อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้
ตามพระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจคนต่างด้ าว
พ.ศ. ๒๕๔๒

หมายเหตุ
 กรณีบคุ คลต่างประเทศ หากไม่มหี ลักฐาน
ตามข้ อ ๑.๒ ให้ ใช้ หลักฐานอื่นเป็ นกรณีไป

๒.๑ ออกให้ ไม่เกิน ๓ เดือน
๒.๒ หากไม่กาหนดชื่อผู้บริ หารกิจการ ให้ แนบหลักฐาน
ตามข้ อ ๔ เพิ่มเติม

๓. หลักฐานการขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้ าว
เช่น แบบ ต.๓ หรื อ แบบ ต.๗ ฯลฯ
๔. หนังสือมอบอานาจ (Power of Attorney)
โดยมี Notary Public ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลงนามรับรอง
และออกให้ ไม่เกิน ๖ เดือน

๕. คาแปลภาษาไทยจากสถาบันการแปลที่เชื่อถือได้
โดยผู้มีอานาจลงนามของสถาบันการแปลลงนามรับรอง
และประทับตราสถาบัน (ถ้ ามี) พร้ อมหลักฐานประกอบ
การพิจารณาเพิ่มเติมตามข้ อ ๕.๑ หรื อ ๕.๒

๖. บัตรประจาตัวผู้เสียภาษี อากร หรื อ
ใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิม่ (ภ.พ.๒๐)

๔.๑ ใช้ เฉพาะกรณีไม่กาหนดชื่อผู้บริ หารกิจการ
๔.๒ หนังสือมอบอานาจ (Power of Attorney)
ทีเ่ ป็ นภาษาต่างประเทศต้ องมีคาแปลเป็ นภาษาไทย
จากสถาบันการแปลที่เชื่อถือได้ โดยแนบหลักฐาน
ตามข้ อ ๕ เพิ่มเติม
๕.๑ หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นสถาบันการแปล
พร้ อมให้ ผ้ มู ีอานาจลงนามของสถาบันการแปลลงนาม
รับรองสาเนาและประทับตรา (ถ้ ามี) หรื อ
๕.๒ กรณีผ้ แู ปลหรื อผู้รับรองการแปลเป็ นทนายความ
ผู้ทาคารับรองลายมือชื่อและเอกสาร (Notarial
Services Attorney) ให้ แนบหนังสือรับรอง
(Certificate) การขึ ้นทะเบียนเป็ นทนายความ
ผู้ทาคารับรองลายมือชื่อและเอกสาร
พร้ อมให้ ทนายความเจ้ าของหนังสือรับรองนัน้
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
 ให้ ใช้ เฉพาะกรณีที่เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร
ไม่ตรงกับเลขทะเบียนนิติบคุ คล

หน้ า ๓/๑๐

แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

กิจการร่ วมค้ า
หลักฐานประกอบการพิจารณา
๑. หลักฐานของผู้มีอานาจลงนามทุกคน
๑.๑ กรณีคนไทย
- บัตรประจาตัวประชาชน
๑.๒ กรณีบคุ คลต่างประเทศ
- สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรื อ
- ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าวพร้ อมสาเนา
ทะเบียนบ้ าน (กรณีคนต่างด้ าวทีข่ ออนุญาตเพื่อมี
ถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร ต้ องแสดงใบสาคัญ
ถิ่นที่อยูท่ ี่ได้ รับอนุญาตให้ อยูใ่ นประเทศไทย)
๒. หลักฐานหนังสือสัญญาร่วมค้ า (Joint Venture Agreement)

หมายเหตุ
 กรณีบคุ คลต่างประเทศ หากไม่มหี ลักฐาน
ตามข้ อ ๑.๒ ให้ ใช้ หลักฐานอื่นเป็ นกรณีไป

๒.๑ หากไม่กาหนดชื่อผู้บริ หารกิจการ ให้ แนบหลักฐาน
ตามข้ อ ๔ เพิ่มเติม
๒.๒ กรณีหนังสือสัญญาร่วมค้ า (Joint Venture Agreement)
ถูกจัดทาขึ ้นในต่างประเทศ ต้ องมี Notary Public
ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลงนามรับรอง และออกให้ ไม่เกิน
๖ เดือน เว้ นแต่ กรณีหนังสือสัญญาฯ ที่ถกู จัดทาขึ ้น
ในต่างประเทศนัน้ มีคฉู่ บับของคูส่ ญ
ั ญาร่วมค้ าที่เป็ น
ต้ นฉบับซึง่ ปรากฏในข้ อสัญญา ให้ คสู่ ญ
ั ญาร่วมค้ า
ในประเทศไทยเลือกดาเนินการได้ ดังนี ้
๒.๒.๑ ให้ นาคูฉ่ บับหนังสือสัญญาฯ ที่เป็ นต้ นฉบับ
ของตนเองมาแสดงต่อพนักงานศุลกากรประกอบ
การยื่นแบบคาขอ พร้ อมยื่นสาเนาหนังสือสัญญาฯ
ที่ได้ รับรองสาเนาถูกต้ องแล้ ว หรือ
๒.๒.๒ ให้ ยื่นสาเนาหนังสือสัญญาฯ ซึง่ มี
ทนายความผู้ทาคารับรองลายมือชื่อและ
เอกสาร (Notarial Services Attorney)
เป็ นผู้ลงนามรับรอง พร้ อมแนบหนังสือรับรอง
(Certificate) การขึ ้นทะเบียนเป็ นทนายความ
ผู้ทาคารับรองลายมือชื่อและเอกสาร ซึง่ มี
ทนายความเจ้ าของหนังสือรับรองนัน้
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
๒.๓ หากหลักฐานหนังสือสัญญาเป็ นภาษาต่างประเทศ
ต้ องมีคาแปลเป็ นภาษาไทยจากสถาบันการแปล
ที่เชื่อถือได้ โดยแนบหลักฐานตามข้ อ ๕ เพิ่มเติม
หน้ า ๔/๑๐

แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑
๓. หนังสือรับรองนิติบคุ คล ของคูส่ ญ
ั ญาที่ทาสัญญาร่วมค้ า
ทุกฝ่ าย ฝ่ ายละ ๑ ชุด

๓.๑ ออกให้ ไม่เกิน ๓ เดือน
๓.๒ หากคูส่ ญ
ั ญาเป็ นนิติบคุ คลจดทะเบียนในต่างประเทศ
ที่ไม่สามารถยื่นหนังสือรับรองนิตบิ คุ คลได้
ให้ ใช้ หลักฐานการจดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลของ
ต่างประเทศโดยมี Notary Public ที่เชื่อถือได้
เป็ นผู้ลงนามรับรอง และออกให้ ไม่เกิน ๖ เดือน

๔. หนังสือมอบอานาจ (Power of Attorney)
ให้ เป็ นผู้ทาการแทนกิจการร่วมค้ า

๔.๑ ใช้ เฉพาะกรณีไม่กาหนดชื่อผู้บริ หารกิจการ
๔.๒ กรณีหนังสือมอบอานาจ (Power of Attorney)
ถูกจัดทาขึ ้นในต่างประเทศ ต้ องมี Notary Public
ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลงนามรับรองและออกให้ ไม่เกิน
๖ เดือน
๔.๓ หนังสือมอบอานาจ (Power of Attorney)
ทีเ่ ป็ นภาษาต่างประเทศต้ องมีคาแปลเป็ นภาษาไทย
จากสถาบันการแปลที่เชื่อถือได้ โดยแนบหลักฐาน
ตามข้ อ ๕ เพิ่มเติม
๕.๑ หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นสถาบันการแปล
พร้ อมให้ ผ้ มู ีอานาจลงนามของสถาบันการแปลลงนาม
รับรองสาเนาและประทับตรา (ถ้ ามี) หรื อ
๕.๒ กรณีผ้ แู ปลหรื อผู้รับรองการแปลเป็ นทนายความ
ผู้ทาคารับรองลายมือชื่อและเอกสาร (Notarial
Services Attorney) ให้ แนบหนังสือรับรอง
(Certificate) การขึ ้นทะเบียนเป็ นทนายความ
ผู้ทาคารับรองลายมือชื่อและเอกสาร
พร้ อมให้ ทนายความเจ้ าของหนังสือรับรองนัน้
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
หลักฐานที่ใช้ แทนได้
๖.๑ แบบแจ้ งการเปลีย่ นแปลงทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม
(ภ.พ.๐๙) ที่กรมสรรพากรออกให้ ไม่เกิน ๒ เดือน
๖.๒ แบบคาขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิม่
(ภ.พ.๐๔) ที่กรมสรรพากรออกให้ ไม่เกิน ๒ เดือน

๕. คาแปลภาษาไทยจากสถาบันการแปลที่เชื่อถือได้
โดยผู้มีอานาจลงนามของสถาบันการแปลลงนามรับรอง
และประทับตราสถาบัน (ถ้ ามี) พร้ อมหลักฐานประกอบ
การพิจารณาเพิ่มเติมตามข้ อ ๕.๑ หรื อ ๕.๒

๖. บัตรประจาตัวผู้เสียภาษี อากร หรื อ
ใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิม่ (ภ.พ.๒๐)

หน้ า ๕/๑๐

แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

หน่ วยงานราชการ / กระทรวง / ทบวง / กรม
หลักฐานประกอบการพิจารณา
๑. หลักฐานของผู้มีอานาจลงนามทุกคน
๑.๑ กรณีคนไทย
- บัตรประจาตัวประชาชน
- บัตรประจาตัวข้ าราชการหรื อพนักงานองค์การ
ของรัฐพร้ อมสาเนาทะเบียนบ้ าน
๑.๒ กรณีบคุ คลต่างประเทศ
- สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรื อ
- ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าวพร้ อมสาเนา
ทะเบียนบ้ าน (กรณีคนต่างด้ าวทีข่ ออนุญาตเพื่อมี
ถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร ต้ องแสดงใบสาคัญ
ถิ่นที่อยูท่ ี่ได้ รับอนุญาตให้ อยูใ่ นประเทศไทย)

หมายเหตุ
 กรณีบคุ คลต่างประเทศ หากไม่มหี ลักฐาน
ตามข้ อ ๑.๒ ให้ ใช้ หลักฐานอื่นเป็ นกรณีไป

๒. หลักฐานการจัดตังตามพระราชบั
้
ญญัติ หรื อ
พระราชกฤษฎีกา หรื อ ใบอนุญาตจัดตังที
้ ่ออกให้ จาก
กระทรวง ทบวง กรม ของต้ นสังกัดที่หน่วยงานราชการนันๆ
้
สังกัดอยู่ ฯลฯ
๓. หนังสือแต่งตังผู
้ ้ มีอานาจกระทาการ
๔. บัตรประจาตัวผู้เสียภาษี อากร

โรงเรียน / วิทยาลัย / มหาวิทยาลัย
หลักฐานประกอบการพิจารณา

หมายเหตุ

๑. หลักฐานของผู้มีอานาจลงนามทุกคน
๑.๑ กรณีคนไทย
- บัตรประจาตัวประชาชน
- บัตรประจาตัวข้ าราชการหรื อพนักงานองค์การ
ของรัฐพร้ อมสาเนาทะเบียนบ้ าน
๑.๒ กรณีบคุ คลต่างประเทศ
- สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรื อ
- ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าวพร้ อมสาเนา
ทะเบียนบ้ าน (กรณีคนต่างด้ าวทีข่ ออนุญาตเพื่อมี
ถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร ต้ องแสดงใบสาคัญ
ถิ่นที่อยูท่ ี่ได้ รับอนุญาตให้ อยูใ่ นประเทศไทย)

 กรณีบคุ คลต่างประเทศ หากไม่มหี ลักฐาน
ตามข้ อ ๑.๒ ให้ ใช้ หลักฐานอื่นเป็ นกรณีไป

๒. หนังสือใบอนุญาตให้ จดั ตัง้

 กรณีที่ไม่ได้ ระบุชื่อผู้มีอานาจกระทาการ
ให้ แนบหลักฐานตามข้ อ ๔ เพิ่มเติม
หน้ า ๖/๑๐

แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑
๓. ตราสารจัดตังนิ
้ ติบคุ คลของโรงเรียนในระบบ (ถ้ ามี)
๔. หนังสือแต่งตังผู
้ ้ มีอานาจกระทาการ
หลักฐานที่ใช้ แทนได้
๕.๑ แบบแจ้ งการเปลีย่ นแปลงทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม
(ภ.พ.๐๙) ที่กรมสรรพากรออกให้ ไม่เกิน ๒ เดือน
๕.๒ แบบคาขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิม่
(ภ.พ.๐๔) ที่กรมสรรพากรออกให้ ไม่เกิน ๒ เดือน

๕. บัตรประจาตัวผู้เสียภาษี อากร หรื อ
ใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิม่ (ภ.พ.๒๐)

มูลนิธิ / สมาคม / สหกรณ์
หลักฐานประกอบการพิจารณา
๑. หลักฐานของผู้มีอานาจลงนามทุกคน
๑.๑ กรณีคนไทย
- บัตรประจาตัวประชาชน
- บัตรประจาตัวข้ าราชการหรื อพนักงานองค์การ
ของรัฐพร้ อมสาเนาทะเบียนบ้ าน
๑.๒ กรณีบคุ คลต่างประเทศ
- สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรื อ
- ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าวพร้ อมสาเนา
ทะเบียนบ้ าน (กรณีคนต่างด้ าวทีข่ ออนุญาตเพื่อมี
ถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร ต้ องแสดงใบสาคัญ
ถิ่นที่อยูท่ ี่ได้ รับอนุญาตให้ อยูใ่ นประเทศไทย)

หมายเหตุ
 กรณีบคุ คลต่างประเทศ หากไม่มหี ลักฐาน
ตามข้ อ ๑.๒ ให้ ใช้ หลักฐานอื่นเป็ นกรณีไป

๒. หลักฐานการจดทะเบียนจัดตัง้ เช่น ใบอนุญาตจัดตังสมาคม
้
หรื อ องค์การ หรื อ ใบสาคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์ ฯลฯ
๓. หนังสือแต่งตังผู
้ ้ มีอานาจกระทาการ
๔. หลักฐานหนังสือรายชื่อกรรมการ (ถ้ ามี)

 หากมีการแก้ ไข/เปลีย่ นแปลง/เพิม่ เติม รายชื่อ
กรรมการ ให้ แนบสาเนาข้ อบังคับฉบับที่ขอแก้ ไข/
เปลีย่ นแปลง/เพิ่มเติม หรื อใบสาคัญแสดงการ
จดทะเบียนแต่งตังกรรมการของมู
้
ลนิธิขึ ้นใหม่
ทังชุ
้ ด ฉบับปั จจุบนั

๕. สาเนาข้ อบังคับ

 หากมีการแก้ ไข/เปลีย่ นแปลง/เพิม่ เติม ข้ อบังคับ
ให้ แนบสาเนาข้ อบังคับฉบับที่ขอแก้ ไขเพิ่มเติม
เปลีย่ นแปลง ฉบับปั จจุบนั

หน้ า ๗/๑๐

แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑
หลักฐานที่ใช้ แทนได้
๖.๑ แบบแจ้ งการเปลีย่ นแปลงทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม
(ภ.พ.๐๙) ที่กรมสรรพากรออกให้ ไม่เกิน ๒ เดือน
๖.๒ แบบคาขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิม่
(ภ.พ.๐๔) ที่กรมสรรพากรออกให้ ไม่เกิน ๒ เดือน

๖. บัตรประจาตัวผู้เสียภาษี อากร หรื อ
ใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิม่ (ภ.พ.๒๐)

วัด
หลักฐานประกอบการพิจารณา

หมายเหตุ

๑. บัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจลงนาม
๒. หลักฐานหนังสืออนุญาตให้ จดั ตังวั
้ ด
๓. หนังสือตราตังเจ้
้ าอาวาส
๔. หนังสือสุทธิ สาหรับพระภิกษุและสามเณร

 ใช้ ในกรณีที่คานาหน้ านาม หรื อสมณศักดิ์ และวงเล็บ
ชื่อตัวสกุลต่อท้ ายสมณศักดิ์ ไม่ตรงกับบัตรประจาตัว
ประชาชน หรื อ หนังสือตราตังเจ้
้ าอาวาส

๕. บัตรประจาตัวผู้เสียภาษี อากร (ถ้ ามี)

 กรณีวดั ที่ไม่มเี ลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร
กรมสรรพากร ให้ ยื่นแบบคาขอลงทะเบียนเป็ น
ผู้ปฏิบตั ิพิธีการศุลกากรฯ ณ ฝ่ ายทะเบียนผู้นาเข้ า
และส่งออก ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ
สานักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
กรมศุลกากร เท่านัน้

ห้ างหุ้นส่ วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ ใช่ นิตบิ ุคคล
หลักฐานประกอบการพิจารณา
๑. หลักฐานของผู้มีอานาจลงนามทุกคน
๑.๑ กรณีคนไทย
- บัตรประจาตัวประชาชน
๑.๒ กรณีบคุ คลต่างประเทศ
- สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรื อ
- ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าวพร้ อมสาเนา
ทะเบียนบ้ าน (กรณีคนต่างด้ าวทีข่ ออนุญาตเพื่อมี
ถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร ต้ องแสดงใบสาคัญ
ถิ่นที่อยูท่ ี่ได้ รับอนุญาตให้ อยูใ่ นประเทศไทย)

หมายเหตุ
 กรณีบคุ คลต่างประเทศ หากไม่มหี ลักฐาน
ตามข้ อ ๑.๒ ให้ ใช้ หลักฐานอื่นเป็ นกรณีไป

๒. หนังสือสัญญาหรื อบันทึกข้ อตกลงในการจัดตัง้
ห้ างหุ้นส่วนสามัญหรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบคุ คล
หน้ า ๘/๑๐

แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑
๓. ใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ ามี)
หลักฐานที่ใช้ แทนได้
๔.๑ แบบแจ้ งการเปลีย่ นแปลงทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม
(ภ.พ.๐๙) ที่กรมสรรพากรออกให้ ไม่เกิน ๒ เดือน
๔.๒ แบบคาขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิม่
(ภ.พ.๐๔) ที่กรมสรรพากรออกให้ ไม่เกิน ๒ เดือน

๔. บัตรประจาตัวผู้เสียภาษี อากร หรื อ
ใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิม่ (ภ.พ.๒๐)

ร้ านค้ า
หลักฐานประกอบการพิจารณา

หมายเหตุ

๑. บัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจลงนาม
๒. ใบทะเบียนพาณิชย์
๓. ใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิม่ (ภ.พ.๒๐) (ถ้ ามี)

บริษัทจากัด / บริษัทมหาชน / ห้ างหุ้นส่ วนจากัด / ห้ างหุ้นส่ วนสามัญจดทะเบียน
กรณีเป็ นบริษัทที่ทาแผนฟื ้ นฟูกิจการ ซึ่งศาลได้ ส่ ังให้ บริษัทอื่นเป็ นผู้บริ หารแผนแทน
เพื่อดาเนินกิจการบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ บริษัทสามารถดาเนินกิจการต่ อไปได้
หลักฐานประกอบการพิจารณา

หมายเหตุ

๑. หลักฐานของผู้มีอานาจลงนามทุกคน
๑.๑ กรณีคนไทย
- บัตรประจาตัวประชาชน
๑.๒ กรณีบคุ คลต่างประเทศ
- สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรื อ
- ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าวพร้ อมสาเนา
ทะเบียนบ้ าน (กรณีคนต่างด้ าวทีข่ ออนุญาตเพื่อมี
ถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร ต้ องแสดงใบสาคัญ
ถิ่นที่อยูท่ ี่ได้ รับอนุญาตให้ อยูใ่ นประเทศไทย)

 กรณีบคุ คลต่างประเทศ หากไม่มหี ลักฐาน
ตามข้ อ ๑.๒ ให้ ใช้ หลักฐานอื่นเป็ นกรณีไป

๒. หนังสือรับรองนิติบคุ คล ของบริษัทที่ทาแผนฟื น้ ฟูกิจการ

 ออกให้ ไม่เกิน ๓ เดือน

๓. หนังสือรับรองนิติบคุ คล ของบริษัทอื่นที่ศาลสัง่ ให้ เป็ น
ผู้บริ หารแผนแทน (ถ้ ามี)

 ออกให้ ไม่เกิน ๓ เดือน

หน้ า ๙/๑๐

แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑
หลักฐานที่ใช้ แทนได้
๓.๑ แบบแจ้ งการเปลีย่ นแปลงทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม
(ภ.พ.๐๙) ที่กรมสรรพากรออกให้ ไม่เกิน ๒ เดือน
๓.๒ แบบคาขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิม่
(ภ.พ.๐๔) ที่กรมสรรพากรออกให้ ไม่เกิน ๒ เดือน

๔. ใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิม่ (ภ.พ.20)
(ใช้ เฉพาะกรณีลงทะเบียนสาขาเท่ านัน้ )

๕. สาเนาคาสัง่ ศาลให้ ฟืน้ ฟูกิจการ หรื อทาแผนฟื น้ ฟูกิจการ

กรณีบุคคลธรรมดา
บุคคลธรรมดา
หลักฐานประกอบการพิจารณา
กรณีคนไทย
- บัตรประจาตัวประชาชน
กรณีบุคคลต่ างประเทศ
- สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรื อ
- ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าวพร้ อมสาเนาทะเบียนบ้ าน
(กรณีคนต่างด้ าวที่ขออนุญาตเพือ่ มีถิ่นที่อยู่
ในราชอาณาจักร ต้ องแสดงใบสาคัญถิ่นที่อยู่
ที่ได้ รับอนุญาตให้ อยูใ่ นประเทศไทย)

หมายเหตุ
 กรณีบคุ คลต่างประเทศ หากไม่มหี ลักฐาน
ตามที่ระบุไว้ ให้ ใช้ หลักฐานอื่นเป็ นกรณีไป

หน้ า ๑๐/๑๐

แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

หลักฐานประกอบแบบคาขอหมายเลข 2
(แบบคาขอลงทะเบียนผู้รับผิดชอบการบรรจุ ผู้ปฏิบตั พิ ิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์)

บริษัทจากัด / บริษัทมหาชน / ห้ างหุ้นส่ วนจากัด / ห้ างหุ้นส่ วนสามัญจดทะเบียน
หลักฐานประกอบการพิจารณา
๑. หลักฐานของผู้มีอานาจลงนามทุกคน
๑.๑ กรณีคนไทย
- บัตรประจาตัวประชาชน
๑.๒ กรณีบคุ คลต่างประเทศ
- สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรื อ
- ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าวพร้ อมสาเนา
ทะเบียนบ้ าน (กรณีคนต่างด้ าวทีข่ ออนุญาตเพื่อมี
ถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร ต้ องแสดงใบสาคัญ
ถิ่นที่อยูท่ ี่ได้ รับอนุญาตให้ อยูใ่ นประเทศไทย)
๒. หนังสือรับรองนิติบคุ คล
๓. ใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ.๒๐)
(ใช้ เฉพาะกรณีลงทะเบียนสาขาเท่ านัน้ )

หมายเหตุ
 กรณีบคุ คลต่างประเทศ หากไม่มหี ลักฐาน
ตามข้ อ ๑.๒ ให้ ใช้ หลักฐานอื่นเป็ นกรณีไป

 ออกให้ ไม่เกิน ๓ เดือน
หลักฐานที่ใช้ แทนได้
๓.๑ แบบแจ้ งการเปลีย่ นแปลงทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม
(ภ.พ.๐๙) ที่กรมสรรพากรออกให้ ไม่เกิน ๒ เดือน
๓.๒ แบบคาขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิม่
(ภ.พ.๐๔) ที่กรมสรรพากรออกให้ ไม่เกิน ๒ เดือน

นิตบิ ุคคลจดทะเบียนในต่ างประเทศ
หลักฐานประกอบการพิจารณา
๑. หลักฐานของผู้มีอานาจลงนามทุกคน
๑.๑ กรณีคนไทย
- บัตรประจาตัวประชาชน
๑.๒ กรณีบคุ คลต่างประเทศ
- สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรื อ
- ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าวพร้ อมสาเนา
ทะเบียนบ้ าน (กรณีคนต่างด้ าวทีข่ ออนุญาตเพื่อมี
ถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร ต้ องแสดงใบสาคัญ
ถิ่นที่อยูท่ ี่ได้ รับอนุญาตให้ อยูใ่ นประเทศไทย)

หมายเหตุ
 กรณีบคุ คลต่างประเทศ หากไม่มหี ลักฐาน
ตามข้ อ ๑.๒ ให้ ใช้ หลักฐานอื่นเป็ นกรณีไป

หน้ า ๑/๔

แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑
๒. หลักฐานการจดทะเบียนนิติบคุ คลของต่างประเทศ
โดยมี Notary Public ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลงนามรับรอง
และออกให้ ไม่เกิน ๖ เดือน

๓. หนังสือมอบอานาจ (Power of Attorney)
โดยมี Notary Public ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลงนามรับรอง
และออกให้ ไม่เกิน ๖ เดือน

๔. คาแปลภาษาไทยจากสถาบันการแปลที่เชื่อถือได้
โดยผู้มีอานาจลงนามของสถาบันการแปลลงนามรับรอง
และประทับตราสถาบัน (ถ้ ามี) พร้ อมหลักฐานประกอบ
การพิจารณาเพิ่มเติมตามข้ อ ๔.๑ หรื อ ๔.๒

๕. บัตรประจาตัวผู้เสียภาษี อากร หรื อ
ใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิม่ (ภ.พ.๒๐)

๒.๑ หากไม่กาหนดชื่อผู้บริ หารกิจการ ให้ แนบหลักฐาน
ตามข้ อ ๓ เพิ่มเติม
๒.๒ หลักฐานการจดทะเบียนนิติบคุ คลที่เป็ นภาษา
ต่างประเทศ ต้ องมีคาแปลเป็ นภาษาไทยจาก
สถาบันการแปลที่เชื่อถือได้ โดยแนบหลักฐาน
ตามข้ อ ๔ เพิ่มเติม
๓.๑ ใช้ เฉพาะกรณีไม่กาหนดชื่อผู้บริ หารกิจการ
๓.๒ หนังสือมอบอานาจ (Power of Attorney)
ทีเ่ ป็ นภาษาต่างประเทศต้ องมีคาแปลเป็ นภาษาไทย
จากสถาบันการแปลที่เชื่อถือได้ โดยแนบหลักฐาน
ตามข้ อ ๔ เพิ่มเติม
๔.๑ หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นสถาบันการแปล
พร้ อมให้ ผ้ มู ีอานาจลงนามของสถาบันการแปล
ลงนามรับรองสาเนาและประทับตรา (ถ้ ามี) หรื อ
๔.๒ กรณีผ้ แู ปลหรื อผู้รับรองการแปลเป็ นทนายความ
ผู้ทาคารับรองลายมือชื่อและเอกสาร (Notarial
Services Attorney) ให้ แนบหนังสือรับรอง
(Certificate) การขึ ้นทะเบียนเป็ นทนายความ
ผู้ทาคารับรองลายมือชื่อและเอกสาร
พร้ อมให้ ทนายความเจ้ าของหนังสือรับรองนัน้
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
หลักฐานที่ใช้ แทนได้
๕.๑ แบบแจ้ งการเปลีย่ นแปลงทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม
(ภ.พ.๐๙) ที่กรมสรรพากรออกให้ ไม่เกิน ๒ เดือน
๕.๒ แบบคาขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิม่
(ภ.พ.๐๔) ที่กรมสรรพากรออกให้ ไม่เกิน ๒ เดือน

นิตบิ ุคคลจดทะเบียนในต่ างประเทศแต่ งตัง้ ตัวแทนในประเทศไทยกระทาการแทน
หลักฐานประกอบการพิจารณา

หมายเหตุ

หลักฐานประกอบการพิจารณาของฝ่ ายตัวการ
๑. สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้มีอานาจลงนาม
ทุกคน โดยมี Notary Public ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลงนามรับรอง
และออกให้ ไม่เกิน ๖ เดือน

หน้ า ๒/๔

แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑
๒. หลักฐานการจดทะเบียนนิติบคุ คลของต่างประเทศ
โดยมี Notary Public ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลงนามรับรอง
และออกให้ ไม่เกิน ๖ เดือน
๓. หลักฐานหนังสือสัญญาแต่งตังตั
้ วแทน (Agency
Agreement)

 หลักฐานการจดทะเบียนนิติบคุ คลที่เป็ น
ภาษาต่างประเทศ ต้ องมีคาแปลเป็ นภาษาไทย
จากสถาบันการแปลที่เชื่อถือได้ โดยแนบ
หลักฐานตามข้ อ ๕ เพิ่มเติม
๓.๑ หากหลักฐานหนังสือสัญญาแต่งตังตั
้ วแทนไม่ได้ ระบุ
นิติกรรมที่เกี่ยวข้ องกับกรมศุลกากร และ/หรื อ
การดาเนินการในกระบวนการทางศุลกากร
ให้ แนบหลักฐานตามข้ อ ๔ เพิ่มเติม
๓.๒ กรณีหนังสือสัญญาแต่งตังตั
้ วแทน (Agency
Agreement) ถูกจัดทาขึ ้นในต่างประเทศ ต้ องมี
Notary Public ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลงนามรับรอง
และออกให้ ไม่เกิน ๖ เดือน เว้ นแต่ กรณีหนังสือสัญญาฯ
ที่ถกู จัดทาขึ ้นในต่างประเทศนัน้ มีคฉู่ บับของตัวแทน
ในประเทศไทยทีเ่ ป็ นต้ นฉบับซึง่ ปรากฏในข้ อสัญญา
ให้ ตวั แทนในประเทศไทยเลือกดาเนินการได้ ดังนี ้
๓.๒.๑ ให้ นาคูฉ่ บับหนังสือสัญญาฯ ที่เป็ นต้ นฉบับ
ของตนเองมาแสดงต่อพนักงานศุลกากรประกอบ
การยื่นแบบคาขอ พร้ อมยื่นสาเนาหนังสือสัญญาฯ
ที่ได้ รับรองสาเนาถูกต้ องแล้ ว หรือ
๓.๒.๒ ให้ ยื่นสาเนาหนังสือสัญญาฯ ซึง่ มี
ทนายความผู้ทาคารับรองลายมือชื่อและ
เอกสาร (Notarial Services Attorney)
เป็ นผู้ลงนามรับรอง พร้ อมแนบหนังสือรับรอง
(Certificate) การขึ ้นทะเบียนเป็ นทนายความ
ผู้ทาคารับรองลายมือชื่อและเอกสาร ซึง่ มี
ทนายความเจ้ าของหนังสือรับรองนัน้
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
๓.๓ หลักฐานหนังสือสัญญาแต่งตังตั
้ วแทน (Agency
Agreement) ที่เป็ นภาษาต่างประเทศต้ องมีคาแปล
เป็ นภาษาไทยจากสถาบันการแปลที่เชื่อถือได้
โดยแนบหลักฐานตามข้ อ ๕ เพิ่มเติม

หน้ า ๓/๔

แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑
๔. หนังสือมอบอานาจ (Power of Attorney)
โดยมี Notary Public ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลงนามรับรอง
และออกให้ ไม่เกิน ๖ เดือน

๕. คาแปลภาษาไทยจากสถาบันการแปลที่เชื่อถือได้
โดยผู้มีอานาจลงนามของสถาบันการแปลลงนามรับรอง
และประทับตราสถาบัน (ถ้ ามี) พร้ อมหลักฐานประกอบ
การพิจารณาเพิ่มเติมตามข้ อ ๕.๑ หรื อ ๕.๒

๖. บัตรประจาตัวผู้เสียภาษี อากร หรื อ
ใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิม่ (ภ.พ.๒๐)
ชุดตัวการกระทาการแทนโดยตัวแทน

๔.๑ ให้ ยื่นหากหลักฐานหนังสือสัญญา (Agency
Agreement) ไม่ได้ ระบุขอบเขตการทานิตกิ รรม
ที่เกี่ยวข้ องกับกรมศุลกากรในเรื่ องเกี่ยวกับ
การดาเนินการในกระบวนการทางศุลกากร หรื อ
การมอบอานาจให้ มาทานิติกรรมกับกรมศุลกากร
๔.๒ หนังสือมอบอานาจ (Power of Attorney)
ทีเ่ ป็ นภาษาต่างประเทศต้ องมีคาแปลเป็ นภาษาไทย
จากสถาบันการแปลที่เชื่อถือได้ โดยแนบหลักฐาน
ตามข้ อ ๕ เพิ่มเติม
๕.๑ หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นสถาบันการแปล
พร้ อมให้ ผ้ มู ีอานาจลงนามของสถาบันการแปล
ลงนามรับรองสาเนาและประทับตรา (ถ้ ามี) หรื อ
๕.๒ กรณีผ้ แู ปลหรื อผู้รับรองการแปลเป็ นทนายความ
ผู้ทาคารับรองลายมือชื่อและเอกสาร (Notarial
Services Attorney) ให้ แนบหนังสือรับรอง
(Certificate) การขึ ้นทะเบียนเป็ นทนายความ
ผู้ทาคารับรองลายมือชื่อและเอกสาร
พร้ อมให้ ทนายความเจ้ าของหนังสือรับรองนัน้
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
หลักฐานที่ใช้ แทนได้
๖.๑ แบบแจ้ งการเปลีย่ นแปลงทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม
(ภ.พ.๐๙) ที่กรมสรรพากรออกให้ ไม่เกิน ๒ เดือน
๖.๒ แบบคาขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิม่
(ภ.พ.๐๔) ที่กรมสรรพากรออกให้ ไม่เกิน ๒ เดือน

หลักฐานประกอบการพิจารณาของฝ่ ายตัวแทน
๗. หลักฐานของผู้มีอานาจลงนามทุกคน
๗.๑ กรณีคนไทย
- บัตรประจาตัวประชาชน
๗.๒ กรณีบคุ คลต่างประเทศ
- สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรื อ
- ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าวพร้ อมสาเนา
ทะเบียนบ้ าน (กรณีคนต่างด้ าวทีข่ ออนุญาตเพื่อมี
ถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร ต้ องแสดงใบสาคัญ
ถิ่นที่อยูท่ ี่ได้ รับอนุญาตให้ อยูใ่ นประเทศไทย)

 กรณีบคุ คลต่างประเทศ หากไม่มหี ลักฐาน
ตามข้ อ ๗.๒ ให้ ใช้ หลักฐานอื่นเป็ นกรณีไป

๘. หนังสือรับรองนิติบคุ คล

 ออกให้ ไม่เกิน ๓ เดือน
หน้ า ๔/๔

แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

หลักฐานประกอบแบบคาขอหมายเลข 3
(แบบคาขอลงทะเบียนตัวแทนผู้รายงานยานพาหนะเข้ า-ออกทางอิเล็กทรอนิกส์)

บริษัทจากัด / บริษัทมหาชน / ห้ างหุ้นส่ วนจากัด / ห้ างหุ้นส่ วนสามัญจดทะเบียน
หลักฐานประกอบการพิจารณา
๑. หลักฐานของผู้มีอานาจลงนามทุกคน
๑.๑ กรณีคนไทย
- บัตรประจาตัวประชาชน
๑.๒ กรณีบคุ คลต่างประเทศ
- สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรื อ
- ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าวพร้ อมสาเนา
ทะเบียนบ้ าน (กรณีคนต่างด้ าวทีข่ ออนุญาตเพื่อมี
ถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร ต้ องแสดงใบสาคัญ
ถิ่นที่อยูท่ ี่ได้ รับอนุญาตให้ อยูใ่ นประเทศไทย)
๒. หนังสือรับรองนิติบคุ คล
๓. ใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ.๒๐)
(ใช้ เฉพาะกรณีลงทะเบียนสาขาเท่ านัน้ )

หมายเหตุ
 กรณีบคุ คลต่างประเทศ หากไม่มหี ลักฐาน
ตามข้ อ ๑.๒ ให้ ใช้ หลักฐานอื่นเป็ นกรณีไป

 ออกให้ ไม่เกิน ๓ เดือน
หลักฐานที่ใช้ แทนได้
๓.๑ แบบแจ้ งการเปลีย่ นแปลงทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม
(ภ.พ.๐๙) ที่กรมสรรพากรออกให้ ไม่เกิน ๒ เดือน
๓.๒ แบบคาขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิม่
(ภ.พ.๐๔) ที่กรมสรรพากรออกให้ ไม่เกิน ๒ เดือน

นิตบิ ุคคลจดทะเบียนในต่ างประเทศ
หลักฐานประกอบการพิจารณา
๑. หลักฐานของผู้มีอานาจลงนามทุกคน
๑.๑ กรณีคนไทย
- บัตรประจาตัวประชาชน
๑.๒ กรณีบคุ คลต่างประเทศ
- สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรื อ
- ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าวพร้ อมสาเนา
ทะเบียนบ้ าน (กรณีคนต่างด้ าวทีข่ ออนุญาตเพื่อมี
ถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร ต้ องแสดงใบสาคัญ
ถิ่นที่อยูท่ ี่ได้ รับอนุญาตให้ อยูใ่ นประเทศไทย)

หมายเหตุ
 กรณีบคุ คลต่างประเทศ หากไม่มหี ลักฐาน
ตามข้ อ ๑.๒ ให้ ใช้ หลักฐานอื่นเป็ นกรณีไป

หน้ า ๑/๔

แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑
๒. หลักฐานการจดทะเบียนนิติบคุ คลของต่างประเทศ
โดยมี Notary Public ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลงนามรับรอง
และออกให้ ไม่เกิน ๖ เดือน

๓. หนังสือมอบอานาจ (Power of Attorney)
โดยมี Notary Public ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลงนามรับรอง
และออกให้ ไม่เกิน ๖ เดือน

๔. คาแปลภาษาไทยจากสถาบันการแปลที่เชื่อถือได้
โดยผู้มีอานาจลงนามของสถาบันการแปลลงนามรับรอง
และประทับตราสถาบัน (ถ้ ามี) พร้ อมหลักฐานประกอบ
การพิจารณาเพิ่มเติมตามข้ อ ๔.๑ หรื อ ๔.๒

๕. บัตรประจาตัวผู้เสียภาษี อากร หรื อ
ใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิม่ (ภ.พ.๒๐)

๒.๑ หากไม่กาหนดชื่อผู้บริ หารกิจการ ให้ แนบหลักฐาน
ตามข้ อ ๓ เพิ่มเติม
๒.๒ หลักฐานการจดทะเบียนนิติบคุ คลที่เป็ นภาษา
ต่างประเทศ ต้ องมีคาแปลเป็ นภาษาไทยจาก
สถาบันการแปลที่เชื่อถือได้ โดยแนบหลักฐาน
ตามข้ อ ๔ เพิ่มเติม
๓.๑ ใช้ เฉพาะกรณีไม่กาหนดชื่อผู้บริ หารกิจการ
๓.๒ หนังสือมอบอานาจ (Power of Attorney)
ทีเ่ ป็ นภาษาต่างประเทศต้ องมีคาแปลเป็ นภาษาไทย
จากสถาบันการแปลที่เชื่อถือได้ โดยแนบหลักฐาน
ตามข้ อ ๔ เพิ่มเติม
๔.๑ หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นสถาบันการแปล
พร้ อมให้ ผ้ มู ีอานาจลงนามของสถาบันการแปล
ลงนามรับรองสาเนาและประทับตรา (ถ้ ามี) หรื อ
๔.๒ กรณีผ้ แู ปลหรื อผู้รับรองการแปลเป็ นทนายความ
ผู้ทาคารับรองลายมือชื่อและเอกสาร (Notarial
Services Attorney) ให้ แนบหนังสือรับรอง
(Certificate) การขึ ้นทะเบียนเป็ นทนายความ
ผู้ทาคารับรองลายมือชื่อและเอกสาร
พร้ อมให้ ทนายความเจ้ าของหนังสือรับรองนัน้
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
หลักฐานที่ใช้ แทนได้
๕.๑ แบบแจ้ งการเปลีย่ นแปลงทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม
(ภ.พ.๐๙) ที่กรมสรรพากรออกให้ ไม่เกิน ๒ เดือน
๕.๒ แบบคาขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิม่
(ภ.พ.๐๔) ที่กรมสรรพากรออกให้ ไม่เกิน ๒ เดือน

นิตบิ ุคคลจดทะเบียนในต่ างประเทศแต่ งตัง้ ตัวแทนในประเทศไทยกระทาการแทน
หลักฐานประกอบการพิจารณา

หมายเหตุ

หลักฐานประกอบการพิจารณาของฝ่ ายตัวการ
๑. สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้มีอานาจลงนาม
ทุกคน โดยมี Notary Public ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลงนามรับรอง
และออกให้ ไม่เกิน ๖ เดือน

หน้ า ๒/๔

แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑
๒. หลักฐานการจดทะเบียนนิติบคุ คลของต่างประเทศ
โดยมี Notary Public ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลงนามรับรอง
และออกให้ ไม่เกิน ๖ เดือน
๓. หลักฐานหนังสือสัญญาแต่งตังตั
้ วแทน (Agency
Agreement)

 หลักฐานการจดทะเบียนนิติบคุ คลที่เป็ น
ภาษาต่างประเทศ ต้ องมีคาแปลเป็ นภาษาไทย
จากสถาบันการแปลที่เชื่อถือได้ โดยแนบ
หลักฐานตามข้ อ ๕ เพิ่มเติม
๓.๑ หากหลักฐานหนังสือสัญญาแต่งตังตั
้ วแทนไม่ได้ ระบุ
นิติกรรมที่เกี่ยวข้ องกับกรมศุลกากร และ/หรื อ
การดาเนินการในกระบวนการทางศุลกากร
ให้ แนบหลักฐานตามข้ อ ๔ เพิ่มเติม
๓.๒ กรณีหนังสือสัญญาแต่งตังตั
้ วแทน (Agency
Agreement) ถูกจัดทาขึ ้นในต่างประเทศ ต้ องมี
Notary Public ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลงนามรับรอง
และออกให้ ไม่เกิน ๖ เดือน เว้ นแต่ กรณีหนังสือสัญญาฯ
ที่ถกู จัดทาขึ ้นในต่างประเทศนัน้ มีคฉู่ บับของตัวแทน
ในประเทศไทยทีเ่ ป็ นต้ นฉบับซึง่ ปรากฏในข้ อสัญญา
ให้ ตวั แทนในประเทศไทยเลือกดาเนินการได้ ดังนี ้
๓.๒.๑ ให้ นาคูฉ่ บับหนังสือสัญญาฯ ที่เป็ นต้ นฉบับ
ของตนเองมาแสดงต่อพนักงานศุลกากรประกอบ
การยื่นแบบคาขอ พร้ อมยื่นสาเนาหนังสือสัญญาฯ
ที่ได้ รับรองสาเนาถูกต้ องแล้ ว หรือ
๓.๒.๒ ให้ ยื่นสาเนาหนังสือสัญญาฯ ซึง่ มี
ทนายความผู้ทาคารับรองลายมือชื่อและ
เอกสาร (Notarial Services Attorney)
เป็ นผู้ลงนามรับรอง พร้ อมแนบหนังสือรับรอง
(Certificate) การขึ ้นทะเบียนเป็ นทนายความ
ผู้ทาคารับรองลายมือชื่อและเอกสาร ซึง่ มี
ทนายความเจ้ าของหนังสือรับรองนัน้
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
๓.๓ หลักฐานหนังสือสัญญาแต่งตังตั
้ วแทน (Agency
Agreement) ที่เป็ นภาษาต่างประเทศต้ องมีคาแปล
เป็ นภาษาไทยจากสถาบันการแปลที่เชื่อถือได้
โดยแนบหลักฐานตามข้ อ ๕ เพิ่มเติม

หน้ า ๓/๔

แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑
๔. หนังสือมอบอานาจ (Power of Attorney)
โดยมี Notary Public ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลงนามรับรอง
และออกให้ ไม่เกิน ๖ เดือน

๕. คาแปลภาษาไทยจากสถาบันการแปลที่เชื่อถือได้
โดยผู้มีอานาจลงนามของสถาบันการแปลลงนามรับรอง
และประทับตราสถาบัน (ถ้ ามี) พร้ อมหลักฐานประกอบ
การพิจารณาเพิ่มเติมตามข้ อ ๕.๑ หรื อ ๕.๒

๖. บัตรประจาตัวผู้เสียภาษี อากร หรื อ
ใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิม่ (ภ.พ.๒๐)
ชุดตัวการกระทาการแทนโดยตัวแทน

๔.๑ ให้ ยื่นหากหลักฐานหนังสือสัญญา (Agency
Agreement) ไม่ได้ ระบุขอบเขตการทานิตกิ รรม
ที่เกี่ยวข้ องกับกรมศุลกากรในเรื่ องเกี่ยวกับ
การดาเนินการในกระบวนการทางศุลกากร หรื อ
การมอบอานาจให้ มาทานิติกรรมกับกรมศุลกากร
๔.๒ หนังสือมอบอานาจ (Power of Attorney)
ทีเ่ ป็ นภาษาต่างประเทศต้ องมีคาแปลเป็ นภาษาไทย
จากสถาบันการแปลที่เชื่อถือได้ โดยแนบหลักฐาน
ตามข้ อ ๕ เพิ่มเติม
๕.๑ หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นสถาบันการแปล
พร้ อมให้ ผ้ มู ีอานาจลงนามของสถาบันการแปล
ลงนามรับรองสาเนาและประทับตรา (ถ้ ามี) หรื อ
๕.๒ กรณีผ้ แู ปลหรื อผู้รับรองการแปลเป็ นทนายความ
ผู้ทาคารับรองลายมือชื่อและเอกสาร (Notarial
Services Attorney) ให้ แนบหนังสือรับรอง
(Certificate) การขึ ้นทะเบียนเป็ นทนายความ
ผู้ทาคารับรองลายมือชื่อและเอกสาร
พร้ อมให้ ทนายความเจ้ าของหนังสือรับรองนัน้
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
หลักฐานที่ใช้ แทนได้
๖.๑ แบบแจ้ งการเปลีย่ นแปลงทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม
(ภ.พ.๐๙) ที่กรมสรรพากรออกให้ ไม่เกิน ๒ เดือน
๖.๒ แบบคาขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิม่
(ภ.พ.๐๔) ที่กรมสรรพากรออกให้ ไม่เกิน ๒ เดือน

หลักฐานประกอบการพิจารณาของฝ่ ายตัวแทน
๗. หลักฐานของผู้มีอานาจลงนามทุกคน
๗.๑ กรณีคนไทย
- บัตรประจาตัวประชาชน
๗.๒ กรณีบคุ คลต่างประเทศ
- สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรื อ
- ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าวพร้ อมสาเนา
ทะเบียนบ้ าน (กรณีคนต่างด้ าวทีข่ ออนุญาตเพื่อมี
ถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร ต้ องแสดงใบสาคัญ
ถิ่นที่อยูท่ ี่ได้ รับอนุญาตให้ อยูใ่ นประเทศไทย)

 กรณีบคุ คลต่างประเทศ หากไม่มหี ลักฐาน
ตามข้ อ ๗.๒ ให้ ใช้ หลักฐานอื่นเป็ นกรณีไป

๘. หนังสือรับรองนิติบคุ คล

 ออกให้ ไม่เกิน ๓ เดือน
หน้ า ๔/๔

แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

หลักฐานประกอบแบบคาขอหมายเลข 4
(แบบคาขอลงทะเบียนธนาคารศุลกากร ผู้ดาเนินกระบวนการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์)

ธนาคารพาณิชย์
หลักฐานประกอบการพิจารณา
๑. หลักฐานของผู้มีอานาจลงนามทุกคน
๑.๑ กรณีคนไทย
- บัตรประจาตัวประชาชน
๑.๒ กรณีบคุ คลต่างประเทศ
- สาเนาหนังสือเดินทาง (PASSPORT) หรื อ
- ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าวพร้ อมสาเนา
ทะเบียนบ้ าน (กรณีคนต่างด้ าวทีข่ ออนุญาตเพื่อมี
ถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร ต้ องแสดงใบสาคัญ
ถิ่นที่อยูท่ ี่ได้ รับอนุญาตให้ อยูใ่ นประเทศไทย)
๒. หนังสือรับรองนิติบคุ คล
๓. ใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ.๒๐)
(ใช้ เฉพาะกรณีลงทะเบียนสาขาเท่ านัน้ )

๔. หนังสือรับรองบัญชีธนาคารตามที่ได้ ระบุไว้ ในแบบคาขอ

หมายเหตุ
 กรณีบคุ คลต่างประเทศ หากไม่มหี ลักฐาน
ตามข้ อ ๑.๒ ให้ ใช้ หลักฐานอื่นเป็ นกรณีไป

 ออกให้ ไม่เกิน ๓ เดือน
หลักฐานที่ใช้ แทนได้
๓.๑ แบบแจ้ งการเปลีย่ นแปลงทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม
(ภ.พ.๐๙) ที่กรมสรรพากรออกให้ ไม่เกิน ๒ เดือน
๓.๒ แบบคาขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิม่
(ภ.พ.๐๔) ที่กรมสรรพากรออกให้ ไม่เกิน ๒ เดือน
 ออกโดยธนาคารที่ประสงค์จะลงทะเบียนเป็ น
ธนาคารศุลกากร

หน้ า ๑/๓

แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

อื่นๆ เช่ น ธนาคารพาณิชย์ ท่ จี ดทะเบียนในต่ างประเทศ เป็ นต้ น
หลักฐานประกอบการพิจารณา
๑. หลักฐานของผู้มีอานาจลงนามทุกคน
๑.๑ กรณีคนไทย
- บัตรประจาตัวประชาชน
๑.๒ กรณีบคุ คลต่างประเทศ
- สาเนาหนังสือเดินทาง (PASSPORT) หรื อ
- ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าวพร้ อมสาเนา
ทะเบียนบ้ าน (กรณีคนต่างด้ าวทีข่ ออนุญาตเพื่อมี
ถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร ต้ องแสดงใบสาคัญ
ถิ่นที่อยูท่ ี่ได้ รับอนุญาตให้ อยูใ่ นประเทศไทย)
๒. หลักฐานการจดทะเบียนนิติบคุ คลของต่างประเทศ
โดยมี Notary Public ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลงนามรับรอง
และออกให้ ไม่เกิน ๖ เดือน

๓. หนังสือมอบอานาจ (Power of Attorney)
โดยมี Notary Public ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลงนามรับรอง
และออกให้ ไม่เกิน ๖ เดือน

๔. คาแปลภาษาไทยจากสถาบันการแปลที่เชื่อถือได้
โดยผู้มีอานาจลงนามของสถาบันการแปลลงนามรับรอง
และประทับตราสถาบัน (ถ้ ามี) พร้ อมหลักฐานประกอบ
การพิจารณาเพิ่มเติมตามข้ อ ๔.๑ หรื อ ๔.๒

หมายเหตุ
 กรณีบคุ คลต่างประเทศ หากไม่มหี ลักฐาน
ตามข้ อ ๑.๒ ให้ ใช้ หลักฐานอื่นเป็ นกรณีไป

๒.๑ หากไม่กาหนดชื่อผู้บริ หารกิจการ ให้ แนบหลักฐาน
ตามข้ อ ๓ เพิ่มเติม
๒.๒ หลักฐานการจดทะเบียนนิติบคุ คลที่เป็ นภาษา
ต่างประเทศ ต้ องมีคาแปลเป็ นภาษาไทยจาก
สถาบันการแปลที่เชื่อถือได้ โดยแนบหลักฐาน
ตามข้ อ ๔ เพิ่มเติม
๓.๑ ใช้ เฉพาะกรณีไม่กาหนดชื่อผู้บริ หารกิจการ
๓.๒ หนังสือมอบอานาจ (Power of Attorney)
ทีเ่ ป็ นภาษาต่างประเทศต้ องมีคาแปลเป็ นภาษาไทย
จากสถาบันการแปลที่เชื่อถือได้ โดยแนบหลักฐาน
ตามข้ อ ๔ เพิ่มเติม
๔.๑ หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นสถาบันการแปล
พร้ อมให้ ผ้ มู ีอานาจลงนามของสถาบันการแปล
ลงนามรับรองสาเนาและประทับตรา (ถ้ ามี) หรื อ
๔.๒ กรณีผ้ แู ปลหรื อผู้รับรองการแปลเป็ นทนายความ
ผู้ทาคารับรองลายมือชื่อและเอกสาร (Notarial
Services Attorney) ให้ แนบหนังสือรับรอง
(Certificate) การขึ ้นทะเบียนเป็ นทนายความ
ผู้ทาคารับรองลายมือชื่อและเอกสาร
พร้ อมให้ ทนายความเจ้ าของหนังสือรับรองนัน้
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง

หน้ า ๒/๓

แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑
๕. บัตรประจาตัวผู้เสียภาษี อากร หรื อ
ใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิม่ (ภ.พ.๒๐)

หลักฐานที่ใช้ แทนได้
๕.๑ แบบแจ้ งการเปลีย่ นแปลงทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม
(ภ.พ.๐๙) ทีก่ รมสรรพากรออกให้ ไม่เกิน ๒ เดือน
๕.๒ แบบคาขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิม่
(ภ.พ.๐๔) ที่กรมสรรพากรออกให้ ไม่เกิน ๒ เดือน

๖. หนังสือรับรองบัญชีธนาคารตามที่ได้ ระบุไว้ ในแบบคาขอ

๖.๑ ออกโดยธนาคารที่ประสงค์จะลงทะเบียน
เป็ นธนาคารศุลกากร
๖.๑ หนังสือรับรองบัญชีธนาคารทีเ่ ป็ นภาษาต่างประเทศ
ต้ องมีคาแปลเป็ นภาษาไทยจากสถาบันการแปล
ที่เชื่อถือได้ โดยแนบหลักฐานตามข้ อ ๔ เพิ่มเติม

หน้ า ๓/๓

แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

หลักฐานประกอบแบบคาขอหมายเลข 5
(แบบคาขอลงทะเบียนศูนย์บริหารเงินศุลกากร ผู้ดาเนินกระบวนการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์)

บริษัทจากัด / บริษัทมหาชน / ห้ างหุ้นส่ วนจากัด / ห้ างหุ้นส่ วนสามัญจดทะเบียน
หลักฐานประกอบการพิจารณา
๑. หลักฐานของผู้มีอานาจลงนามทุกคน
๑.๑ กรณีคนไทย
- บัตรประจาตัวประชาชน
๑.๒ กรณีบคุ คลต่างประเทศ
- สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรื อ
- ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าวพร้ อมสาเนา
ทะเบียนบ้ าน (กรณีคนต่างด้ าวทีข่ ออนุญาตเพื่อมี
ถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร ต้ องแสดงใบสาคัญ
ถิ่นที่อยูท่ ี่ได้ รับอนุญาตให้ อยูใ่ นประเทศไทย)
๒. หนังสือรับรองนิติบคุ คล
๓. ใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ.๒๐)

หมายเหตุ
 กรณีบคุ คลต่างประเทศ หากไม่มหี ลักฐาน
ตามข้ อ ๑.๒ ให้ ใช้ หลักฐานอื่นเป็ นกรณีไป

 ออกให้ ไม่เกิน ๓ เดือน
หลักฐานที่ใช้ แทนได้
๓.๑ แบบแจ้ งการเปลีย่ นแปลงทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม
(ภ.พ.๐๙) ที่กรมสรรพากรออกให้ ไม่เกิน ๒ เดือน
๓.๒ แบบคาขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิม่
(ภ.พ.๐๔) ที่กรมสรรพากรออกให้ ไม่เกิน ๒ เดือน

๔. สาเนาบัญชีรายชื่อของกลุม่ บริ ษัทที่ศนู ย์บริ หารเงินได้ แจ้ งไว้
กับธนาคารแห่งประเทศไทยตามประกาศเจ้ าพนักงาน
ควบคุมการแลกเปลีย่ นเงิน เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับศูนย์บริ หารเงิน ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗
๕. ใบอนุญาตของศูนย์บริ หารเงินทีก่ ลุม่ บริ ษัทได้ มอบอานาจ
ให้ บริ หารจัดการเงินตราต่างประเทศแทนตน
๖. หนังสือยินยอมของกลุม่ บริษัททีม่ อบอานาจให้ กบั
ศูนย์บริ หารเงิน

หน้ า ๑/๑

แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

หลักฐานประกอบแบบคาขอหมายเลข 7
(แบบคาขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ )

๑.๑ หลักฐานประกอบแบบคาขอ
กรณีนิตบิ ุคคลหรืออื่นๆ
บริษัทจากัด / บริษัทมหาชน / ห้ างหุ้นส่ วนจากัด / ห้ างหุ้นส่ วนสามัญจดทะเบียน
หลักฐานประกอบการพิจารณา

หมายเหตุ

๑. หลักฐานของผู้มีอานาจลงนามทุกคน
๑.๑ กรณีคนไทย
- บัตรประจาตัวประชาชน
๑.๒ กรณีบคุ คลต่างประเทศ
- สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรื อ
- ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าวพร้ อมสาเนา
ทะเบียนบ้ าน (กรณีคนต่างด้ าวทีข่ ออนุญาตเพื่อมี
ถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร ต้ องแสดงใบสาคัญ
ถิ่นที่อยูท่ ี่ได้ รับอนุญาตให้ อยูใ่ นประเทศไทย)

 กรณีบคุ คลต่างประเทศ หากไม่มหี ลักฐาน
ตามข้ อ ๑.๒ ให้ ใช้ หลักฐานอื่นเป็ นกรณีไป

๒. หนังสือรับรองนิติบคุ คล

 ออกให้ ไม่เกิน ๓ เดือน

นิตบิ ุคคลจดทะเบียนในต่ างประเทศ
หลักฐานประกอบการพิจารณา
๑. หลักฐานของผู้มีอานาจลงนามทุกคน
๑.๑ กรณีคนไทย
- บัตรประจาตัวประชาชน
๑.๒ กรณีบคุ คลต่างประเทศ
- สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรื อ
- ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าวพร้ อมสาเนา
ทะเบียนบ้ าน (กรณีคนต่างด้ าวทีข่ ออนุญาตเพื่อมี
ถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร ต้ องแสดงใบสาคัญ
ถิ่นที่อยูท่ ี่ได้ รับอนุญาตให้ อยูใ่ นประเทศไทย)

หมายเหตุ
 กรณีบคุ คลต่างประเทศ หากไม่มหี ลักฐาน
ตามข้ อ ๑.๒ ให้ ใช้ หลักฐานอื่นเป็ นกรณีไป

หน้ า ๑/๑๓

แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑
๒. หลักฐานการจดทะเบียนนิติบคุ คลของต่างประเทศ
โดยมี Notary Public ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลงนามรับรอง
และออกให้ ไม่เกิน ๖ เดือน

๓. หนังสือมอบอานาจ (Power of Attorney)
โดยมี Notary Public ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลงนามรับรอง
และออกให้ ไม่เกิน ๖ เดือน

๔. คาแปลภาษาไทยจากสถาบันการแปลที่เชื่อถือได้
โดยผู้มีอานาจลงนามของสถาบันการแปลลงนามรับรอง
และประทับตราสถาบัน (ถ้ ามี) พร้ อมหลักฐานประกอบ
การพิจารณาเพิ่มเติมตามข้ อ ๔.๑ หรื อ ๔.๒

๕. บัตรประจาตัวผู้เสียภาษี อากร หรื อ
ใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิม่ (ภ.พ.๒๐)
(ใช้ เฉพาะกรณีเปลี่ยนแปลงที่อยู่)

๒.๑ หากไม่กาหนดชื่อผู้บริ หารกิจการ ให้ แนบหลักฐาน
ตามข้ อ ๓ เพิ่มเติม
๒.๒ หลักฐานการจดทะเบียนนิติบคุ คลที่เป็ นภาษา
ต่างประเทศ ต้ องมีคาแปลเป็ นภาษาไทยจาก
สถาบันการแปลที่เชื่อถือได้ โดยแนบหลักฐาน
ตามข้ อ ๔ เพิ่มเติม
๓.๑ ใช้ เฉพาะกรณีไม่กาหนดชื่อผู้บริ หารกิจการ
๓.๒ หนังสือมอบอานาจ (Power of Attorney)
ที่เป็ นภาษาต่างประเทศต้ องมีคาแปลเป็ นภาษาไทย
จากสถาบันการแปลที่เชื่อถือได้ โดยแนบหลักฐาน
ตามข้ อ ๔ เพิ่มเติม
๔.๑ หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นสถาบันการแปล
พร้ อมให้ ผ้ มู ีอานาจลงนามของสถาบันการแปล
ลงนามรับรองสาเนาและประทับตรา (ถ้ ามี) หรื อ
๔.๒ กรณีผ้ แู ปลหรื อผู้รับรองการแปลเป็ นทนายความ
ผู้ทาคารับรองลายมือชื่อและเอกสาร (Notarial
Services Attorney) ให้ แนบหนังสือรับรอง
(Certificate) การขึ ้นทะเบียนเป็ นทนายความ
ผู้ทาคารับรองลายมือชื่อและเอกสาร
พร้ อมให้ ทนายความเจ้ าของหนังสือรับรองนัน้
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
หลักฐานที่ใช้ แทนได้
๕.๑ แบบแจ้ งการเปลีย่ นแปลงทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม
(ภ.พ.๐๙) ที่กรมสรรพากรออกให้ ไม่เกิน ๒ เดือน
๕.๒ แบบคาขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิม่
(ภ.พ.๐๔) ที่กรมสรรพากรออกให้ ไม่เกิน ๒ เดือน

หน้ า ๒/๑๓

แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

สานักงานผู้แทน
หลักฐานประกอบการพิจารณา
๑. หลักฐานของผู้มีอานาจลงนามทุกคน
๑.๑ กรณีคนไทย
- บัตรประจาตัวประชาชน
๑.๒ กรณีบคุ คลต่างประเทศ
- สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรื อ
- ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าวพร้ อมสาเนา
ทะเบียนบ้ าน (กรณีคนต่างด้ าวทีข่ ออนุญาตเพื่อมี
ถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร ต้ องแสดงใบสาคัญ
ถิ่นที่อยูท่ ี่ได้ รับอนุญาตให้ อยูใ่ นประเทศไทย)
๒. หนังสือรับรองข้ อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้
ตามพระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจคนต่างด้ าว
พ.ศ. ๒๕๔๒

หมายเหตุ
 กรณีบคุ คลต่างประเทศ หากไม่มหี ลักฐาน
ตามข้ อ ๑.๒ ให้ ใช้ หลักฐานอื่นเป็ นกรณีไป

๒.๑ ออกให้ ไม่เกิน ๓ เดือน
๒.๒ หากไม่กาหนดชื่อผู้บริ หารกิจการ ให้ แนบหลักฐาน
ตามข้ อ ๔ เพิ่มเติม

๓. หลักฐานการขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้ าว
เช่น แบบ ต.๓ หรื อ แบบ ต.๗ ฯลฯ
๔. หนังสือมอบอานาจ (Power of Attorney)
โดยมี Notary Public ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลงนามรับรอง
และออกให้ ไม่เกิน ๖ เดือน

๕. คาแปลภาษาไทยจากสถาบันการแปลที่เชื่อถือได้
โดยผู้มีอานาจลงนามของสถาบันการแปลลงนามรับรอง
และประทับตราสถาบัน (ถ้ ามี) พร้ อมหลักฐานประกอบ
การพิจารณาเพิ่มเติมตามข้ อ ๕.๑ หรื อ ๕.๒

๔.๑ ใช้ เฉพาะกรณีไม่กาหนดชื่อผู้บริ หารกิจการ
๔.๒ หนังสือมอบอานาจ (Power of Attorney)
ที่เป็ นภาษาต่างประเทศต้ องมีคาแปลเป็ นภาษาไทย
จากสถาบันการแปลที่เชื่อถือได้ โดยแนบหลักฐาน
ตามข้ อ ๕ เพิ่มเติม
๕.๑ หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นสถาบันการแปล
พร้ อมให้ ผ้ มู ีอานาจลงนามของสถาบันการแปลลงนาม
รับรองสาเนาและประทับตรา (ถ้ ามี) หรื อ
๕.๒ กรณีผ้ แู ปลหรื อผู้รับรองการแปลเป็ นทนายความ
ผู้ทาคารับรองลายมือชื่อและเอกสาร (Notarial
Services Attorney) ให้ แนบหนังสือรับรอง
(Certificate) การขึ ้นทะเบียนเป็ นทนายความ
ผู้ทาคารับรองลายมือชื่อและเอกสาร
พร้ อมให้ ทนายความเจ้ าของหนังสือรับรองนัน้
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง

หน้ า ๓/๑๓

แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

กิจการร่ วมค้ า
หลักฐานประกอบการพิจารณา
๑. หลักฐานของผู้มีอานาจลงนามทุกคน
๑.๑ กรณีคนไทย
- บัตรประจาตัวประชาชน
๑.๒ กรณีบคุ คลต่างประเทศ
- สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรื อ
- ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าวพร้ อมสาเนา
ทะเบียนบ้ าน (กรณีคนต่างด้ าวทีข่ ออนุญาตเพื่อมี
ถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร ต้ องแสดงใบสาคัญ
ถิ่นที่อยูท่ ี่ได้ รับอนุญาตให้ อยูใ่ นประเทศไทย)
๒. หลักฐานหนังสือสัญญาร่วมค้ า (Joint Venture Agreement)

หมายเหตุ
 กรณีบคุ คลต่างประเทศ หากไม่มหี ลักฐาน
ตามข้ อ ๑.๒ ให้ ใช้ หลักฐานอื่นเป็ นกรณีไป

๒.๑ หากไม่กาหนดชื่อผู้บริ หารกิจการ ให้ แนบหลักฐาน
ตามข้ อ ๔ เพิ่มเติม
๒.๒ กรณีหนังสือสัญญาร่วมค้ า (Joint Venture Agreement)
ถูกจัดทาขึ ้นในต่างประเทศ ต้ องมี Notary Public
ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลงนามรับรอง และออกให้ ไม่เกิน
๖ เดือน เว้ นแต่ กรณีหนังสือสัญญาฯ ที่ถกู จัดทาขึ ้น
ในต่างประเทศนัน้ มีคฉู่ บับของคูส่ ญ
ั ญาร่วมค้ าที่เป็ น
ต้ นฉบับซึง่ ปรากฏในข้ อสัญญา ให้ คสู่ ญ
ั ญาร่วมค้ า
ในประเทศไทยเลือกดาเนินการได้ ดังนี ้
๒.๒.๑ ให้ นาคูฉ่ บับหนังสือสัญญาฯ ที่เป็ นต้ นฉบับ
ของตนเองมาแสดงต่อพนักงานศุลกากรประกอบ
การยื่นแบบคาขอ พร้ อมยื่นสาเนาหนังสือสัญญาฯ
ที่ได้ รับรองสาเนาถูกต้ องแล้ ว หรือ
๒.๒.๒ ให้ ยื่นสาเนาหนังสือสัญญาฯ ซึง่ มี
ทนายความผู้ทาคารับรองลายมือชื่อและ
เอกสาร (Notarial Services Attorney)
เป็ นผู้ลงนามรับรอง พร้ อมแนบหนังสือรับรอง
(Certificate) การขึ ้นทะเบียนเป็ นทนายความ
ผู้ทาคารับรองลายมือชื่อและเอกสาร ซึง่ มี
ทนายความเจ้ าของหนังสือรับรองนัน้
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
๒.๓ หากหลักฐานหนังสือสัญญาเป็ นภาษาต่างประเทศ
ต้ องมีคาแปลเป็ นภาษาไทยจากสถาบันการแปล
ที่เชื่อถือได้ โดยแนบหลักฐานตามข้ อ ๕ เพิ่มเติม
หน้ า ๔/๑๓

แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑
๓. หนังสือรับรองนิติบคุ คล ของคูส่ ญ
ั ญาที่ทาสัญญาร่วมค้ า
ทุกฝ่ าย ฝ่ ายละ ๑ ชุด

๓.๑ ออกให้ ไม่เกิน ๓ เดือน
๓.๒ หากคูส่ ญ
ั ญาเป็ นนิติบคุ คลจดทะเบียนในต่างประเทศ
ที่ไม่สามารถยื่นหนังสือรับรองนิตบิ คุ คลได้
ให้ ใช้ หลักฐานการจดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลของ
ต่างประเทศโดยมี Notary Public ที่เชื่อถือได้
เป็ นผู้ลงนามรับรอง และออกให้ ไม่เกิน ๖ เดือน

๔. หนังสือมอบอานาจ (Power of Attorney)
ให้ เป็ นผู้ทาการแทนกิจการร่วมค้ า

๔.๑ ใช้ เฉพาะกรณีไม่กาหนดชื่อผู้บริ หารกิจการ
๔.๒ กรณีหนังสือมอบอานาจ (Power of Attorney)
ถูกจัดทาขึ ้นในต่างประเทศ ต้ องมี Notary Public
ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลงนามรับรองและออกให้ ไม่เกิน
๖ เดือน
๔.๓ หนังสือมอบอานาจ (Power of Attorney)
ที่เป็ นภาษาต่างประเทศต้ องมีคาแปลเป็ นภาษาไทย
จากสถาบันการแปลที่เชื่อถือได้ โดยแนบหลักฐาน
ตามข้ อ ๕ เพิ่มเติม
๕.๑ หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นสถาบันการแปล
พร้ อมให้ ผ้ มู ีอานาจลงนามของสถาบันการแปลลงนาม
รับรองสาเนาและประทับตรา (ถ้ ามี) หรื อ
๕.๒ กรณีผ้ แู ปลหรื อผู้รับรองการแปลเป็ นทนายความ
ผู้ทาคารับรองลายมือชื่อและเอกสาร (Notarial
Services Attorney) ให้ แนบหนังสือรับรอง
(Certificate) การขึ ้นทะเบียนเป็ นทนายความ
ผู้ทาคารับรองลายมือชื่อและเอกสาร
พร้ อมให้ ทนายความเจ้ าของหนังสือรับรองนัน้
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง

๕. คาแปลภาษาไทยจากสถาบันการแปลที่เชื่อถือได้
โดยผู้มีอานาจลงนามของสถาบันการแปลลงนามรับรอง
และประทับตราสถาบัน (ถ้ ามี) พร้ อมหลักฐานประกอบ
การพิจารณาเพิ่มเติมตามข้ อ ๕.๑ หรื อ ๕.๒

หน้ า ๕/๑๓

แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

หน่ วยงานราชการ / กระทรวง / ทบวง / กรม
หลักฐานประกอบการพิจารณา
๑. หลักฐานของผู้มีอานาจลงนามทุกคน
๑.๑ กรณีคนไทย
- บัตรประจาตัวประชาชน
- บัตรประจาตัวข้ าราชการหรื อพนักงานองค์การ
ของรัฐพร้ อมสาเนาทะเบียนบ้ าน
๑.๒ กรณีบคุ คลต่างประเทศ
- สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรื อ
- ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าวพร้ อมสาเนา
ทะเบียนบ้ าน (กรณีคนต่างด้ าวทีข่ ออนุญาตเพื่อมี
ถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร ต้ องแสดงใบสาคัญ
ถิ่นที่อยูท่ ี่ได้ รับอนุญาตให้ อยูใ่ นประเทศไทย)

หมายเหตุ
 กรณีบคุ คลต่างประเทศ หากไม่มหี ลักฐาน
ตามข้ อ ๑.๒ ให้ ใช้ หลักฐานอื่นเป็ นกรณีไป

๒. หนังสือแต่งตังผู
้ ้ มีอานาจกระทาการ

โรงเรียน / วิทยาลัย / มหาวิทยาลัย
หลักฐานประกอบการพิจารณา

หมายเหตุ

๑. หลักฐานของผู้มีอานาจลงนามทุกคน
๑.๑ กรณีคนไทย
- บัตรประจาตัวประชาชน
- บัตรประจาตัวข้ าราชการหรื อพนักงานองค์การ
ของรัฐพร้ อมสาเนาทะเบียนบ้ าน
๑.๒ กรณีบคุ คลต่างประเทศ
- สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรื อ
- ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าวพร้ อมสาเนา
ทะเบียนบ้ าน (กรณีคนต่างด้ าวทีข่ ออนุญาตเพื่อมี
ถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร ต้ องแสดงใบสาคัญ
ถิ่นที่อยูท่ ี่ได้ รับอนุญาตให้ อยูใ่ นประเทศไทย)

 กรณีบคุ คลต่างประเทศ หากไม่มหี ลักฐาน
ตามข้ อ ๑.๒ ให้ ใช้ หลักฐานอื่นเป็ นกรณีไป

๒. หนังสือใบอนุญาตให้ จดั ตัง้

 กรณีที่ไม่ได้ ระบุชื่อผู้มีอานาจกระทาการ
ให้ แนบหลักฐานตามข้ อ ๔ เพิ่มเติม

๓. ตราสารจัดตังนิ
้ ติบคุ คลของโรงเรียนในระบบ (ถ้ ามี)
๔. หนังสือแต่งตังผู
้ ้ มีอานาจกระทาการ

หน้ า ๖/๑๓

แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

มูลนิธิ / สมาคม / สหกรณ์
หลักฐานประกอบการพิจารณา
๑. หลักฐานของผู้มีอานาจลงนามทุกคน
๑.๑ กรณีคนไทย
- บัตรประจาตัวประชาชน
- บัตรประจาตัวข้ าราชการหรื อพนักงานองค์การ
ของรัฐพร้ อมสาเนาทะเบียนบ้ าน
๑.๒ กรณีบคุ คลต่างประเทศ
- สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรื อ
- ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าวพร้ อมสาเนา
ทะเบียนบ้ าน (กรณีคนต่างด้ าวทีข่ ออนุญาตเพื่อมี
ถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร ต้ องแสดงใบสาคัญ
ถิ่นที่อยูท่ ี่ได้ รับอนุญาตให้ อยูใ่ นประเทศไทย)

หมายเหตุ
 กรณีบคุ คลต่างประเทศ หากไม่มหี ลักฐาน
ตามข้ อ ๑.๒ ให้ ใช้ หลักฐานอื่นเป็ นกรณีไป

๒. หนังสือแต่งตังผู
้ ้ มีอานาจกระทาการ
๓. หลักฐานหนังสือรายชื่อกรรมการ (ถ้ ามี)

 หากมีการแก้ ไข/เปลีย่ นแปลง/เพิม่ เติม รายชื่อ
กรรมการ ให้ แนบสาเนาข้ อบังคับฉบับที่ขอแก้ ไข/
เปลีย่ นแปลง/เพิ่มเติม หรื อใบสาคัญแสดงการ
จดทะเบียนแต่งตังกรรมการของมู
้
ลนิธิขึ ้นใหม่
ทังชุ
้ ด ฉบับปั จจุบนั

๕. สาเนาข้ อบังคับ

 หากมีการแก้ ไข/เปลีย่ นแปลง/เพิม่ เติม ข้ อบังคับ
ให้ แนบสาเนาข้ อบังคับฉบับที่ขอแก้ ไขเพิ่มเติม
เปลีย่ นแปลง ฉบับปั จจุบนั

วัด
หลักฐานประกอบการพิจารณา

หมายเหตุ

๑. บัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจลงนาม
๒. หนังสือตราตังเจ้
้ าอาวาส
๓. หนังสือสุทธิ สาหรับพระภิกษุและสามเณร

 ใช้ ในกรณีที่คานาหน้ านาม หรื อสมณศักดิ์ และวงเล็บ
ชื่อตัวสกุลต่อท้ ายสมณศักดิ์ ไม่ตรงกับบัตรประจาตัว
ประชาชน หรื อ หนังสือตราตังเจ้
้ าอาวาส

หน้ า ๗/๑๓

แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

ห้ างหุ้นส่ วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ ใช่ นิตบิ ุคคล
หลักฐานประกอบการพิจารณา
๑. หลักฐานของผู้มีอานาจลงนามทุกคน
๑.๑ กรณีคนไทย
- บัตรประจาตัวประชาชน
๑.๒ กรณีบคุ คลต่างประเทศ
- สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรื อ
- ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าวพร้ อมสาเนา
ทะเบียนบ้ าน (กรณีคนต่างด้ าวทีข่ ออนุญาตเพื่อมี
ถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร ต้ องแสดงใบสาคัญ
ถิ่นที่อยูท่ ี่ได้ รับอนุญาตให้ อยูใ่ นประเทศไทย)

หมายเหตุ
 กรณีบคุ คลต่างประเทศ หากไม่มหี ลักฐาน
ตามข้ อ ๑.๒ ให้ ใช้ หลักฐานอื่นเป็ นกรณีไป

๒. หนังสือสัญญาหรื อบันทึกข้ อตกลงในการจัดตัง้
ห้ างหุ้นส่วนสามัญหรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบคุ คล
๓. ใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ ามี)

ร้ านค้ า
หลักฐานประกอบการพิจารณา

หมายเหตุ

๑. บัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจลงนาม
๒. ใบทะเบียนพาณิชย์

กรณีบุคคลธรรมดา
หลักฐานประกอบการลงทะเบียนสาหรับบุคคลธรรมดา
หลักฐานประกอบการพิจารณา
กรณีคนไทย
- บัตรประจาตัวประชาชน
กรณีบุคคลต่ างประเทศ
- สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรื อ
- ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าวพร้ อมสาเนาทะเบียนบ้ าน
(กรณีคนต่างด้ าวที่ขออนุญาตเพือ่ มีถิ่นที่อยู่
ในราชอาณาจักร ต้ องแสดงใบสาคัญถิ่นที่อยู่
ที่ได้ รับอนุญาตให้ อยูใ่ นประเทศไทย)

หมายเหตุ
 กรณีบคุ คลต่างประเทศ หากไม่มหี ลักฐาน
ตามที่ระบุไว้ ให้ ใช้ หลักฐานอื่นเป็ นกรณีไป

หน้ า ๘/๑๓

แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

๑.๒ หลักฐานประกอบเพิ่มเติม ตามวัตถุประสงค์ ท่ ตี ้ องการเปลี่ยนแปลง
กรณีขอเปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติมกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพัน
แบบแนบตามประกาศ

-ไม่ใช้ แบบแนบ-

หลักฐานประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
หลักฐานของกรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ทุกคนที่ต้องการเพิ่มเติม
กรณีคนไทย
- บัตรประจาตัวประชาชน
กรณีบุคคลต่ างประเทศ
- สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
หรื อ
- ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว
พร้ อมสาเนาทะเบียนบ้ าน
(กรณีคนต่างด้ าวที่ขออนุญาต
เพื่อมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
ต้ องแสดงใบสาคัญถิ่นที่อยู่
ที่ได้ รับอนุญาตให้ อยูใ่ นประเทศไทย)

หมายเหตุ
 กรณียกเลิกกรรมการ
ผู้มีอานาจลงนาม
ไม่ต้องแนบหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา
เพิ่มเติม

กรณีขอเปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติมผู้รับมอบอานาจกระทาการแทน
แบบแนบตามประกาศ

หลักฐานประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

หลักฐานของผู้รับมอบอานาจกระทาการแทน
 คาร้ องมอบอานาจให้
ผู้รับมอบอานาจกระทาการแทน กรณีคนไทย
- บัตรประจาตัวประชาชน
(แบบแนบ ก)
กรณีบุคคลต่ างประเทศ
- สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
หรื อ
- ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว
พร้ อมสาเนาทะเบียนบ้ าน
(กรณีคนต่างด้ าวที่ขออนุญาต
เพื่อมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
ต้ องแสดงใบสาคัญถิ่นที่อยู่
ที่ได้ รับอนุญาตให้ อยูใ่ นประเทศไทย)

หมายเหตุ
๑. ให้ ใช้ แบบแนบ ก ๑ ฉบับ ต่อ
ผู้รับมอบอานาจกระทาการแทน
๑ คน
๒. ให้ ผ้ รู ับมอบอานาจกระทาการแทน
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องใน
หลักฐานประกอบการพิจารณา
เพิ่มเติม
๓. ให้ ปิดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท
เป็ นรายบุคคล
๔. กรณียกเลิกผู้รับมอบอานาจ
กระทาการแทน ไม่ต้องยื่น
แบบแนบ ก

หน้ า ๙/๑๓

แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

กรณีขอเปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติมผู้รับมอบอานาจกระทาการแทน
ในการขอรับเงินชดเชยค่ าภาษีอากรสาหรับสินค้ าส่ งออก
แบบแนบตามประกาศ
 คาร้ องมอบอานาจให้
ผู้รับมอบอานาจกระทาการแทน
ในการขอรับเงินชดเชยค่าภาษี
อากรสาหรับสินค้ าส่งออก
(แบบแนบ ข)

หลักฐานประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

หมายเหตุ

หลักฐานของผู้รับมอบอานาจกระทาการแทน
ในการขอรับเงินชดเชยค่าภาษี อากรสาหรับ
สินค้ าส่งออก
กรณีคนไทย
- บัตรประจาตัวประชาชน
กรณีบุคคลต่ างประเทศ
- สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
หรื อ
- ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว
พร้ อมสาเนาทะเบียนบ้ าน
(กรณีคนต่างด้ าวที่ขออนุญาต
เพื่อมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
ต้ องแสดงใบสาคัญถิ่นที่อยู่
ที่ได้ รับอนุญาตให้ อยูใ่ นประเทศไทย)

๑. ให้ ใช้ แบบแนบ ข ๑ ฉบับ ต่อ
ผู้รับมอบอานาจกระทาการแทน
ในการขอรับเงินชดเชยค่าภาษี
อากรสาหรับสินค้ าส่งออก
๑ คน
๒. ให้ ผ้ รู ับมอบอานาจกระทาการแทน
ในการขอรับเงินชดเชยค่าภาษี
อากรสาหรับสินค้ าส่งออก
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องใน
หลักฐานประกอบการพิจารณา
เพิ่มเติม
๓. ให้ ปิดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท
เป็ นรายบุคคล
๔. กรณียกเลิกผู้รับมอบอานาจ
กระทาการแทนในการขอรับเงิน
ชดเชยค่าภาษี อากรสาหรับ
สินค้ าส่งออก ไม่ต้องยื่น
แบบแนบ ข

กรณีขอเปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติมตัวแทนออกของ (Customs Broker) ผู้รับมอบอานาจ
แบบแนบตามประกาศ
 บัญชีรายชื่อตัวแทนออกของ
(Customs Broker) ผู้รับมอบ
อานาจ
(แบบแนบ ค)

หลักฐานประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

หมายเหตุ

หลักฐานของตัวแทนออก(Customs Broker) ๑. ให้ ตวั แทนออกของ (Customs
ผู้รับมอบอานาจในการปฏิบตั ิพิธีการศุลกากรฯ
Broker) ผู้รับมอบอานาจ
กระทาการแทนในการปฏิบตั ิ
พิธีการศุลกากรฯ ลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้ องพร้ อมประทับตรา
นิติบคุ คล (ถ้ ามี) ในหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา
เพิ่มเติม

หน้ า ๑๐/๑๓

แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑
ตัวแทนออกของนิติบุคคล
- ใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิม่ (ภ.พ.๒๐)
หรื อ บัตรประจาตัวผู้เสียภาษี อากร
หรือ
- แบบแจ้ งการเปลีย่ นแปลงทะเบียน
ภาษี มลู ค่าเพิม่ (ภ.พ.๐๙) ซึง่
กรมสรรพากรออกให้ ไม่เกิน ๒ เดือน
ตัวแทนออกของบุคคลธรรมดา
- บัตรประจาตัวประชาชน

๒. กรณียกเลิกตัวแทนออกของ
(Customs Broker) ผู้รับมอบ
อานาจกระทาการแทนในการ
ปฏิบตั ิพิธีการศุลกากรฯ ไม่ต้อง
ยื่นแบบแนบ ค

กรณีขอเปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติมบัญชีพนักงาน/ลูกจ้ าง
แบบแนบตามประกาศ
 บัญชีรายชื่อพนักงาน/ลูกจ้ าง
(แบบแนบ ง)

หลักฐานประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
หลักฐานของพนักงาน/ลูกจ้ าง
กรณีคนไทย
- บัตรประจาตัวประชาชน
กรณีบุคคลต่ างประเทศ
- สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
หรื อ
- ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว
พร้ อมสาเนาทะเบียนบ้ าน
(กรณีคนต่างด้ าวที่ขออนุญาต
เพื่อมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
ต้ องแสดงใบสาคัญถิ่นที่อยู่
ที่ได้ รับอนุญาตให้ อยูใ่ นประเทศไทย)

หมายเหตุ
๑. ให้ พนักงาน/ลูกจ้ าง
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องใน
หลักฐานประกอบการพิจารณา
เพิ่มเติม
๒. กรณียกเลิกพนักงาน/ลูกจ้ าง
ไม่ต้องยื่นแบบแนบ ง

หน้ า ๑๑/๑๓

แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

กรณีขอเปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติมธนาคารเพื่อการขอชาระภาษีอากร และ/หรื อ ขอคืนเงินอากร
แบบแนบตามประกาศ
 ธนาคารเพื่อการขอชาระภาษี
อากร และ/หรื อ ขอคืนเงินอากร
(แบบแนบ จ)

หลักฐานประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
หลักฐานบัญชีธนาคาร
- สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
หรื อ
- สาเนาบัญชีกระแสรายวัน
(Bank Statement)
หรื อ
- สาเนาหนังสือรับรองบัญชีที่ธนาคาร
รับรองและออกให้ ไม่เกิน ๖ เดือน
(กรณีที่ไม่ประสงค์แสดงรายการ
เคลือ่ นไหวทางบัญชีธนาคาร)

หมายเหตุ
๑. บัญชีธนาคารจะต้ องระบุชื่อ
ธนาคาร สาขา ชื่อเจ้ าของบัญชี
เลขที่บญ
ั ชีเงินฝาก และ
ประเภทบัญชีของธนาคาร
๒. ต้ องแสดงรายการเคลือ่ นไหว
บัญชีลา่ สุด ที่มีการเคลือ่ นไหว
บัญชีไม่เกิน ๖ เดือน
๓. ให้ ผ้ มู ีอานาจลงนามในแบบ
คาขอฯ ลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้ อง พร้ อมประทับตรา
นิติบคุ คล (ถ้ ามี) ในหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา
เพิ่มเติม
๔. กรณียกเลิกธนาคารเพื่อการขอ
ชาระภาษี อากร และ/หรื อ
ขอคืนเงินอากร ไม่ต้องยื่น
แบบแนบ จ

กรณีขอเปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติมศูนย์ บริหารเงิน
แบบแนบตามประกาศ
 คาร้ องมอบหมายให้
ศูนย์บริ หารเงินทาหน้ าที่
บริ หารจัดการเงินตรา
ต่างประเทศแทน
(แบบแนบ ฉ)

หลักฐานประกอบเพิ่มเติม
หมายเหตุ
หลักฐานศูนย์ บริหารเงินทาหน้ าที่บริหาร ๑. ให้ ใช้ แบบแนบ ฉ ๑ ฉบับ ต่อ
จัดการเงินตราต่ างประเทศแทน
ศูนย์บริ หารเงินฯ ๑ ราย
๑. สาเนาบัญชีรายชื่อของกลุม่ บริ ษัท
๒. ให้ ศนู ย์บริ หารเงินฯ ลงนาม
ที่ศนู ย์บริ หารเงินได้ แจ้ งไว้ กบั ธนาคาร
รับรองสาเนาถูกต้ องพร้ อม
แห่งประเทศไทยตามประกาศเจ้ าพนักงาน
ประทับตรานิติบคุ คล (ถ้ ามี)
ควบคุมการแลกเปลีย่ นเงิน เรื่ อง หลักเกณฑ์
ในหลักฐานประกอบการพิจารณา
และวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับศูนย์บริ หารเงิน
เพิ่มเติม
ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗
๓. ให้ ปิดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท
เป็ นรายศูนย์บริ หารเงินฯ

หน้ า ๑๒/๑๓

แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑
๒. ใบอนุญาตของศูนย์บริ หารเงิน
ที่กลุม่ บริ ษัทได้ มอบอานาจให้ บริหาร
จัดการเงินตราต่างประเทศแทนตน
๓. หนังสือยินยอมของกลุม่ บริษัท
ที่มอบอานาจให้ กบั ศูนย์บริ หารเงิน
๔. หนังสือรับรองการจดทะเบียนของ
นิติบคุ คลของศูนย์บริ หารเงิน จากสานัก
ทะเบียนหุ้นส่วนบริ ษัทกรุงเทพมหานคร
หรื อสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริ ษัท
จังหวัด

๔. กรณียกเลิกศูนย์บริ หารเงินฯ
ไม่ต้องยื่นแบบแนบ ฉ

กรณีเป็ นบริษัทที่ทาแผนฟื ้ นฟูกิจการ ซึ่งศาลได้ ส่ ังให้ บริษัทอื่นเป็ นผู้บริ หารแผนแทน
เพื่อดาเนินกิจการบริษัทโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ บริษัทสามารถดาเนินกิจการต่ อไปได้
แบบแนบตามประกาศ
หลักฐานประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
หมายเหตุ
- สาเนาคาสัง่ ศาลให้ ฟืน้ ฟูกิจการ หรื อ
ทาแผนฟื น้ ฟูกิจการ

 ให้ ผ้ มู ีอานาจตามกฎหมาย
ลงนามพร้ อมประทับตรา
นิติบคุ คล (ถ้ ามี) ในเอกสาร
ของบุคคล หรื อนิติบคุ คล
ที่ศาลมีคาสัง่ ให้ ฟืน้ ฟูกิจการ
หรื อทาแผนฟื น้ ฟูกิจการ

หน้ า ๑๓/๑๓

แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

หลักฐานประกอบแบบคาขอหมายเลข 8
(แบบคาขอใช้ ข้อมูลทะเบียนพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ กรณีถกู ระงับการใช้ ข้อมูล)
กรณีนิตบิ ุคคลหรืออื่นๆ
บริษัทจากัด / บริษัทมหาชน / ห้ างหุ้นส่ วนจากัด / ห้ างหุ้นส่ วนสามัญจดทะเบียน
หลักฐานประกอบการพิจารณา

หมายเหตุ

๑. หลักฐานของผู้มีอานาจลงนามทุกคน
๑.๑ กรณีคนไทย
- บัตรประจาตัวประชาชน
๑.๒ กรณีบคุ คลต่างประเทศ
- สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรื อ
- ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าวพร้ อมสาเนา
ทะเบียนบ้ าน (กรณีคนต่างด้ าวทีข่ ออนุญาตเพื่อมี
ถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร ต้ องแสดงใบสาคัญ
ถิ่นที่อยูท่ ี่ได้ รับอนุญาตให้ อยูใ่ นประเทศไทย)

 กรณีบคุ คลต่างประเทศ หากไม่มหี ลักฐาน
ตามข้ อ ๑.๒ ให้ ใช้ หลักฐานอื่นเป็ นกรณีไป

๒. หนังสือรับรองนิติบคุ คล

 ออกให้ ไม่เกิน ๓ เดือน

นิตบิ ุคคลจดทะเบียนในต่ างประเทศ
หลักฐานประกอบการพิจารณา
๑. หลักฐานของผู้มีอานาจลงนามทุกคน
๑.๑ กรณีคนไทย
- บัตรประจาตัวประชาชน
๑.๒ กรณีบคุ คลต่างประเทศ
- สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรื อ
- ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าวพร้ อมสาเนา
ทะเบียนบ้ าน (กรณีคนต่างด้ าวทีข่ ออนุญาตเพื่อมี
ถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร ต้ องแสดงใบสาคัญ
ถิ่นที่อยูท่ ี่ได้ รับอนุญาตให้ อยูใ่ นประเทศไทย)

หมายเหตุ
 กรณีบคุ คลต่างประเทศ หากไม่มหี ลักฐาน
ตามข้ อ ๑.๒ ให้ ใช้ หลักฐานอื่นเป็ นกรณีไป

หน้ า ๑/๘

แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑
๒. หลักฐานการจดทะเบียนนิติบคุ คลของต่างประเทศ
โดยมี Notary Public ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลงนามรับรอง
และออกให้ ไม่เกิน ๖ เดือน

๓. หนังสือมอบอานาจ (Power of Attorney)
โดยมี Notary Public ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลงนามรับรอง
และออกให้ ไม่เกิน ๖ เดือน

๔. คาแปลภาษาไทยจากสถาบันการแปลที่เชื่อถือได้
โดยผู้มีอานาจลงนามของสถาบันการแปลลงนามรับรอง
และประทับตราสถาบัน (ถ้ ามี) พร้ อมหลักฐานประกอบ
การพิจารณาเพิ่มเติมตามข้ อ ๔.๑ หรื อ ๔.๒

๒.๑ หากไม่กาหนดชื่อผู้บริ หารกิจการ ให้ แนบหลักฐาน
ตามข้ อ ๓ เพิ่มเติม
๒.๒ หลักฐานการจดทะเบียนนิติบคุ คลที่เป็ นภาษา
ต่างประเทศ ต้ องมีคาแปลเป็ นภาษาไทยจาก
สถาบันการแปลที่เชื่อถือได้ โดยแนบหลักฐาน
ตามข้ อ ๔ เพิ่มเติม
๓.๑ ใช้ เฉพาะกรณีไม่กาหนดชื่อผู้บริ หารกิจการ
๓.๒ หนังสือมอบอานาจ (Power of Attorney)
ทีเ่ ป็ นภาษาต่างประเทศต้ องมีคาแปลเป็ นภาษาไทย
จากสถาบันการแปลที่เชื่อถือได้ โดยแนบหลักฐาน
ตามข้ อ ๔ เพิ่มเติม
๔.๑ หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นสถาบันการแปล
พร้ อมให้ ผ้ มู ีอานาจลงนามของสถาบันการแปล
ลงนามรับรองสาเนาและประทับตรา (ถ้ ามี) หรื อ
๔.๒ กรณีผ้ แู ปลหรื อผู้รับรองการแปลเป็ นทนายความ
ผู้ทาคารับรองลายมือชื่อและเอกสาร (Notarial
Services Attorney) ให้ แนบหนังสือรับรอง
(Certificate) การขึ ้นทะเบียนเป็ นทนายความ
ผู้ทาคารับรองลายมือชื่อและเอกสาร
พร้ อมให้ ทนายความเจ้ าของหนังสือรับรองนัน้
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง

สานักงานผู้แทน
หลักฐานประกอบการพิจารณา
๑. หลักฐานของผู้มีอานาจลงนามทุกคน
๑.๑ กรณีคนไทย
- บัตรประจาตัวประชาชน
๑.๒ กรณีบคุ คลต่างประเทศ
- สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรื อ
- ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าวพร้ อมสาเนา
ทะเบียนบ้ าน (กรณีคนต่างด้ าวทีข่ ออนุญาตเพื่อมี
ถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร ต้ องแสดงใบสาคัญ
ถิ่นที่อยูท่ ี่ได้ รับอนุญาตให้ อยูใ่ นประเทศไทย)

หมายเหตุ
 กรณีบคุ คลต่างประเทศ หากไม่มหี ลักฐาน
ตามข้ อ ๑.๒ ให้ ใช้ หลักฐานอื่นเป็ นกรณีไป

หน้ า ๒/๘

แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑
๒. หนังสือรับรองข้ อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้
ตามพระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจคนต่างด้ าว
พ.ศ. ๒๕๔๒

๒.๑ ออกให้ ไม่เกิน ๓ เดือน
๒.๒ หากไม่กาหนดชื่อผู้บริ หารกิจการ ให้ แนบหลักฐาน
ตามข้ อ ๔ เพิ่มเติม

๓. หลักฐานการขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้ าว
เช่น แบบ ต.๓ หรื อ แบบ ต.๗ ฯลฯ
๔. หนังสือมอบอานาจ (Power of Attorney)
โดยมี Notary Public ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลงนามรับรอง
และออกให้ ไม่เกิน ๖ เดือน

๕. คาแปลภาษาไทยจากสถาบันการแปลที่เชื่อถือได้
โดยผู้มีอานาจลงนามของสถาบันการแปลลงนามรับรอง
และประทับตราสถาบัน (ถ้ ามี) พร้ อมหลักฐานประกอบ
การพิจารณาเพิ่มเติมตามข้ อ ๕.๑ หรื อ ๕.๒

๔.๑ ใช้ เฉพาะกรณีไม่กาหนดชื่อผู้บริ หารกิจการ
๔.๒ หนังสือมอบอานาจ (Power of Attorney)
ทีเ่ ป็ นภาษาต่างประเทศต้ องมีคาแปลเป็ นภาษาไทย
จากสถาบันการแปลที่เชื่อถือได้ โดยแนบหลักฐาน
ตามข้ อ ๕ เพิ่มเติม
๕.๑ หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นสถาบันการแปล
พร้ อมให้ ผ้ มู ีอานาจลงนามของสถาบันการแปลลงนาม
รับรองสาเนาและประทับตรา (ถ้ ามี) หรื อ
๕.๒ กรณีผ้ แู ปลหรื อผู้รับรองการแปลเป็ นทนายความ
ผู้ทาคารับรองลายมือชื่อและเอกสาร (Notarial
Services Attorney) ให้ แนบหนังสือรับรอง
(Certificate) การขึ ้นทะเบียนเป็ นทนายความ
ผู้ทาคารับรองลายมือชื่อและเอกสาร
พร้ อมให้ ทนายความเจ้ าของหนังสือรับรองนัน้
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง

กิจการร่ วมค้ า
หลักฐานประกอบการพิจารณา
๑. หลักฐานของผู้มีอานาจลงนามทุกคน
๑.๑ กรณีคนไทย
- บัตรประจาตัวประชาชน
๑.๒ กรณีบคุ คลต่างประเทศ
- สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรื อ
- ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าวพร้ อมสาเนา
ทะเบียนบ้ าน (กรณีคนต่างด้ าวทีข่ ออนุญาตเพื่อมี
ถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร ต้ องแสดงใบสาคัญ
ถิ่นที่อยูท่ ี่ได้ รับอนุญาตให้ อยูใ่ นประเทศไทย)

หมายเหตุ
 กรณีบคุ คลต่างประเทศ หากไม่มหี ลักฐาน
ตามข้ อ ๑.๒ ให้ ใช้ หลักฐานอื่นเป็ นกรณีไป

หน้ า ๓/๘

แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑
๒. หลักฐานหนังสือสัญญาร่วมค้ า (Joint Venture Agreement)

๒.๑ หากไม่กาหนดชื่อผู้บริ หารกิจการ ให้ แนบหลักฐาน
ตามข้ อ ๔ เพิ่มเติม
๒.๒ กรณีหนังสือสัญญาร่วมค้ า (Joint Venture Agreement)
ถูกจัดทาขึ ้นในต่างประเทศ ต้ องมี Notary Public
ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลงนามรับรอง และออกให้ ไม่เกิน
๖ เดือน เว้ นแต่ กรณีหนังสือสัญญาฯ ที่ถกู จัดทาขึ ้น
ในต่างประเทศนัน้ มีคฉู่ บับของคูส่ ญ
ั ญาร่วมค้ าที่เป็ น
ต้ นฉบับซึง่ ปรากฏในข้ อสัญญา ให้ คสู่ ญ
ั ญาร่วมค้ า
ในประเทศไทยเลือกดาเนินการได้ ดังนี ้
๒.๒.๑ ให้ นาคูฉ่ บับหนังสือสัญญาฯ ที่เป็ นต้ นฉบับ
ของตนเองมาแสดงต่อพนักงานศุลกากรประกอบ
การยื่นแบบคาขอ พร้ อมยื่นสาเนาหนังสือสัญญาฯ
ที่ได้ รับรองสาเนาถูกต้ องแล้ ว หรือ
๒.๒.๒ ให้ ยื่นสาเนาหนังสือสัญญาฯ ซึง่ มี
ทนายความผู้ทาคารับรองลายมือชื่อและ
เอกสาร (Notarial Services Attorney)
เป็ นผู้ลงนามรับรอง พร้ อมแนบหนังสือรับรอง
(Certificate) การขึ ้นทะเบียนเป็ นทนายความ
ผู้ทาคารับรองลายมือชื่อและเอกสาร ซึง่ มี
ทนายความเจ้ าของหนังสือรับรองนัน้
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
๒.๓ หากหลักฐานหนังสือสัญญาเป็ นภาษาต่างประเทศ
ต้ องมีคาแปลเป็ นภาษาไทยจากสถาบันการแปล
ที่เชื่อถือได้ โดยแนบหลักฐานตามข้ อ ๕ เพิ่มเติม

๓. หนังสือรับรองนิติบคุ คล ของคูส่ ญ
ั ญาที่ทาสัญญาร่วมค้ า
ทุกฝ่ าย ฝ่ ายละ ๑ ชุด

๓.๑ ออกให้ ไม่เกิน ๓ เดือน
๓.๒ หากคูส่ ญ
ั ญาเป็ นนิติบคุ คลจดทะเบียนในต่างประเทศ
ที่ไม่สามารถยื่นหนังสือรับรองนิตบิ คุ คลได้
ให้ ใช้ หลักฐานการจดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลของ
ต่างประเทศโดยมี Notary Public ที่เชื่อถือได้
เป็ นผู้ลงนามรับรอง และออกให้ ไม่เกิน ๖ เดือน

หน้ า ๔/๘

แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑
๔. หนังสือมอบอานาจ (Power of Attorney)
ให้ เป็ นผู้ทาการแทนกิจการร่วมค้ า

๕. คาแปลภาษาไทยจากสถาบันการแปลที่เชื่อถือได้
โดยผู้มีอานาจลงนามของสถาบันการแปลลงนามรับรอง
และประทับตราสถาบัน (ถ้ ามี) พร้ อมหลักฐานประกอบ
การพิจารณาเพิ่มเติมตามข้ อ ๕.๑ หรื อ ๕.๒

๔.๑ ใช้ เฉพาะกรณีไม่กาหนดชื่อผู้บริ หารกิจการ
๔.๒ กรณีหนังสือมอบอานาจ (Power of Attorney)
ถูกจัดทาขึ ้นในต่างประเทศ ต้ องมี Notary Public
ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลงนามรับรองและออกให้ ไม่เกิน
๖ เดือน
๔.๓ หนังสือมอบอานาจ (Power of Attorney)
ทีเ่ ป็ นภาษาต่างประเทศต้ องมีคาแปลเป็ นภาษาไทย
จากสถาบันการแปลที่เชื่อถือได้ โดยแนบหลักฐาน
ตามข้ อ ๕ เพิ่มเติม
๕.๑ หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นสถาบันการแปล
พร้ อมให้ ผ้ มู ีอานาจลงนามของสถาบันการแปลลงนาม
รับรองสาเนาและประทับตรา (ถ้ ามี) หรื อ
๕.๒ กรณีผ้ แู ปลหรื อผู้รับรองการแปลเป็ นทนายความ
ผู้ทาคารับรองลายมือชื่อและเอกสาร (Notarial
Services Attorney) ให้ แนบหนังสือรับรอง
(Certificate) การขึ ้นทะเบียนเป็ นทนายความ
ผู้ทาคารับรองลายมือชื่อและเอกสาร
พร้ อมให้ ทนายความเจ้ าของหนังสือรับรองนัน้
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง

หน่ วยงานราชการ / กระทรวง / ทบวง / กรม
หลักฐานประกอบการพิจารณา
๑. หลักฐานของผู้มีอานาจลงนามทุกคน
๑.๑ กรณีคนไทย
- บัตรประจาตัวประชาชน
- บัตรประจาตัวข้ าราชการหรื อพนักงานองค์การ
ของรัฐพร้ อมสาเนาทะเบียนบ้ าน
๑.๒ กรณีบคุ คลต่างประเทศ
- สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรื อ
- ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าวพร้ อมสาเนา
ทะเบียนบ้ าน (กรณีคนต่างด้ าวทีข่ ออนุญาตเพื่อมี
ถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร ต้ องแสดงใบสาคัญ
ถิ่นที่อยูท่ ี่ได้ รับอนุญาตให้ อยูใ่ นประเทศไทย)

หมายเหตุ
 กรณีบคุ คลต่างประเทศ หากไม่มหี ลักฐาน
ตามข้ อ ๑.๒ ให้ ใช้ หลักฐานอื่นเป็ นกรณีไป

๒. หนังสือแต่งตังผู
้ ้ มีอานาจกระทาการ
หน้ า ๕/๘

แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

โรงเรียน / วิทยาลัย / มหาวิทยาลัย
หลักฐานประกอบการพิจารณา

หมายเหตุ

๑. หลักฐานของผู้มีอานาจลงนามทุกคน
๑.๑ กรณีคนไทย
- บัตรประจาตัวประชาชน
- บัตรประจาตัวข้ าราชการหรื อพนักงานองค์การ
ของรัฐพร้ อมสาเนาทะเบียนบ้ าน
๑.๒ กรณีบคุ คลต่างประเทศ
- สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรื อ
- ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าวพร้ อมสาเนา
ทะเบียนบ้ าน (กรณีคนต่างด้ าวทีข่ ออนุญาตเพื่อมี
ถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร ต้ องแสดงใบสาคัญ
ถิ่นที่อยูท่ ี่ได้ รับอนุญาตให้ อยูใ่ นประเทศไทย)

 กรณีบคุ คลต่างประเทศ หากไม่มหี ลักฐาน
ตามข้ อ ๑.๒ ให้ ใช้ หลักฐานอื่นเป็ นกรณีไป

๒. หนังสือใบอนุญาตให้ จดั ตัง้

 กรณีที่ไม่ได้ ระบุชื่อผู้มีอานาจกระทาการ
ให้ แนบหลักฐานตามข้ อ ๔ เพิ่มเติม

๓. ตราสารจัดตังนิ
้ ติบคุ คลของโรงเรียนในระบบ (ถ้ ามี)
๔. หนังสือแต่งตังผู
้ ้ มีอานาจกระทาการ

มูลนิธิ / สมาคม / สหกรณ์
หลักฐานประกอบการพิจารณา
๑. หลักฐานของผู้มีอานาจลงนามทุกคน
๑.๑ กรณีคนไทย
- บัตรประจาตัวประชาชน
- บัตรประจาตัวข้ าราชการหรื อพนักงานองค์การ
ของรัฐพร้ อมสาเนาทะเบียนบ้ าน
๑.๒ กรณีบคุ คลต่างประเทศ
- สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรื อ
- ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าวพร้ อมสาเนา
ทะเบียนบ้ าน (กรณีคนต่างด้ าวทีข่ ออนุญาตเพื่อมี
ถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร ต้ องแสดงใบสาคัญ
ถิ่นที่อยูท่ ี่ได้ รับอนุญาตให้ อยูใ่ นประเทศไทย)

หมายเหตุ
 กรณีบคุ คลต่างประเทศ หากไม่มหี ลักฐาน
ตามข้ อ ๑.๒ ให้ ใช้ หลักฐานอื่นเป็ นกรณีไป

๒. หนังสือแต่งตังผู
้ ้ มีอานาจกระทาการ

หน้ า ๖/๘

แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑
๓. หลักฐานหนังสือรายชื่อกรรมการ (ถ้ ามี)

 หากมีการแก้ ไข/เปลีย่ นแปลง/เพิม่ เติม รายชื่อ
กรรมการ ให้ แนบสาเนาข้ อบังคับฉบับที่ขอแก้ ไข/
เปลีย่ นแปลง/เพิ่มเติม หรื อใบสาคัญแสดงการ
จดทะเบียนแต่งตังกรรมการของมู
้
ลนิธิขึ ้นใหม่
ทังชุ
้ ด ฉบับปั จจุบนั

๔. สาเนาข้ อบังคับ

 หากมีการแก้ ไข/เปลีย่ นแปลง/เพิม่ เติม ข้ อบังคับ
ให้ แนบสาเนาข้ อบังคับฉบับที่ขอแก้ ไขเพิ่มเติม
เปลีย่ นแปลง ฉบับปั จจุบนั

วัด
หลักฐานประกอบการพิจารณา

หมายเหตุ

๑. บัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจลงนาม
๒. หนังสือตราตังเจ้
้ าอาวาส
๓. หนังสือสุทธิ สาหรับพระภิกษุและสามเณร

 ใช้ ในกรณีที่คานาหน้ านาม หรื อสมณศักดิ์ และวงเล็บ
ชื่อตัวสกุลต่อท้ ายสมณศักดิ์ ไม่ตรงกับบัตรประจาตัว
ประชาชน หรื อ หนังสือตราตังเจ้
้ าอาวาส

ห้ างหุ้นส่ วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ ใช่ นิตบิ ุคคล
หลักฐานประกอบการพิจารณา
๑. หลักฐานของผู้มีอานาจลงนามทุกคน
๑.๑ กรณีคนไทย
- บัตรประจาตัวประชาชน
๑.๒ กรณีบคุ คลต่างประเทศ
- สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรื อ
- ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าวพร้ อมสาเนา
ทะเบียนบ้ าน (กรณีคนต่างด้ าวทีข่ ออนุญาตเพื่อมี
ถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร ต้ องแสดงใบสาคัญ
ถิ่นที่อยูท่ ี่ได้ รับอนุญาตให้ อยูใ่ นประเทศไทย)

หมายเหตุ
 กรณีบคุ คลต่างประเทศ หากไม่มหี ลักฐาน
ตามข้ อ ๑.๒ ให้ ใช้ หลักฐานอื่นเป็ นกรณีไป

๒. หนังสือสัญญาหรื อบันทึกข้ อตกลงในการจัดตัง้
ห้ างหุ้นส่วนสามัญหรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบคุ คล
๓. ใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ ามี)

หน้ า ๗/๘

แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

ร้ านค้ า
หลักฐานประกอบการพิจารณา

หมายเหตุ

๑. บัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจลงนาม
๒. ใบทะเบียนพาณิชย์

กรณีบุคคลธรรมดา
หลักฐานประกอบการลงทะเบียนสาหรับบุคคลธรรมดา
หลักฐานประกอบการพิจารณา
กรณีคนไทย
- บัตรประจาตัวประชาชน
กรณีบุคคลต่ างประเทศ
- สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรื อ
- ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าวพร้ อมสาเนาทะเบียนบ้ าน
(กรณีคนต่างด้ าวที่ขออนุญาตเพือ่ มีถิ่นที่อยู่
ในราชอาณาจักร ต้ องแสดงใบสาคัญถิ่นที่อยู่
ที่ได้ รับอนุญาตให้ อยูใ่ นประเทศไทย)

หมายเหตุ
 กรณีบคุ คลต่างประเทศ หากไม่มหี ลักฐาน
ตามที่ระบุไว้ ให้ ใช้ หลักฐานอื่นเป็ นกรณีไป

หน้ า ๘/๘

แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

หลักฐานประกอบแบบคาขอหมายเลข 9
(แบบคาขอยกเลิกการลงทะเบียนผู้ปฏิบตั พิ ิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์)

กรณีนิตบิ ุคคลหรืออื่นๆ
หลักฐานประกอบการยกเลิกการลงทะเบียน
หลักฐานประกอบการพิจารณา

หมายเหตุ

๑. หลักฐานของผู้มีอานาจลงนามทุกคน
๑.๑ กรณีคนไทย
- บัตรประจาตัวประชาชน
๑.๒ กรณีบคุ คลต่างประเทศ
- สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรื อ
- ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าวพร้ อมสาเนา
ทะเบียนบ้ าน (กรณีคนต่างด้ าวทีข่ ออนุญาตเพื่อมี
ถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร ต้ องแสดงใบสาคัญ
ถิ่นที่อยูท่ ี่ได้ รับอนุญาตให้ อยูใ่ นประเทศไทย)

 กรณีบคุ คลต่างประเทศ หากไม่มหี ลักฐาน
ตามข้ อ ๑.๒ ให้ ใช้ หลักฐานอื่นเป็ นกรณีไป

๒. หลักฐานการจดทะเบียนนิติบคุ คลหรื ออื่นๆ ที่ระบุชื่อ
ผู้มีอานาจลงนาม
๒.๑ บริ ษัทมหาชน บริ ษัทจากัด ห้ างหุ้นส่วนจากัด
ห้ างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน
- หนังสือรับรองนิติบคุ คล ทีอ่ อกให้ ไม่เกิน ๓ เดือน
ก่อนวันยื่นแบบคาขอฯ
๒.๒ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานทูต
องค์การเอกชน
- หนังสือแต่งตังผู
้ ้ มีอานาจลงนาม
๒.๓ สมาคม มูลนิธิ สหกรณ์
- หนังสือแต่งตังผู
้ ้ มีอานาจทาการแทน
- สาเนาข้ อบังคับ
๒.๔ โรงเรี ยน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย
- หนังสือแต่งตังผู
้ ้ มีอานาจทาการแทน
- ตราสารจัดตังนิ
้ ติบคุ คลของโรงเรียนในระบบ (ถ้ ามี)

 ให้ เลือกใช้ หลักฐานการจดทะเบียนนิติบคุ คลหรื อ
อื่นๆ ตามประเภทกิจการที่ได้ จดทะเบียนไว้ กบั
กรมศุลกากร

หน้ า ๑/๔

แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑
๒.๕ สานักงานผู้แทน
- หนังสือรับรองข้ อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้
ตามพระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจคนต่างด้ าว
พ.ศ. ๒๕๔๒
๒.๖ ห้ างหุ้นส่วนสามัญหรื อคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบคุ คล
- สาเนาหนังสือสัญญาหรื อบันทึกข้ อตกลงในการ
จัดตังห้
้ างหุ้นส่วนสามัญหรื อคณะบุคคลที่ไม่ใช่
นิติบคุ คล
๒.๗ ร้ านค้ า
- ใบทะเบียนพาณิชย์

กรณีขอยกเลิกการลงทะเบียนเนื่องจากยกเลิกสาขา / ลดสาขา
หลักฐานประกอบการพิจารณา

หมายเหตุ

๑. หลักฐานของผู้มีอานาจลงนามทุกคน
๑.๑ กรณีคนไทย
- บัตรประจาตัวประชาชน
๑.๒ กรณีบคุ คลต่างประเทศ
- สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรื อ
- ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าวพร้ อมสาเนา
ทะเบียนบ้ าน (กรณีคนต่างด้ าวทีข่ ออนุญาตเพื่อมี
ถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร ต้ องแสดงใบสาคัญ
ถิ่นที่อยูท่ ี่ได้ รับอนุญาตให้ อยูใ่ นประเทศไทย)

 กรณีบคุ คลต่างประเทศ หากไม่มหี ลักฐาน
ตามข้ อ ๑.๒ ให้ ใช้ หลักฐานอื่นเป็ นกรณีไป

๒. หลักฐานการจดทะเบียนนิติบคุ คลหรื ออื่นๆ ที่ระบุชื่อ
ผู้มีอานาจลงนาม
๒.๑ บริ ษัทมหาชน บริ ษัทจากัด ห้ างหุ้นส่วนจากัด
ห้ างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน
- หนังสือรับรองนิติบคุ คล ที่ออกให้ ไม่เกิน ๓ เดือน
ก่อนวันยื่นแบบคาขอฯ
๒.๒ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานทูต
องค์การเอกชน
- หนังสือแต่งตังผู
้ ้ มีอานาจลงนาม
๒.๓ สมาคม มูลนิธิ สหกรณ์
- หนังสือแต่งตังผู
้ ้ มีอานาจทาการแทน
- สาเนาข้ อบังคับ

 ให้ เลือกใช้ หลักฐานการจดทะเบียนนิติบคุ คลหรื อ
อื่นๆ ตามประเภทกิจการที่ได้ จดทะเบียนไว้ กบั
กรมศุลกากร

หน้ า ๒/๔

แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑
๒.๔ โรงเรี ยน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย
- หนังสือแต่งตังผู
้ ้ มีอานาจทาการแทน
- ตราสารจัดตังนิ
้ ติบคุ คลของโรงเรียนในระบบ (ถ้ ามี)
๓. แบบแจ้ งการเปลีย่ นแปลงทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ.๐๙)
ที่กรมสรรพากรออกให้

 ให้ ใช้ แบบแจ้ งการเปลีย่ นแปลงทะเบียน
ภาษี มลู ค่าเพิม่ (ภ.พ.๐๙) ฉบับที่เกี่ยวข้ อง
กับเรื่ องที่จะขอดาเนินการ

กรณีขอยกเลิกการลงทะเบียนเนื่องจากปิ ดกิจการ โอนกิจการทัง้ หมด ควบกิจการ แปรสภาพ
หลักฐานประกอบการพิจารณา

หมายเหตุ

๑. หลักฐานของผู้มีอานาจลงนามทุกคน
๑.๑ กรณีคนไทย
- บัตรประจาตัวประชาชน
๑.๒ กรณีบคุ คลต่างประเทศ
- สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรื อ
- ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าวพร้ อมสาเนา
ทะเบียนบ้ าน (กรณีคนต่างด้ าวทีข่ ออนุญาตเพื่อมี
ถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร ต้ องแสดงใบสาคัญ
ถิ่นที่อยูท่ ี่ได้ รับอนุญาตให้ อยูใ่ นประเทศไทย)

 กรณีบคุ คลต่างประเทศ หากไม่มหี ลักฐาน
ตามข้ อ ๑.๒ ให้ ใช้ หลักฐานอื่นเป็ นกรณีไป

๒. หนังสือรับรองนิติบคุ คล

 ออกให้ หลังจากวันที่จดทะเบียนเลิกประกอบกิจการ/
โอนกิจการทังหมด/ควบกิ
้
จการ/แปรสภาพ โดยให้ นา
เลขทะเบียนนิติบุคคลเลขเดิมที่ออกโดยกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ าฯ ไปดาเนินการขอคัดหนังสือรับรอง

๓. แบบแจ้ งการเปลีย่ นแปลงทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ.๐๙)
ที่กรมสรรพากรออกให้

 ให้ ใช้ แบบแจ้ งการเปลีย่ นแปลงทะเบียน
ภาษี มลู ค่าเพิม่ (ภ.พ.๐๙) ฉบับที่เกี่ยวข้ อง
กับเรื่ องที่จะขอดาเนินการ

หน้ า ๓/๔

แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

กรณีบุคคลธรรมดา
หลักฐานประกอบการยกเลิกการลงทะเบียน
หลักฐานประกอบการพิจารณา
กรณีคนไทย
- บัตรประจาตัวประชาชน
กรณีบุคคลต่ างประเทศ
- สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรื อ
- ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าวพร้ อมสาเนาทะเบียนบ้ าน
(กรณีคนต่างด้ าวที่ขออนุญาตเพือ่ มีถิ่นที่อยู่
ในราชอาณาจักร ต้ องแสดงใบสาคัญถิ่นที่อยู่
ที่ได้ รับอนุญาตให้ อยูใ่ นประเทศไทย)

หมายเหตุ
 กรณีบคุ คลต่างประเทศ หากไม่มหี ลักฐาน
ตามที่ระบุไว้ ให้ ใช้ หลักฐานอื่นเป็ นกรณีไป

หน้ า ๔/๔

แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

หลักฐานประกอบแบบแนบ ก - ช
แบบแนบ ก
(คาร้ องมอบอานาจให้ ผ้ รู ับมอบอานาจกระทาการแทน)
หลักฐานประกอบการพิจารณา
หลักฐานของผู้รับมอบอานาจกระทาการแทน
กรณีคนไทย
- บัตรประจาตัวประชาชน

หมายเหตุ
๑. ให้ ใช้ แบบแนบ ก ๑ ฉบับ ตาอ ผู้รับมอบอานาจ
กระทาการแทน ๑ คน
๒. ให้ ผ้ รู ับมอบอานาจกระทาการแทนลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้ องในหลักฐานประกอบการริจารณา

กรณีบุคคลต่ างประเทศ
๓. ให้ ปิดอากรแสตมป์ ๓๐ บาทเป็ นรายบุคคล
- สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรื อ
- ใบสาคัญประจาตัวคนตาางด้ าวรร้ อมสาเนาทะเบียนบ้ าน ๔. กรณียกเลิกผู้รับมอบอานาจกระทาการแทน
ไมาต้องยื่นแบบแนบ ก
(กรณีคนตาางด้ าวที่ขออนุญาตเรือ่ มีถิ่นที่อยูใา นราชอาณาจักร
ต้ องแสดงใบสาคัญถิ่นที่อยูทา ี่ได้ รับอนุญาตให้ อยูา
ในประเทศไทย)

แบบแนบ ข
(คาร้ องมอบอานาจให้ ผ้ รู ับมอบอานาจกระทาการแทน
ในการขอรับเงินชดเชยคาาภาษีอากรสาหรับสินค้ าสางออก)
หลักฐานประกอบการพิจารณา

หมายเหตุ

หลักฐานของผู้รับมอบอานาจกระทาการแทนในการขอรับเงินชดเชย ๑. ให้ ใช้ แบบแนบ ข ๑ ฉบับ ตาอ ผู้รับมอบอานาจ
คาาภาษี อากรสาหรับสินค้ าสางออก
กระทาการแทนในการขอรับเงินชดเชยคาาภาษี อากร
สาหรับสินค้ าสางออก ๑ คน
กรณีคนไทย
๒. ให้ ผ้ รู ับมอบอานาจกระทาการแทนในการขอรับเงิน
ชดเชยคาาภาษี อากรสาหรับสินค้ าสางออกลงนามรับรอง
กรณีบุคคลต่ างประเทศ
สาเนาถูกต้ องในหลักฐานประกอบการริจารณา
- สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรื อ
- ใบสาคัญประจาตัวคนตาางด้ าวรร้ อมสาเนาทะเบียนบ้ าน ๓. ให้ ปิดอากรแสตมป์ ๓๐ บาทเป็ นรายบุคคล
(กรณีคนตาางด้ าวที่ขออนุญาตเรือ่ มีถิ่นที่อยูใา นราชอาณาจักร ๔. กรณียกเลิกผู้รับมอบอานาจกระทาการแทนในการ
ขอรับเงินชดเชยคาาภาษี อากรสาหรับสินค้ าสางออก
ต้ องแสดงใบสาคัญถิ่นที่อยูทา ี่ได้ รับอนุญาตให้ อยูา
ไมาต้องยื่นแบบแนบ ข
ในประเทศไทย)
- บัตรประจาตัวประชาชน

หน้ า ๑/๔

แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

แบบแนบ ค
(แบบบัญชีรายชื่อตัวแทนออกของ (Customs Broker) ผู้รับมอบอานาจ)
หลักฐานประกอบการพิจารณา

หมายเหตุ

หลักฐานของตัวแทนออก (Customs Broker) ผู้รับมอบอานาจ
ในการปฏิบตั ิริธีการศุลกากรฯ
ตัวแทนออกของนิติบุคคล
- ใบทะเบียนภาษี มลู คาาเริม่ (ภ.ร.๒๐) หรื อ บัตรประจาตัว
ผู้เสียภาษี อากร หรื อ แบบแจ้ งการเปลีย่ นแปลงทะเบียน
ภาษี มลู คาาเริม่ (ภ.ร.๐๙) ที่กรมสรรรากรออกให้ ไมาเกิน
๒ เดือน

๑. ให้ ตวั แทนออกของ (Customs Broker) ผู้รับมอบอานาจ
กระทาการแทนในการปฏิบตั ิริธีการศุลกากรฯ ลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้ องรร้ อมประทับตรานิติบคุ คล (ถ้ ามี)
ในหลักฐานประกอบการริจารณา
๒. กรณียกเลิกตัวแทนออกของ (Customs Broker)
ผู้รับมอบอานาจกระทาการแทนในการปฏิบตั ิริธีการ
ศุลกากรฯ ไมาต้องยื่นแบบแนบ ค

ตัวแทนออกของบุคคลธรรมดา
- บัตรประจาตัวประชาชน

แบบแนบ ง
(แบบบัญชีรายชื่อรนักงาน/ ลูกจ้ าง)
หลักฐานประกอบการพิจารณา
หลักฐานของรนักงาน/ลูกจ้ าง
กรณีคนไทย
- บัตรประจาตัวประชาชน

หมายเหตุ
๑. ให้ รนักงาน/ลูกจ้ าง ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
ในหลักฐานประกอบการริจารณา
๒. กรณียกเลิกรนักงาน/ลูกจ้ าง ไมาต้องยื่นแบบแนบ ง

กรณีบุคคลต่ างประเทศ
- สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรื อ
- ใบสาคัญประจาตัวคนตาางด้ าวรร้ อมสาเนาทะเบียนบ้ าน
(กรณีคนตาางด้ าวที่ขออนุญาตเรือ่ มีถิ่นที่อยูใา นราชอาณาจักร
ต้ องแสดงใบสาคัญถิ่นที่อยูทา ี่ได้ รับอนุญาตให้ อยูา
ในประเทศไทย)

หน้ า ๒/๔

แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

แบบแนบ จ
(แบบธนาคารเรื่อการขอชาระภาษีอากร และ/หรื อ ขอคืนเงินอากร)
หลักฐานประกอบการพิจารณา

หมายเหตุ

หลักฐานบัญชีธนาคาร
- สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัรย์ หรื อ
- สาเนาบัญชีกระแสรายวัน (Bank Statement) หรื อ
- สาเนาหนังสือรับรองบัญชีที่ธนาคารรับรองและออกให้
ไมาเกิน ๖ เดือน (กรณีที่ไมาประสงค์แสดงรายการ
เคลือ่ นไหวทางบัญชีธนาคาร)

๑. บัญชีธนาคารจะต้ องระบุชื่อธนาคาร สาขา
ชื่อเจ้ าของบัญชี เลขที่บญ
ั ชีเงินฝาก และประเภทบัญชี
ของธนาคาร
๒. ต้ องแสดงรายการเคลือ่ นไหวบัญชีลาา สุด ที่มีการ
เคลือ่ นไหวบัญชีไมาเกิน ๖ เดือน
๓. ให้ ผ้ มู ีอานาจลงนามในแบบคาขอลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้ อง รร้ อมประทับตรานิติบคุ คล (ถ้ ามี) ในหลักฐาน
ประกอบการริจารณา
๔. กรณียกเลิกธนาคารเรื่อการขอชาระภาษี อากร
และ/หรื อ ขอคืนเงินอากร ไมาต้องยื่นแบบแนบ จ

แบบแนบ ฉ
(คาร้ องมอบหมายให้ ศนู ย์บริ หารเงินทาหน้ าที่บริ หารจัดการเงินตราตาางประเทศแทน)
หลักฐานประกอบการพิจารณา

หมายเหตุ

หลักฐานของศูนย์บริ หารเงินทาหน้ าที่บริ หารจัดการเงินตรา
ตาางประเทศแทน
๑. สาเนาบัญชีรายชื่อของกลุมา บริ ษัทที่ศนู ย์บริ หารเงินได้ แจ้ งไว้
กับธนาคารแหางประเทศไทยตามประกาศเจ้ ารนักงานควบคุม
การแลกเปลีย่ นเงิน เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
ศูนย์บริ หารเงิน ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗
๒. ใบอนุญาตของศูนย์บริ หารเงินที่กลุามบริ ษัท ได้ มอบอานาจ
ให้ บริ หารจัดการเงิ นตราตาางประเทศแทนตน
๓. หนังสือยินยอมของกลุมา บริ ษัทที่มอบอานาจให้ กบั
ศูนย์บริ หารเงิน
๔. หนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบคุ คลของศูนย์บริ หารเงิน
จากสานักทะเบียนหุ้นสาวนบริ ษัทกรุงเทรมหานคร หรื อ
สานักงานทะเบียนหุ้นสาวนบริ ษัทจังหวัด

๑. ให้ ใช้ แบบแนบ ฉ ๑ ฉบับ ตาอ ศูนย์บริ หารเงินฯ ๑ ราย
๒. ให้ ศนู ย์บริ หารเงินฯ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
รร้ อมประทับตรานิติบคุ คล (ถ้ ามี) ในหลักฐาน
ประกอบการริจารณา
๓. ให้ ปิดอากรแสตมป์ ๓๐ บาทเป็ นรายศูนย์บริ หารเงินฯ
๔. กรณียกเลิกศูนย์บริ หารเงินฯ ไมาต้องยื่นแบบแนบ ฉ

หน้ า ๓/๔

แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

แบบแนบ ช
(แบบขอทาการรับสางข้ อมูลการปฏิบตั ริ ิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์)
หลักฐานประกอบการพิจารณา
หลักฐานของผู้ขอทาการรับสางข้ อมูลการปฏิบตั ิริธีการศุลกากร
ทางอิเล็กทรอนิกส์
- สาเนาใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate)
ซึง่ ออกโดยผู้ให้ บริ การออกใบรับรอง (Certification
Authority : CA)

หมายเหตุ
 ให้ ผ้ มู ีอานาจลงนามในแบบคาขอลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้ องรร้ อมประทับตรานิติบคุ คล (ถ้ ามี)

หน้ า ๔/๔

แนบท้ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

ข้อปฏิบัติในการยื่นแบบคาขอ และ วิธีการกรอกแบบคาขอ
๑. เอกสารแสดงตนของผู้มีอานาจลงนาม ที่ต้องนามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
๑.๑ กรณีผู้มีอานาจลงนามเป็นคนไทย
๑.๑.๑ บัตรประจาตัวประชาชนตัวจริง หรือ
๑.๑.๒ บัตรแสดงตนตัวจริงอื่นๆ ที่หน่วยงานราชการออกให้ โดยจะต้องมีรูปถ่ายและเลขประจาตัวประชาชน
ปรากฏอยู่
๑.๑.๓ กรณีไม่สามารถนาเอกสารตามข้อ ๑.๑.๑ หรือ ๑.๑.๒ มาแสดงได้ ให้ใช้ สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน ที่มีทนายความผู้ทาคารับรองลายมือชื่อและเอกสาร (Notarial Services Attorney)
เป็นผู้ลงนามรับรอง และออกให้ไม่เกินหนึ่ง เดือน พร้อมแนบสาเนาหนังสือรับรอง (Certificate)
การขึ้นทะเบี ยนเป็ นทนายความผู้ ทาคารับรองลายมือชื่อและเอกสาร ซึ่ งรับรองส าเนาถูกต้อง
โดยทนายความเจ้าของหนังสือรับรองนั้น
หมายเหตุ กรณี ผู้ มี อ านาจลงนามมี ม ากกว่ า หนึ่ ง คน ให้ น าบั ต รตามข้ อ ๑.๑.๑ หรื อ ๑.๑.๒ หรื อ เอกสาร
ตามข้อ ๑.๑.๓ แล้วแต่กรณี ของผู้มีอานาจลงนามทุกคน เป็นรายบุคคล มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่

๑.๒ กรณีผู้มีอานาจลงนามเป็นชาวต่างชาติ
๑.๒.๑ หนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริง หรือ
๑.๒.๒ ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวตัวจริง
๑.๒.๓ กรณีไม่สามารถนาเอกสารตามข้อ ๑.๒.๑ หรือ ๑.๒.๒ มาแสดงได้ และชาวต่างชาติผู้มีอานาจลงนาม
อยู่ต่างประเทศ ให้ใช้หนังสือรับรองหนังสือเดินทางซึ่งมี Notary Public ที่เชื่อถือได้ หรือสถานทูต
ตามสัญชาติของบุคคลนั้น เป็นผู้ รับรอง และออกให้ไม่เกิน หกเดือน
๑.๒.๔ กรณีไม่สามารถนาเอกสารตามข้อ ๑.๒.๑ หรือ ๑.๒.๒ มาแสดงได้ และชาวต่างชาติผู้มีอานาจลงนาม
อยู่ในประเทศไทย
 ให้ใช้ เอกสารตามข้อ ๑.๒.๓ หรือ
 ส าเนาหนั ง สื อ เดิ น ทาง (Passport) ที่ มี ท นายความผู้ ท าค ารั บ รองลายมื อ ชื่ อ และเอกสาร
(Notarial Services Attorney) เป็ น ผู้ ลงนามรั บ รอง และออกให้ ไ ม่ เ กิ น หนึ่ ง เดื อ น
พร้อมแนบสาเนาหนังสือรับรอง (Certificate) การขึ้นทะเบียนเป็นทนายความผู้ทาคารับรอง
ลายมือชื่อและเอกสาร ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยทนายความเจ้าของหนังสือรับรองนั้น
หมายเหตุ กรณีผู้มีอานาจลงนามมีมากกว่าหนึ่งคน ให้นาเอกสารตัวจริงตามข้อ ๑.๒.๑ หรือ ๑.๒.๒ หรือ ๑.๒.๓ หรือ ๑.๒.๔
แล้วแต่กรณี ของผู้มีอานาจลงนามทุกคน เป็นรายบุคคล มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่

๒. การมอบอานาจให้ผู้อื่นมายื่นแบบคาขอกับกรมศุลกากร
กรณีผู้มีอานาจลงนามประสงค์จะมอบอานาจให้ผู้อื่นมายื่นแบบคาขอ ขอให้ใช้หนังสือมอบอานาจจากเว็บไซต์
ของกรมศุ ล กากร (http://www.customs.go.th) ในหั ว ข้ อ ผู้ ป ระกอบการ -> การลงทะเบี ย นเป็ น
ผู้ประกอบการนาเข้า/ส่งออก -> หนังสือมอบอานาจ
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แนบท้ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

๓. การขีดคร่อมกากับสาเนาเอกสาร การลงนามในแบบคาขอ และการกรอกรายละเอียดในแบบคาขอ
๓.๑ ในการขีดคร่อมกากับสาเนาเอกสาร ขอให้ระบุข้อความว่า “ใช้สาหรับกรมศุลกากรเท่านั้น”
๓.๒ ในการลงนามท้ายแบบคาขอ ให้ลงนามในช่องที่กาหนดไว้ เท่านั้น
๓.๓ ในการกรอกรายละเอียดชุดแบบคาขอ กรณีกรอกด้วยลายมือ จะต้องเป็นลายมือเดียวกันทั้งชุด
๓.๔ ในการประทับตราของบริษัท/หน่วยงาน ไม่ให้ประทับตราของบริษัท/หน่วยงานทับบนลายมือชื่อ

๔. สีของปากกาที่ใช้กรอกแบบคาขอด้วยลายมือและใช้ลงนาม
ขอให้ใช้ปากกาหมึกสีน้าเงิน

๕. การยื่นเอกสารราชการประกอบแบบคาขอ
กรมศุลกากรดาเนิน การแจ้งหน่วยงานที่เป็นผู้ ออกเอกสารราชการ เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือสาเนาเอกสาร
ราชการมาเพื่อใช้ประกอบแบบคาขอ เว้นแต่ ผู้ยื่นแบบคาขอมีความประสงค์ที่จะนาเอกสารราชการนั้นมา
แสดงต่อพนักงานศุลกากรเพื่อใช้ประกอบแบบคาขอด้วยตนเอง
 กรณีมีการยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบียนมี หน้าที่ต้องยื่นแบบคาขอเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลทะเบียน เพื่อให้ข้อมูลทะเบียนเป็นปัจจุบัน
 กรณีผู้ลงทะเบียนไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน อาจต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและ/หรือทางอาญา
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