แบบคำขอหมำยเลข 4

ตัวอย่ ำงกำรกรอกแบบคำขอ สำหรับนิตบิ ุคคล
แบบคำขอลงทะเบียนธนำคำรศุลกำกร
ผู้ดำเนินกระบวนกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นต่อ อธิบดีกรมศุลกากร ผ่าน

แบบแนบท้ ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๔/๒๕๖๔
ทะเบียนรับเลขที่...................................................
สถานที่รับ............................................................
วันเดือนปี ที่รับ......................................................
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับ.......................................................

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

กรณีเป็ นนิติบุคคล
ข้ าพเจ้ า (ชื่อผู้ประกอบการภาษาไทย).................บริษัท มงคลดี จำกัด..............................................................................
(ชื่อผู้ประกอบการภาษาอังกฤษ).............MONGKOLDEE CO., LTD.....................................................................
ประเภทของกิจการ

 ธนาคารพาณิชย์

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

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 (13 หลัก)
 สานักงานหห่่

 สาขา (ตามที่ระบุหน แบบ ภ.พ. 20) .........................................................................

เลขทะเบียนนิติบคุ คล เลขที.่ .............................0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9.............................................................................
วันที่จดทะเบียน 0 1 / 0 7 / 2 5 6 4

ทุนจดทะเบียน...................1,000,000.........................บาท

วันที่ออกหนังสือรับรอง (ถ้ ามี) 0 1 / 0 7 / 2 5 6 4

ชื่อประเทศแม่....................ประเทศไทย............................

ที่อยู่
เลขที.่ ............9..........อาคาร/หมูบ่ ้ าน..........รุ่ งเรือง 99....................ตรอก/ซอย...................-...........................หมูท่ ี่........-.......
ถนน....................สุนทรโกษำ......................แขวง/ตาบล............คลองเตย.....................เขต/อาเภอ............คลองเตย...........
จังหวัด..........กรุ งเทพมหำนคร.....................รหัสไปรษณีย์...............10110...................โทรศัพท์......0-2667-7000................
โทรสาร........0-2667-6943..........................e-mail........................Mongkoldee2499@gmail.com.........................................

พิมพ์ด้วยตัวอักษรสี ดำ/เขียนด้ วยหมึกสี นำ้ เงิน เท่ ำนั้น

หมำยเหตุ กรณีท่มี เี ปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนนิติบุคคลหรื อทะเบียนพำณิชย์ ผู้ลงทะเบียนมีหน้ ำที่ต้องแจ้ งขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
ต่ อกรมศุลกำกรภำยในสำมสิบวัน นับแต่ มีกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
หำกผู้ลงทะเบียนไม่ แจ้ งขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนภำยในสำมสิบวัน ระบบทะเบียนผู้มำติดต่ ออำจระงับใช้ ข้อมูลทะเบียน
โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ
หน้ า 1/3

แบบคำขอหมำยเลข 4
แบบแนบท้ ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๔/๒๕๖๔

1. ขออนุ่าตเป็ นธนาคารศุลกากร เพื่อการชาระภาษี อากรทางอิเล็กทรอนิกส์
ธนาคารเพื่อการขอชาระภาษี อากร คือ ..................กรุ งไทย................................ สาขา..............นำนำเหนือ......................
บั่ชีเงินฝาก
 กระแสรายวัน  ออมทรัพย์ เลขที่ ....................1235001222.............................................
2. ขอลงทะเบียนเพิ่มเติม ดังต่อไปนี ้
 มอบอำนำจให้ ผ้ รู ับมอบอำนำจกระทำกำรแทน (แบบแนบ ก)
(หห้ ยื่นเพิ่มเติม หากประสงค์หห้ ผ้ ลู งนามหนแบบคาขอลงทะเบียนนี ้ หรื อบุคคลอื่น ดาเนินการหนกระบวนการทางศุลกากร
เช่น การปฏิบตั ิพิธีการศุลกากรโดยหช้ บริ การเคาน์เตอร์ บริ การ หรื อการขอคืนอากร เป็ นต้ น)

3. การปฏิบัติพิ ธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งข้ าพเจ้ าฯ ส่งข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์หห้ กรมศุลกากรทดแทนเอกสารหด ๆ ก็ ตาม
และกรมศุลกากรได้ ตอบรับ ข้ อมูลอิเล็กทรอนิ กส์นัน้ ถื อเป็ นการยื่นเอกสารนัน้ ๆ ตามนัย พระราชบั่่ั ติศุลกากร พ.ศ. 2560
หรื อตามพระราชบั่่ัติชดเชยค่าภาษี อากรสินค้ าส่งออกที่ผลิตหนราชอาณาจักร พ.ศ. 2524 หากการส่งข้ อมูลเป็ นความเท็จ หรื อเป็ น
ความไม่บริ บูรณ์ หรื อเป็ นความชักพาหห้ ผิดหลงหนรายการหด ๆ หรื อเป็ นการฝ่ าฝื นบทบั่่ัติของกฎหมายหด ๆ ก็ตาม ข้ าพเจ้ าฯ
ยินยอมหห้ นาข้ อมูลดังกล่าวไปเป็ นหลักฐานหนการพิจารณาดาเนินคดีตามกฎหมายศุลกากรหรื อกฎหมายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้ อง

4. บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ คาสัง่ หรื อกฎหมายหด ๆ ที่กาหนดหห้ ผ้ นู าของเข้ า ผู้สง่ ของออก ตัวแทนออกของ นายเรื อ หรื อ
ตัวแทนเรื อ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าว มีหน้ าที่เก็บและรักษาบั่ ชี เอกสาร หลักฐาน และข้ อมูลไม่ว่าหนสื่อรู ปแบบหด ๆ
หรื อมีหน้ าที่ยื่นหรื อแสดงหรื อส่งเอกสารหด ๆ อัน เจ้ าหน้ าที่เรี ยกหห้ ยื่นหรื อแสดงหรื อส่ง นัน้ 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

5. ข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมปฏิบตั ิตามระเบียบ ประกาศ คาสัง่ และหลักเกณฑ์ของกรมศุลกากรที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิพิธีการศุลกากร
อย่างครบถ้ วนและเคร่ งครั ด หากข้ าพเจ้ าฯ กระทาการหด อันเป็ นการฝ่ าฝื นระเบี ยบ ประกาศ คาสัง่ และหลักเกณฑ์ ดังกล่าว
ข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมหห้ กรมศุลกากรงดรับปฏิบตั ิพิธีการศุลกากร และพิจารณาดาเนินคดีตามที่กฎหมายกาหนด

หมำยเหตุ กรณีท่มี เี ปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนนิติบุคคลหรื อทะเบียนพำณิชย์ ผู้ลงทะเบียนมีหน้ ำที่ต้องแจ้ งขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
ต่ อกรมศุลกำกรภำยในสำมสิบวัน นับแต่ มีกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
หำกผู้ลงทะเบียนไม่ แจ้ งขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนภำยในสำมสิบวัน ระบบทะเบียนผู้มำติดต่ ออำจระงับใช้ ข้อมูลทะเบียน
โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ
หน้ า 2/3

แบบคำขอหมำยเลข 4
แบบแนบท้ ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๔/๒๕๖๔

ทังนี
้ ้ ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ารายการที่แจ้ งไว้ ข้างต้ นเป็ นรายการทีถ่ กู ต้ องสมบูรณ์ทกุ ประการ
ลงชื่อ..........................................................................
(.....................นำยมงคล ฤกษ์ ดี........................)
ผู้มีอานาจลงนาม
ยื่นวันที่..........................................................................

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

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

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

(..........................................................................)
ผู้มีอานาจลงนาม

(..........................................................................)
ผู้มีอานาจลงนาม

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

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

สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่
ความเห็นเจ้ าหน้ าที่
.......................................................................................
.......................................................................................

คาสัง่
้ ..................................... เป็ นต้ นไป
 อนุ่าต ตังแต่
 ไม่อนุ่าต

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

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

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

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

เจ้ าหน้ าที่

ผู้มีอานาจลงนาม

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

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

หมำยเหตุ กรณีท่มี เี ปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนนิติบุคคลหรื อทะเบียนพำณิชย์ ผู้ลงทะเบียนมีหน้ ำที่ต้องแจ้ งขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
ต่ อกรมศุลกำกรภำยในสำมสิบวัน นับแต่ มีกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
หำกผู้ลงทะเบียนไม่ แจ้ งขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนภำยในสำมสิบวัน ระบบทะเบียนผู้มำติดต่ ออำจระงับใช้ ข้อมูลทะเบียน
โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ
หน้ า 3/3

แบบแนบท้ ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๔/๒๕๖๔

(ไม่ ต้องนำตำรำงนีม้ ำยื่นต่ อเจ้ ำหน้ ำที่)
หลักฐำนประกอบแบบคำขอหมำยเลข 4
ลำดับ ประเภทของผู้ทะเบียน
1 ธนาคารพาณิชย์
(สำนักงำนใหญ่ )

หลักฐำนพิจำรณำประกอบแบบคำขอลงทะเบียน
(1) หนังสือรับรองนิติบคุ คล ออกหห้ ไม่เกิน 3 เดือน
(2) หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามหนแบบคาขอ
ุ คลไทย หช้ บตั รประจาตัวประชาชน
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว หช้ หนังสือเดินทาง (Passport)1
 กรณีบค
(3) หนังสือรับรองบั่ชีธนาคารตามที่ได้ ระบุไว้ หนแบบคาขอ ข้ อ 1 ซึง่ ออกโดยธนาคาร
ที่ประสงค์จะลงทะเบียนเป็ นธนาคารศุลกากร

2

ธนาคารพาณิชย์
(สำนักงำนสำขำ)

(1) หนังสือรับรองนิติบคุ คล ออกหห้ ไม่เกิน 3 เดือน
(2) หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามหนแบบคาขอ
ุ คลไทย หช้ บตั รประจาตัวประชาชน
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว หช้ หนังสือเดินทาง (Passport)1
 กรณีบค
(3) หนังสือรับรองบั่ชีธนาคารตามที่ได้ ระบุไว้ หนแบบคาขอ ข้ อ 1 ซึง่ ออกโดยธนาคาร
ที่ประสงค์จะลงทะเบียนเป็ นธนาคารศุลกากร
(4) บัตรประจาตัวผู้เสียภาษี อากร หรื อ หบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)2

3

อื่น ๆ เช่น ธนาคารพาณิชย์ที่ (1) หลักฐานการจัดตังนิ
้ ติบคุ คลตามกฎหมายต่างประเทศ โดยมี Notary Public
จดทะเบียนหนต่างประเทศ
ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลงนามรับรองและออกหห้ ไม่เกิน 6 เดือน3
เป็ นต้ น
(2) หนังสือมอบอานาจ (Power of Attorney) แต่งตังผู
้ ้ มีอานาจกระทาการแทนหน
ประเทศไทย โดยมี Notary Public ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลงนามรับรองและออกหห้ ไม่เกิน
6 เดือน3
(3) หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามหนแบบคาขอ
ุ คลไทย หช้ บตั รประจาตัวประชาชน
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว หช้ หนังสือเดินทาง (Passport)1
 กรณีบค
(4) บัตรประจาตัวผู้เสียภาษี อากร หรื อ หบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)2
(5) หนังสือรับรองบั่ชีธนาคารตามที่ได้ ระบุไว้ หนแบบคาขอ ข้ อ 13 ซึง่ ออกโดย
ธนาคารที่ประสงค์จะลงทะเบียนเป็ นธนาคารศุลกากร

1

หห้ หช้ หบสาคั่ประจาตัวคนต่างด้ าวพร้ อมสาเนาทะเบียนบ้ าน ทดแทนได้ (กรณีคนต่างด้ าวที่ขออนุ่าตเพื่อมีถิ่นที่อยู่หนราชอาณาจักร ต้ องแสดงหบสาคั่ถิ่นที่อยูท่ ี่ได้ รับอนุ่าตหห้ อยู่หนประเทศไทย)

2

หห้ หช้ คาขอแจ้ งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ. 09) หรื อ คาขอรับหบแทนหบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ. 04) หรื อคาขอจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ.01) ที่มีการรับรองจาก
กรมสรรพากรว่าหช้ เป็ นเสมือนหบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่มทดแทนได้ ซึง่ ออกหห้ ไม่เกิน 2 เดือน

3

กรณีหลักฐานเป็ นภาษาต่างประเทศ หห้ หช้ คาแปลภาษาไทยจากสถาบันการแปลที่เชื่อถือได้ โดยผู้มีอานาจลงนามของสถาบันการแปลลงนามรับรองและประทับตราสถาบัน (ถ้ ามี) และ
หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นสถาบันการแปลพร้ อมหห้ ผ้ มู ีอานาจลงนามของสถาบันการแปลลงนามรับรองและประทับ ตราสถาบัน (ถ้ ามี)

