แบบคำขอหมำยเลข 1
แบบแนบท้ ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๔/๒๕๖๔

ตัวอย่ างการกรอกแบบคาขอ สาหรับนิตบิ ุคคล
แบบคำขอลงทะเบียนผู้ปฏิบัตพ
ิ ธิ ีกำรศุลกำกร
ทำงอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นต่อ อธิบดีกรมศุลกากร ผ่าน

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

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

กรณีเป็ นนิติบุคคลหรืออื่น ๆ (อื่น ๆ เช่น ห้ างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน ร้ านค้ า หน่วยงานของรัฐ ฯลฯ)
ข้ าพเจ้ า (ชื่อผู้ประกอบการภาษาไทย).................บริษัท มงคลดี จำกัด..............................................................................
(ชื่อผู้ประกอบการภาษาอังกฤษ).............MONGKOLDEE CO., LTD.....................................................................
ประเภทของกิจการ  บจก.

 บมจ.

 หจก.

 หสน.

 ร้ าน

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

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

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

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

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

(ภาษาอังกฤษ)

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

 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  หบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที.่ .................................................
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.........................................

หมำยเหตุ กรณีท่มี เี ปลี่ยนแปลงข้พิอมมูพ์
ลทะเบี
ยนนิวตอัิบกุคคลหรื
ผู้ลงทะเบี
ที่ต้าอนั
งแจ้
ด้วยตั
ษรสีอดทะเบี
า/เขียยนพำณิ
นด้ วชย์ยหมึ
กสี นยนมี
า้ เงิหนน้ ำเท่
้ นงขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน

ต่ อกรมศุลกำกรภำยในสำมสิบวัน นับแต่ มีกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
หำกผู้ลงทะเบียนไม่ แจ้ งขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนภำยในสำมสิบวัน ระบบทะเบียนผู้มำติดต่ ออำจระงับใช้ ข้อมูลทะเบียน
โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ
หน้ า 1/ 3

แบบคำขอหมำยเลข 1
แบบแนบท้ ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๔/๒๕๖๔

1. ขออนุญาตยื่นลงทะเบียนเพื่อปฏิบตั ิพิธีการศุลกากร และชาระภาษี อากรทางอิเล็กทรอนิกส์
2. ขอลงทะเบียนเพิ่มเติม ดังต่อไปนี ้

เลือกตำมควำมประสงค์ ของผู้ลงทะเบียน โดยไม่ จำเป็ นต้ องเลือกทุกข้ อ

 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)
 มอบอำนำจให้ ผ้ รู ับมอบอำนำจกระทำกำรแทนในกำรขอรับเงินชดเชยค่ ำภำษีอำกรสำหรับสินค้ ำส่ งออก (แบบแนบ ข)
(หห้ ยื่นเพิ่มเติม หากประสงค์จะมอบอานาจหห้ ผ้ รู ับมอบอานาจกระทาการแทนดาเนินการเกี่ยวกับการขอรับเงินชดเชย
ค่าภาษี อากรสาหรับสินค้ าส่งออก)
 แจ้ งรำยชื่อตัวแทนออกของ (Customs Broker) ผู้รับมอบอำนำจ (แบบแนบ ค)
(หห้ ยื่นเพิ่มเติม หากประสงค์จะแจ้ งรายชื่อตัวแทนออกของที่หช้ บริ การหนการปฏิบตั ิพิธีการศุลกากร)
 แจ้ งรำยชื่อบัญชีพนักงำน/ ลูกจ้ ำง (แบบแนบ ง)
(หห้ ยื่นเพิ่มเติม หากประสงค์จะแจ้ งข้ อมูลพนักงาน/ ลูกจ้ าง เพื่อติดต่อราชการกับกรมศุลกากร และ/หรื อ บันทึกข้ อมูลเข้ าสู่
ระบบคอมพิวเตอร์ ของศุลกากร)
 แจ้ งบัญชีธนำคำรเพื่อกำรขอชำระภำษีอำกร และ/หรือ ขอคืนเงินอำกร (แบบแนบ จ)
(หห้ ยื่นเพิ่มเติม หากประสงค์จะหช้ บริ การ e-Payment เพื่อขอชาระภาษี อากร/ ขอคืนเงินอากร)
 มอบหมำยศูนย์ บริหำรเงินทำหน้ ำที่บริหำรจัดกำรเงินตรำต่ ำงประเทศแทน (แบบแนบ ฉ)
(หห้ ยื่นเพิ่มเติม หากประสงค์จะหช้ บริ การศูนย์บริ หารเงินทาหน้ าที่บริ หารจัดการเงินตราต่างประเทศแทน)
3. กรณีข้าพเจ้ าฯ ได้ หช้ บริ การของตัวแทนออกของ (Customs Broker) ผู้ซงึ่ ได้ รับอนุญาตจากกรมศุลกากรหห้ เป็ น ผู้บริ การรับส่งข้ อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์หนการปฏิบตั ิพิธีการศุลกากร และการชาระภาษี อากรกับกรมศุลกากร ข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมรับผิดชอบหนการกระทา
ของตัวแทนออกของหนทุกกรณี
4. การปฏิบตั ิพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งข้ าพเจ้ าฯ ส่งข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์หห้ กรมศุลกากรทดแทนเอกสารหด ๆ ก็ตาม
และกรมศุลกากรได้ ตอบรับข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์นนแล้
ั ้ ว ถือเป็ นการยื่นเอกสารนัน้ ๆ ตามนัยพระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ. 2560
หรื อตามพระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษี อากรสิ นค้ าส่งออกที่ผลิตหนราชอาณาจักร พ.ศ. 2524 หากการส่งข้ อมูลเป็ นความเท็จ
หรื อเป็ นความไม่บริ บูรณ์ หรื อเป็ นการชักพาหห้ ผิดหลงหนรายการหด ๆ หรื อเป็ นการฝ่ าฝื นบทบัญญัติของกฎหมายหด ๆ ก็ตาม
ข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมหห้ นาข้ อมูลดังกล่าวไปเป็ นหลักฐานหนการพิจารณาดาเนินคดีตามกฎหมายศุลกากรหรื อกฎหมายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้ อง

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
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แบบคำขอหมำยเลข 1
แบบแนบท้ ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๔/๒๕๖๔

5. บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ คาสัง่ หรื อกฎหมายหด ๆ ที่กาหนดหห้ ผ้ นู าของเข้ า ผู้สง่ ของออก ตัวแทนออกของ นายเรื อหรื อ
ตัวแทนเรื อ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าว มีหน้ าที่เก็บและรักษาบัญชี เอกสาร หลักฐาน และข้ อมูลไม่วา่ หนสือ่ รูปแบบหด ๆ หรื อมี
หน้ าที่ยื่นหรื อแสดงหรื อส่งเอกสารหด ๆ อันเจ้ าหน้ าที่เรี ยกหห้ ยื่นหรื อแสดงหรื อส่งนัน้ ข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมหห้ หช้ บงั คับสาหรับข้ อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่ข้าพเจ้ าฯ หรื อตัวแทนส่งหห้ กรมศุลกากร รวมทังหห้
้ พิจารณาดาเนินคดีตามกฎหมาย หนกรณีที่มีการฝ่ าฝื นระเบียบ
ประกาศ ข้ อบังคับ คาสัง่ หรื อกฎหมายดังกล่าวด้ วย
6. ข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมปฏิบตั ิตามระเบียบ ประกาศ คาสัง่ และหลักเกณฑ์ของกรมศุลกากรที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิพิธีการศุลกากร
อย่างครบถ้ วนและเคร่ งครัด หากข้ าพเจ้ าฯ กระทาการหด อันเป็ นการฝ่ าฝื นระเบียบ ประกาศ คาสัง่ และหลักเกณฑ์ ดังกล่าว
ข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมหห้ กรมศุลกากรงดรับปฏิบตั ิพิธีการศุลกากร และพิจารณาดาเนินคดีตามที่กฎหมายกาหนด
ทังนี
้ ้ ข้ าพเจ้ าฯ ขอรับรองว่ารายการที่แจ้ งไว้ ข้างต้ นเป็ นรายการที่ถกู 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
 อนุญาต ตังแต่
 ไม่อนุญาต

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
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แบบแนบท้ ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๔/๒๕๖๔

(ไม่ ต้องนำตำรำงนีม้ ำยื่นต่ อเจ้ ำหน้ ำที่)
หลักฐำนประกอบแบบคำขอหมำยเลข 1
ลำดับ ประเภทของผู้ลงทะเบียน
1 บุคคลธรรมดา
2

3

หลักฐำนพิจำรณำประกอบแบบคำขอลงทะเบียน
ุ คลไทย หช้ บตั รประจาตัวประชาชน
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว หช้ หนังสือเดินทาง (Passport)1
 กรณีบค
บริ ษัทจากัด
(1) หนังสือรับรองนิติบคุ คล ออกหห้ ไม่เกิน 3 เดือน
บริ ษัทมหาชนจากัด
(2) หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามหนแบบคาขอ
ห้ างหุ้นส่วนจากัด
ุ คลไทย หช้ บตั รประจาตัวประชาชน
 กรณีบค
ห้ างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน
ุ คลต่างด้ าว หช้ หนังสือเดินทาง (Passport)1
 กรณีบค
(สำนักงำนใหญ่ )
บริ ษัทจากัด
(1) หนังสือรับรองนิติบคุ คล ออกหห้ ไม่เกิน 3 เดือน
บริ ษัทมหาชนจากัด
(2) หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามหนแบบคาขอ
ห้ างหุ้นส่วนจากัด
ุ คลไทย หช้ บตั รประจาตัวประชาชน
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว หช้ หนังสือเดินทาง (Passport)1
ห้ างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน
 กรณีบค
(3) บัตรประจาตัวผู้เสียภาษี อากร หรื อ หบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)2
(สำนักงำนสำขำ)

4

ห้ างหุ้นส่วนสามัญ หรื อ
คณะบุคคลที่ไม่หช่นิติบคุ คล

(1) หนังสือสัญญาหรื อบันทึกข้ อตกลงหนการจัดตังห้
้ างหุ้นส่วนสามัญหรื อคณะบุคคล
ที่ไม่หช่นิติบคุ คล
(2) หบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พค. 0403)
(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

ร้ านค้ า

(1) หบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พค. 0403)
(2) หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามหนแบบคาขอ
ุ คลไทย หช้ บตั รประจาตัวประชาชน
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว หช้ หนังสือเดินทาง (Passport)1
 กรณีบค

6

สมาคม มูลนิธิ หรื อสหกรณ์

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

หลักฐานการจดทะเบียนจัดตังสมาคม
้
มูลนิธิ หรื อสหกรณ์
ข้ อบังคับของสมาคม มูลนิธิ หรื อสหกรณ์ 3
หลักฐานรายชื่อกรรมการ4
หนังสือแต่งตังผู
้ ้ มีอานาจกระทาการ (ถ้ ามี)
หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามหนแบบคาขอ
ุ คลไทย หช้ บตั รประจาตัวประชาชน
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว หช้ หนังสือเดินทาง (Passport)1
 กรณีบค
(6) บัตรประจาตัวผู้เสียภาษี อากร หรื อ หบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)2

1

หห้ หช้ หบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าวพร้ อมสาเนาทะเบียนบ้ าน ทดแทนได้ (กรณีคนต่างด้ าวที่ขออนุญาตเพื่อมีถิ่นที่อยู่หนราชอาณาจักร ต้ องแสดงหบสาคัญถิ่นที่อยูท่ ี่ได้ รับอนุญาตหห้ อยูห่ นประเทศไทย)

2

หห้ หช้ คาขอแจ้ งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษี มลู 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

หากมีการแก้ ไข/ เปลี่ยนแปลง/ เพิ่มเติมข้ อบังคับ หห้ หช้ ข้อบังคับฉบับปั จจุบนั

4

หากมีการแก้ ไข/ เปลี่ยนแปลง/ เพิ่มเติมรายชื่อกรรมการ หห้ หช้ รายชื่อกรรมการฉบับปั จจุบนั

แบบแนบท้ ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๔/๒๕๖๔

(ไม่ ต้องนำตำรำงนีม้ ำยื่นต่ อเจ้ ำหน้ ำที่)
หลักฐำนประกอบแบบคำขอหมำยเลข 1
ลำดับ ประเภทของผู้ลงทะเบียน
หลักฐำนพิจำรณำประกอบแบบคำขอลงทะเบียน
7 หน่วยงานของรัฐ
(1) หลักฐานการจัดตังตามพระราชบั
้
ญญัติ หรื อ พระราชกฤษฎีกา หรือหบอนุญาต
จัดตังที
้ ่ออกหห้ โดยต้ นสังกัดของหน่วยงานนัน้ ฯลฯ
(2) หนังสือแต่งตังผู
้ ้ มีอานาจกระทาการ
(3) หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามหนแบบคาขอ
ุ คลไทย หช้ บตั รประจาตัวประชาชน1
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว หช้ หนังสือเดินทาง (Passport)2
 กรณีบค
(4) บัตรประจาตัวผู้เสียภาษี อากร
8

สถานศึกษาเอกชน

(1)
(2)
(3)
(4)

หนังสือหบอนุญาตหห้ จดั ตัง้
ตราสารจัดตังนิ
้ ติบคุ คลของโรงเรียนหนระบบ
หนังสือแต่งตังผู
้ ้ มีอานาจกระทาการ (ถ้ ามี)
หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามหนแบบคาขอ
ุ คลไทย หช้ บตั รประจาตัวประชาชน
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว หช้ หนังสือเดินทาง (Passport)2
 กรณีบค
(5) บัตรประจาตัวผู้เสียภาษี อากร หรื อ หบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)3

1

หห้ หช้ บัตรประจาตัวเจ้ าหน้ าที่ของรัฐพร้ อมสาเนาทะเบียนบ้ าน ทดแทนได้

2

หห้ หช้ หบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าวพร้ อมสาเนาทะเบียนบ้ าน ทดแทนได้ (กรณีคนต่างด้ าวที่ขออนุญาตเพื่อมีถิ่นที่อยู่หนราชอาณาจักร ต้ องแสดงหบสาคัญถิ่นที่อยูท่ ี่ได้ รับอนุญาตหห้ อยูห่ นประเทศไทย)

3

หห้ หช้ คาขอแจ้ งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษี มลู 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

แบบแนบท้ ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๔/๒๕๖๔

(ไม่ ต้องนำตำรำงนีม้ ำยื่นต่ อเจ้ ำหน้ ำที่)
หลักฐำนประกอบแบบคำขอหมำยเลข 1
ลำดับ ประเภทของผู้ลงทะเบียน
หลักฐำนพิจำรณำประกอบแบบคำขอลงทะเบียน
9 นิติบคุ คลที่เป็ นคนต่างด้ าว
(1) นิติบคุ คลที่ตงขึ
ั ้ ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจหนประเทศไทยและ
ตามกฎหมายว่าด้ วยการ
ต้ องขออนุญาตประกอบธุรกิจหนประเทศไทย ตามท้ าย พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้ าว
ของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2542
(1.1) หนังสือรับรองข้ อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ ตาม พ.ร.บ.การประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้ าว พ.ศ. 25421 ออกหห้ ไม่เกิน 3 เดือน
(1.2) หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามหนแบบคาขอ
ุ คลไทย หช้ บตั รประจาตัวประชาชน
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว หช้ หนังสือเดินทาง (Passport)2
 กรณีบค
(1.3) บัตรประจาตัวผู้เสียภาษีอากร หรื อ หบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิม่ (ภ.พ. 20)3
(หช้ เฉพาะการลงทะเบียนสานักงานสาขาเท่านัน)
้
(2) นิติบคุ คลที่ตงขึ
ั ้ ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจหนประเทศไทย
แต่ไม่ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจหนประเทศไทย ตามท้ าย พ.ร.บ.การประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2542 และมีเลขทะเบียนนิติบคุ คลที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ าออกหห้
(2.1) หนังสือแสดงเลขทะเบียนนิติบคุ คล4
(2.2) แบบแจ้ งสถานทีเ่ ก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องหช้ ประกอบการลงบัญชี
ของนิติบคุ คลที่ตงขึ
ั ้ ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจหนประเทศไทย5
(2.3) หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามหนแบบคาขอ
ุ คลไทย หช้ บตั รประจาตัวประชาชน
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว หช้ หนังสือเดินทาง (Passport)2
 กรณีบค
10

นิติบคุ คลที่ตงขึ
ั ้ ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศและมี
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร
หนประเทศไทย

(1) หลักฐานการจัดตังนิ
้ ติบคุ คลตามกฎหมายต่างประเทศ โดยมี Notary Public
ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลงนามรับรองและออกหห้ ไม่เกิน 6 เดือน6
(2) หนังสือมอบอานาจ (Power of Attorney) แต่งตังผู
้ ้ มีอานาจกระทาการแทนหนประเทศไทย
โดยมี Notary Public ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลงนามรับรองและออกหห้ ไม่เกิน 6 เดือน6
(3) หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามหนแบบคาขอ
 กรณีบค
ุ คลไทย หช้ บตั รประจาตัวประชาชน
ุ คลต่างด้ าว หช้ หนังสือเดินทาง (Passport)2
 กรณีบค
(4) บัตรประจาตัวผู้เสียภาษี อากร หรื อ หบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)3

1

กรณีไม่กาหนดชื่อผู้บริ หารกิจการ หห้ หช้ หนังสือมอบอานาจ (Power of Attorney) แต่งตังผู
้ ้ มีอานาจกระทาการแทนหนประเทศไทย โดยมี Notary Public ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลงนามรับรองและออกหห้ ไม่เกิน 6 เดือน6 เพิ่มเติม

2

หห้ หช้ หบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าวพร้ อมสาเนาทะเบียนบ้ าน ทดแทนได้ (กรณีคนต่างด้ าวที่ขออนุญาตเพื่อมีถิ่นที่อยู่หนราชอาณาจักร ต้ องแสดงหบสาคัญถิ่นที่อยูท่ ี่ได้ รับอนุญาตหห้ อยู่หนประเทศไทย)

3

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 ไ ม่เกิน 2 เดือน

4

หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อหรื อย้ ายที่ตงหนประเทศไทย
ั้
ต้ องหช้ หนังสือแสดงเลขทะเบียนนิติบคุ ลที่ยื่นแจ้ งเปลี่ยนแปลง/แก้ ไข ฉบับปั จจุบนั

5

หากมีเปลี่ยนชื่อผู้แทนซึง่ มีหน้ าที่รับผิดชอบดาเนินกิจการหนประเทศไทยแทนนิติบคุ คล หห้ ยนื่ หนังสือแจ้ งขอเปลี่ยนแปลงผู้แทนซึง่ มีหน้ าที่รับผิดชอบดาเนินกิจการหนประเทศไทย ที่แจ้ งต่อ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า โดยมีเจ้ าหน้ าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ าลงนามรับรอง

6

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

แบบแนบท้ ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๔/๒๕๖๔

(ไม่ ต้องนำตำรำงนีม้ ำยื่นต่ อเจ้ ำหน้ ำที่)
หลักฐำนประกอบแบบคำขอหมำยเลข 1
ลำดับ ประเภทของผู้ลงทะเบียน
11 กิจการร่วมค้ า (Joint Venture) (1)
(2)
(3)
(4)

หลักฐำนพิจำรณำประกอบแบบคำขอลงทะเบียน
หลักฐานหนังสือสัญญาร่วมค้ า (Joint Venture Agreement)1 2
หนังสือรับรองนิติบคุ คล3 ของคูส่ ญ
ั ญาที่ทาสัญญาร่วมค้ าทุกฝ่ าย ออกหห้ ไม่เกิน 3 เดือน
หนังสือมอบอานาจ (Power of Attorney) หห้ เป็ นผู้ทาการแทนกิจการร่วมค้ า4 (ถ้ ามี)
หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามหนแบบคาขอ
ุ คลไทย หช้ บตั รประจาตัวประชาชน
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว หช้ หนังสือเดินทาง (Passport)5
 กรณีบค
(5) บัตรประจาตัวผู้เสียภาษี อากร หรื อหบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิม่ (ภ.พ. 20)6

12

1

บริ ษัทจากัด
บริ ษัทมหาชนจากัด หรื อ
นิติบคุ คลอื่นตามที่กาหนดไว้
หนกฎกระทรวง ตามกฎหมาย
ว่าด้ วยล้ มละลาย ซึง่ ศาลมี
คาสัง่ หห้ ฟืน้ ฟูกิจการ

(1) หนังสือรับรองนิติบคุ คลของนิติบคุ คลที่ทาแผนฟื น้ ฟูกิจการ7 ออกหห้ ไม่เกิน 3 เดือน
(2) หนังสือรับรองนิติบคุ คลของนิติบคุ คลอื่นที่ศาลสัง่ หห้ เป็ นผู้บริ หารแผนแทน
ออกหห้ ไม่เกิน 3 เดือน (ถ้ ามี)
(3) คาสัง่ ศาลหห้ ฟืน้ ฟูกิจการ หรื อทาแผนฟื น้ ฟูกิจการ กรณี (1) ไม่ปรากฏผู้บริ หารแผน
(4) หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามหนแบบคาขอ
ุ คลไทย หช้ บตั รประจาตัวประชาชน
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว หช้ หนังสือเดินทาง (Passport)5
 กรณีบค
(5) บัตรประจาตัวผู้เสียภาษี อากร หรื อหบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิม่ (ภ.พ. 20)6

กรณีเป็ นหลักฐานที่จดั ทาขึ ้นหนต่างประเทศ ต้ องมี Notary Public ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลงนามรับรอง และออกหห้ ไม่เกิน 6 เดือน2 เว้ นแต่ หนังสือสัญญาฯ นัน้ มีค่ฉู บับของคู่สญ
ั ญาร่วมค้ าหนประเทศไทย
ที่เป็ นต้ นฉบับซึง่ ปรากฏหนข้ อสัญญา หห้ ค่สู ญ
ั ญาร่วมค้ าหนประเทศไทยเลือกดาเนินการได้ ดังนี ้
1) หห้ นาคู่ฉบับหนังสือสัญญาฯ ที่เป็ นต้ นฉบับ2 ของตนเองมาแสดงต่อเจ้ าหน้ าที่ประกอบการยื่นแบบคาขอลงทะเบียนพร้ อมยื่นสาเนาหนังสือสัญญาฯ ที่ได้ รับรองสาเนาถูกต้ องแล้ ว หรือ
2) หห้ ยื่นสาเนาหนังสือสัญญาฯ ซึง่ มีทนายความผู้ทาคารับรองลายมือชื่อและเอกสาร (Notarial Services Attorney) เป็ นผู้ลงนามรับรอง2 พร้ อมแนบหนังสือรับรอง (Certificate)
การขึ ้นทะเบียนเป็ นทนายความผู้ทาคารับรองลายมือชื่อและเอกสาร ซึง่ มีทนายความเจ้ าของหนังสือรับรองฯ นัน้ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง

2

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

3

กรณีค่สู ญ
ั ญาเป็ นนิติบคุ คลที่ตงขึ
ั ้ ้นตามกฎหมายต่างประเทศและไม่สามารถยื่นหนังสือรับรองนิติบคุ คลได้ หห้ หช้ หลักฐานการจัดตังนิ
้ ติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ โดยมี Notary Public ที่เชื่อถือได้
เป็ นผู้ลงนามรับรอง และออกหห้ ไม่เกิน 6 เดือน2

4

กรณีหนังสือมอบอานาจถูกจัดทาขึ ้นหนต่างประเทศ ต้ องมี Notary Public ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลงนามรับรองและออกหห้ ไม่เกิน 6 เดือน2

5

หห้ หช้ หบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าวพร้ อมสาเนาทะเบียนบ้ าน ทดแทนได้ (กรณีคนต่างด้ าวที่ขออนุญาตเพื่อมีถิ่นที่อยู่หนราชอาณาจักร ต้ องแสดงหบสาคัญถิ่นที่อยูท่ ี่ได้ รับอนุญาตหห้ อยูห่ นประเทศไทย)

6

หห้ หช้ คาขอแจ้ งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษี มลู 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

7

กรณีเป็ นนิติบคุ คลอื่นตามที่กาหนดไว้ หนกฎกระทรวง ตามกฎหมายว่าด้ วยล้ มละลาย ซึง่ ศาลมีคาสั่งหห้ ฟืน้ ฟูกิจการ หห้ หช้ หลักฐานการจัดตังนิ
้ ติบคุ คลนัน้

แบบแนบท้ ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๔/๒๕๖๔

(ไม่ ต้องนำตำรำงนีม้ ำยื่นต่ อเจ้ ำหน้ ำที่)
หลักฐำนประกอบแบบคำขอหมำยเลข 1
ลำดับ ประเภทของผู้ลงทะเบียน
หลักฐำนพิจำรณำประกอบแบบคำขอลงทะเบียน
13 วัด
(1) หลักฐานหนังสืออนุญาตหห้ จดั ตังวั
้ ด
(2) หนังสือตราตังเจ้
้ าอาวาส
(3) หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามหนแบบคาขอ
ุ คลไทย หช้ บตั รประจาตัวประชาชน1 หรื อหนังสือสุทธิสาหรับพระภิกษุ
 กรณีบค
และสามเณร
ุ คลต่างด้ าว หช้ หนังสือเดินทาง (Passport)2
 กรณีบค
(4) บัตรประจาตัวผู้เสียภาษี อากร
14

มัสยิด

(1)
(2)
(3)
(4)

หนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตังมั
้ สยิด (แบบ บอ.3)
หนังสือแต่งตังคณะกรรมการมั
้
สยิด
หนังสือแต่งตังผู
้ ้ มีอานาจกระทาการ
หลักฐานของผู้มีอานาจลงนาม (ทุกคน) ที่ลงนามหนแบบคาขอ
ุ คลไทย หช้ บตั รประจาตัวประชาชน
 กรณีบค
ุ คลต่างด้ าว หช้ หนังสือเดินทาง (Passport)2
 กรณีบค
(5) บัตรประจาตัวผู้เสียภาษี อากร

1

กรณีคานาหน้ านาม สมณศักดิ์ หรื อวงเล็บชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับหนังสือตราตังเจ้
้ าอาวาส หห้ หช้ หนังสือสุทธิ เพิ่มเติมอีก 1 อย่ ำง

2

หห้ หช้ หบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าวพร้ อมสาเนาทะเบียนบ้ าน ทดแทนได้ (กรณีคนต่างด้ าวที่ขออนุญาตเพื่อมีถิ่นที่อยู่หนราชอาณาจักร ต้ องแสดงหบสาคัญถิ่นที่อยูท่ ี่ได้ รับอนุญาตหห้ อยูห่ นประเทศไทย)

