
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอเปลีย่นแปลงขอ้มลูทะเบยีนพธิกีำรศลุกำกรทำงอเิล็กทรอนกิส ์ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขการขอลงทะเบยีนศนูยบ์รหิารเงนิศลุกากร ผูด้ าเนนิกระบวนการศลุกากรทางอเิล็กทรอนกิส ์

เป็นไปตามประกาศกรมศลุกากรที ่64/2561 ลงวนัที ่27 กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2561 เรือ่ง การลงทะเบยีนเป็นผูป้ฏบิตัพิธิกีารศลุกากร

หรอืด าเนนิการในกระบวนการทางศลุกากร 

 

 

หมวด 2 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงือ่นไขกำรลงทะเบยีนในระบบลงทะเบยีนผูม้ำตดิตอ่ออนไลน ์

 

ขอ้ 13 ผูป้ระสงคจ์ะลงทะเบยีนในระบบลงทะเบยีนผูม้าตดิตอ่ออนไลน ์(Online Customs Registration: 

http://registeronline.customs.go.th) ใหป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนตามคูม่อืการใชง้านระบบลงทะเบยีนผูม้าตดิตอ่

ออนไลน์ทีป่รากฏบนเว็บไซต ์

 

 การแนบไฟลห์ลักฐานประกอบการพจิารณาในระบบลงทะเบยีนผูม้าตดิตอ่ออนไลนใ์หล้งนามรับรองความถกูตอ้งกอ่นด าเนนิการ

แนบไฟล ์เฉพาะหลักฐานการแสดงตนทีเ่กีย่วกับการมอบหมายหรอืการมอบอ านาจใหผู้อ้ ืน่กระท าการแทนตนเอง เชน่  

ไฟลห์ลักฐานบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อบอ านาจซึง่ผูม้อบอ านาจเป็นผูล้งนามรับรอง และไฟลห์ลักฐานบตัรประจ าตวั

ประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจซึง่ผูรั้บมอบอ านาจเป็นผูล้งนามรับรอง กรณีทีม่กีารมอบอ านาจใหเ้ป็นผูรั้บมอบอ านาจ 

กระท าการแทน เป็นตน้ 

 

ขอ้ 14 ใหเ้ป็นหนา้ทีข่องผูป้ระสงคจ์ะลงทะเบยีนในการศกึษาและปฏบิตัติามคูม่อืการใชง้านระบบลงทะเบยีนผูม้าตดิตอ่ออนไลน์ 

 

ขอ้ 15 การลงทะเบยีนในระบบลงทะเบยีนผูม้าตดิตอ่ออนไลน์แบง่ออกเป็นสองขัน้ตอน ดงันี้ 

 

 (1) การสมัครขอใชร้ะบบลงทะเบยีนผูม้าตดิตอ่ออนไลน์ 

 

 (2) การเขา้ใชง้านระบบลงทะเบยีนผูม้าตดิตอ่ออนไลน ์เพือ่ท าการลงทะเบยีน 

 

การเปลีย่นแปลงขอ้มูลทะเบยีน การขอใชข้อ้มูลทะเบยีนกรณีถกูระงับการใช ้และการยกเลกิการลงทะเบยีน 

 

 ทัง้นี ้ในการด าเนนิการตามขอ้ 15 (1) และ (2) ผูป้ระสงคจ์ะลงทะเบยีนจะตอ้งจัดหาใบรับรองอเิล็กทรอนกิสเ์พือ่น ามาใช ้

ในการลงลายมอืชือ่อเิล็กทรอนกิส ์(Digital Signature) โดยขอใชบ้รกิารไดจ้ากองคก์รออกใบรับรองอเิล็กทรอนกิส ์

(Certification Authority : CA) ทีม่คีวามน่าเชือ่ถอืและเป็นหน่วยงานทีใ่หบ้รกิารออกใบรับรองอเิล็กทรอนกิสส์ าหรับโครงการ 

Paperless ของกรมศลุกากร 

 

ขอ้ 16 ระบบลงทะเบยีนผูม้าตดิตอ่ออนไลน ์อาจระงับการใหบ้รกิารแกผู่ล้งทะเบยีนทีไ่มป่ฏบิตั ิ

 

ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในประกาศนี ้โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ขอ้ 17 ในการสง่ขอ้มลูอเิล็กทรอนกิสส์ าหรับการก าหนดรหัสผูใ้ช ้การยืน่แบบค าขอลงทะเบยีน แบบค าขอเปลีย่นแปลงขอ้มลู

ทะเบยีน แบบค าขอใชข้อ้มลูทะเบยีนกรณีถูกระงับการใช ้แบบค าขอยกเลกิการลงทะเบยีนจะตอ้งลงลายมอืชือ่อเิล็กทรอนกิส ์

(Digital Signature) ทกุครัง้ 

 

ขอ้ 18 การด าเนนิการใด ๆ ทางระบบลงทะเบยีนผูม้าตดิตอ่ออนไลน ์โดยการใชล้ายมอืชือ่อเิล็กทรอนกิส ์(Digital Signature) 

ไมว่า่การด าเนนิการนัน้จะเป็นการกระท าของผูล้งทะเบยีน หรอืบคุคลอืน่ใหถ้อืวา่ถูกตอ้งมผีลสมบรูณ์ โดยผูล้งทะเบยีนเจา้ของ

ลายมอืชือ่อเิล็กทรอนกิสด์งักลา่วจะปฏเิสธความรับผดิชอบไม่ได ้และจะตอ้งรับผดิชอบในความเสยีหายใด ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้จาก

การด าเนนิการนัน้ทกุประการ 
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สว่นที ่3 

 

กำรเปลีย่นแปลงขอ้มูลทะเบยีน 

 

ขอ้ 21 ผูท้ีไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ป็นผูป้ฏบิัตพิธิกีารศลุกากรหรอืด าเนนิการในกระบวนการทางศลุกากรแลว้ หากประสงค์ 

จะเปลีย่นแปลงขอ้มูลทะเบยีน ใหด้ าเนนิการดงันี้ 

 

(1) ยืน่แบบค าขอเปลีย่นแปลงขอ้มลูทะเบยีนในระบบลงทะเบยีนผูม้าตดิตอ่ออนไลน ์(Online Customs Registration: 

http://registeronline.customs.go.th) โดยปฏบิตัติามคูม่อืการใชง้านระบบลงทะเบยีนผูม้าตดิตอ่ออนไลน์ทีป่รากฏบนเว็บไซต ์

 

(2) กรณีการขอเปลีย่นแปลงขอ้มลูทะเบยีนทางระบบลงทะเบยีนผูม้าตดิตอ่ออนไลน ์ระบบจะด าเนนิการใหโ้ดยอัตโนมัต ิ

(รายละเอยีดปรากฏตามหัวขอ้แบบค าขอทีร่ะบบด าเนนิการใหโ้ดยอตัโนมัต)ิ 

 

(3) กรณีการขอเปลีย่นแปลงขอ้มลูทะเบยีนทีร่ะบบลงทะเบยีนผูม้าตดิตอ่ออนไลน ์ไม่สามารถด าเนนิการใหโ้ดยอัตโนมัตไิด ้ 

ใหด้ าเนนิการดงัตอ่ไปนี้ 

 

 (3.1) สัง่พมิพใ์บตอบรับการยืน่แบบค าขอในระบบลงทะเบยีนผูม้าตดิตอ่ออนไลนซ์ึง่ปรากฏรหัสผูใ้ช ้(User ID) และเลขที่

อา้งองิ (Reference Number) จากระบบลงทะเบยีนผูม้าตดิตอ่ออนไลน์ 

 

 (3.2) กรณีทีม่กีารมอบอ านาจใหผู้รั้บมอบอ านาจกระท าการแทน ใหส้ัง่พมิพ ์แบบแนบ ก “ค ารอ้งมอบอ านาจใหผู้รั้บมอบอ านาจ

กระท าการแทน” จากระบบลงทะเบยีนผูม้าตดิตอ่ออนไลนเ์พิม่เตมิ โดยใหผู้ม้อี านาจลงนามในแบบค าขอลงนามในชอ่งผูม้อบ

อ านาจพรอ้มประทับตรา (ถา้ม)ี และใหผู้รั้บมอบอ านาจลงนามในชอ่งผูรั้บมอบอ านาจ รวมถงึปิดอากรแสตมป์ใหถ้กูตอ้งตามที่

ก าหนดไวใ้นแบบแนบ 

 

 (3.3) กรณีทีม่กีารมอบอ านาจใหผู้รั้บมอบอ านาจกระท าการแทนในการขอรับเงนิชดเชยคา่ภาษีอากรส าหรับสนิคา้สง่ออก  

ใหส้ัง่พมิพแ์บบแนบ ข “ค ารอ้งมอบอ านาจใหผู้รั้บมอบอ านาจกระท าการแทนในการขอรับเงนิชดเชยคา่ภาษีอากรส าหรับ 

สนิคา้สง่ออก” จากระบบลงทะเบยีนผูม้าตดิตอ่ออนไลนเ์พิม่เตมิ โดยใหผู้ม้อี านาจลงนามในแบบค าขอลงนามในชอ่ง 

ผูม้อบอ านาจพรอ้มประทับตรา (ถา้ม)ี และใหผู้รั้บมอบอ านาจลงนามในชอ่งผูรั้บมอบอ านาจ รวมถงึปิดอากรแสตมป์ใหถ้กูตอ้ง

ตามทีก่ าหนดไวใ้นแบบแนบ 

 

 (3.4) กรณีทีม่กีารมอบหมายใหศ้นูยบ์รหิารเงนิท าหนา้ทีบ่รหิารจัดการเงนิตราตา่งประเทศแทน ใหส้ัง่พมิพแ์บบแนบ ฉ “ค ารอ้ง

มอบหมายใหศ้นูยบ์รหิารเงนิท าหนา้ทีบ่รหิารจัดการเงนิตราตา่งประเทศแทน” จากระบบลงทะเบยีนผูม้าตดิตอ่ออนไลนเ์พิม่เตมิ 

โดยใหผู้ม้อี านาจลงนามในแบบค าขอลงนามในชอ่งผูม้อบอ านาจพรอ้มประทับตรา (ถา้ม)ี และใหศ้นูยบ์รหิารเงนิฯ ลงนามในชอ่ง

ผูรั้บมอบอ านาจพรอ้มประทับตรา (ถา้ม)ี รวมถงึปิดอากรแสตมป์ใหถ้กูตอ้งตามทีก่ าหนดไวใ้นแบบแนบ 

 

(4) น าใบตอบรับการยืน่แบบค าขอในระบบลงทะเบยีนผูม้าตดิตอ่ออนไลน ์และแบบแนบ (ถา้ม)ี ตามขอ้ 21 (3) มายืน่ ณ  

ฝ่ายทะเบยีนผูน้ าเขา้และสง่ออก สว่นทะเบยีนและสทิธพิเิศษ ส านักมาตรฐานพธิกีารและราคาศลุกากร หรอืฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป 

หรอืหน่วยงานทีไ่ดรั้บอนุมัตใิหรั้บลงทะเบยีนของส านักงานศลุกากรหรอืดา่นศลุกากร ภายในสามสบิวนันับจากวนัทีย่ืน่แบบค าขอ 

และใหน้ าหลักฐานแสดงตนตามทีก่ าหนดไวใ้น ขอ้ 4 มาแสดง 

 

กรณีผูป้ระสงคจ์ะเปลีย่นแปลงขอ้มลูทะเบยีน ไม่ไดน้ าใบตอบรับการยืน่แบบค าขอในระบบลงทะเบยีนผูม้าตดิตอ่ออนไลน์มายืน่

ตอ่หน่วยงานรับลงทะเบยีนภายในเวลาทีก่ าหนด แบบค าขอดงักลา่วจะถกูยกเลกิ อยา่งไรก็ตาม ผูป้ระสงคจ์ะเปลีย่นแปลงขอ้มลู

ทะเบยีนสามารถยืน่ขอเปลีย่นแปลงขอ้มลูทะเบยีนใหมใ่นระบบลงทะเบยีนผูม้าตดิตอ่ออนไลนไ์ด  ้

 

 

 

หมวด 3 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงือ่นไขกำรยืน่ขอลงทะเบยีนโดยกระดำษ 

 

ส ำหรบัระบบพธิกีำรศุลกำกรทำงอเิล็กทรอนกิส ์
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ขอ้ 25 หลักเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอลงทะเบยีน และคณุสมบตัขิองผูข้อลงทะเบยีนใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นแบบค าขอ 

แบบแนบ หลักฐานประกอบแบบค าขอและแบบแนบ รวมถงึขอ้ปฏบิัตใินการยืน่แบบค าขอและวธิกีารกรอกแบบค าขอตามแนบ

ทา้ยประกาศนี้ 

 

 

 

สว่นที ่7 

 

กำรเปลีย่นแปลงขอ้มูลทะเบยีน 

 

ขอ้ 27 ผูท้ีไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ป็นผูป้ฏบิัตพิธิกีารศลุกากรหรอืด าเนนิการในกระบวนการทางศลุกากร โดยวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิส์

แลว้ หากมกีารเปลีย่นแปลงขอ้มลูทะเบยีนตา่งจากทีไ่ดรั้บการอนุญาตใหล้งทะเบยีน ใหย้ืน่แบบค าขอเปลีย่นแปลงขอ้มลู

ทะเบยีนได ้ณ ฝ่ายทะเบยีนผูน้ าเขา้และสง่ออก สว่นทะเบยีนและสทิธพิเิศษ ส านักมาตรฐานพธิกีารและราคาศลุกากร  

หรอืฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป หรอืหน่วยงานทีไ่ดรั้บอนุมัตใิหรั้บลงทะเบยีนของส านักงานศลุกากรหรอืดา่นศลุกากร เวน้แต ่ 

สว่นราชการ รัฐวสิาหกจิ สถานทตู องคก์ารสาธารณกศุล หรอืองคก์ารอืน่ ๆ ทีไ่มม่เีลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษีอากร ใหย้ืน่แบบ 

ค าขอเปลีย่นแปลงขอ้มลูทะเบยีน ณ ฝ่ายทะเบยีนผูน้ าเขา้และสง่ออก สว่นทะเบยีนและสทิธพิเิศษ ส านักมาตรฐานพธิกีาร 

และราคาศลุกากร 

 

 

 

หมำยเหตุ 

 

** คา่ธรรมเนยีมคูม่อืส าหรับประชาชน 40 บาท/หนา้ 

 

** กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไม่อาจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้  

ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พรอ้มก าหนดระยะเวลา 

ใหผู้ย้ืน่ค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด ผูรั้บค าขอ 

จะด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

 

** พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไม่พจิารณาค าขอ และยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงาน จนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอ 

หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

** ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน

เรยีบรอ้ยแลว้ 

  

 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ -)  
กรมศลุกากร เลขที ่1 ถนนสนุทรโกษา เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 
10110/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ  
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ -)  
ส านัก/ส านักงานศลุกากร หรอืดา่นศลุกากรทีใ่หบ้รกิาร/ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ  
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ -)  
http://registeronline.customs.go.th/เว็บไซทแ์ละชอ่งทาง
ออนไลน ์ 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารตลอด  
24 ชัว่โมง 
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ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 นาท ี
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ตรวจสอบความครบถว้น/ถกูตอ้งของหลักฐานประกอบ 

แบบค าขอ 
(หมายเหต:ุ (กรณีตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน))  

8 นาท ี กรมศลุกากร 
 

2) กำรพจิำรณำ 

การอนุญาตใหล้งทะเบยีน/ เจา้หนา้ทีอ่อกใบตอบรับ 
การลงทะเบยีน 

(หมายเหต:ุ (กรณีตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน))  

7 นาท ี กรมศลุกากร 

 

3) กำรพจิำรณำ 
เจา้หนา้ทีบ่นัทกึขอ้มลูประวตัเิขา้สูร่ะบบทะเบยีนผูม้าตดิตอ่ 

(หมายเหต:ุ (กรณีตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน))  

15 นาท ี กรมศลุกากร 
 

4) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ตรวจสอบความครบถว้น/ถกูตอ้งของหลักฐานประกอบ 

แบบค าขอ 
(หมายเหต:ุ (กรณีลงทะเบยีนผา่นเว็บไซต)์)  

0 นาท ี - 
 

5) กำรพจิำรณำ 

การอนุญาตใหล้งทะเบยีน/ เจา้หนา้ทีอ่อกใบตอบรับ 
การลงทะเบยีน 

(หมายเหต:ุ (กรณีลงทะเบยีนผา่นเว็บไซต)์)  

0 นาท ี - 

 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ใชก้รณีคนไทย (เลอืกแสดงหลักฐานยนืยันตัวตนล าดับที ่ 
1-4 อย่างใดอยา่งหนึง่)) 

- 

2) 
 

บตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำรหรอืพนกังำนองคก์ำรของรฐั 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1. ใหใ้ชเ้อกสารยนืยันตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
2. กรณีบตัรประจ าตัวขา้ราชการหรอืพนักงานองคก์ารของรัฐไมร่ะบทุีอ่ยู ่

ใหย้ืน่ส าเนาทะเบยีนบา้นเพิม่เตมิ) 

- 

3) 
 

หนงัสอืเดนิทำง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(1. กรณีบคุคลตา่งประเทศ ยืน่พรอ้มส าเนาหนังสอืเดนิทาง 

ทีม่ตีราประทับขาเขา้ประเทศไทยลา่สดุ โดยวซีา่ตอ้งไมห่มดอาย ุ 
และรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

2. หากไม่สามารถน าหนังสอืเดนิทางมาแสดงได ้ใหใ้ชห้นังสอืรับรอง

หนังสอืเดนิทางซึง่ม ีNotary Public ทีเ่ชือ่ถอืได ้หรอืสถานทตู 
ตามสญัชาตขิองบคุคลนัน้เป็นผูรั้บรองและออกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืน) 

- 

4) 

 

เชน่ ใบส ำคญัถิน่ประจ ำตวัคนตำ่งดำ้ว ของผูม้อี ำนำจลงนำม  

ในแบบค ำขอฯ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(1. กรณีคนตา่งดา้วทีข่ออนุญาตเพือ่มถีิน่ทีอ่ยู่ 

ในราชอาณาจักร 
2. ยืน่พรอ้มรายการตอ่อายทุีอ่นุญาตใหอ้ยูใ่นประเทศไทย) 

 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

5) 
 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ใชใ้นกรณีทีท่ีอ่ยูห่นา้บตัรประจ าตวัประชาชนไมต่รงกบั

ส าเนาทะเบยีนบา้น) 

- 

6) 
 

แบบค ำขอเปลีย่นแปลงขอ้มูลทะเบยีนพธิกีำรศลุกำกรทำง
อเิล็กทรอนกิส ์(แบบค ำขอหมำยเลข 7) แนบทำ้ยประกำศ 

กรมศลุกำกรที ่64/2561 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(1. ใชใ้นทกุกรณีทีม่กีารขอแจง้เปลีย่นแปลงขอ้มูลทะเบยีน 
ในระบบทะเบยีนผูม้าตดิตอ่ 

2. กรอกขอ้ความใหค้รบถว้น พรอ้มลงลายมอืชือ่และประทับนติบิคุคล 
(ถา้ม)ี) 

กรมศลุกากร 

7) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(1.ใชใ้นกรณีนติบิคุคลจดทะเบยีนในประเทศ 

2.ออกใหไ้มเ่กนิ 3 เดอืน ) 

- 

8) 

 

หลกัฐำนกำรจดทะเบยีนนติบิุคคลของตำ่งประเทศ โดยม ีNotary 

Public ทีเ่ชือ่ถอืไดเ้ป็นผูล้งนำมรบัรองและออกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืน 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(1. ใชใ้นกรณีเป็นนติบิคุคลจดทะเบยีนตา่งประเทศ 
2. หากไม่ก าหนดชือ่ผูบ้รหิารกจิการ ใหแ้นบเอกสารอืน่ๆ ส าหรับ 

ยืน่เพิม่เตมิขอ้ที ่6 มาดว้ย 
3. หลักฐานการจดทะเบยีนนติบิคุคลทีเ่ป็นภาษาตา่งประเทศ  

ตอ้งมคี าแปลเป็นภาษาไทยจากสถาบนัการแปลทีเ่ชือ่ถอืได ้ 

โดยแนบเอกสารอืน่ๆ ส าหรับยืน่เพิม่เตมิขอ้ที ่7 มาดว้ย 
4. ใหผู้ม้อี านาจลงนามลงลายมอืชือ่รับรองส าเนาถูกตอ้งและประทับตรา

นติบิคุคล (ถา้ม)ี) 

- 

9) 
 

หนงัสอืรบัรองขอ้ควำมทีน่ำยทะเบยีนเก็บรกัษำไว ้ 
ตำมพระรำชบญัญตักิำรประกอบธุรกจิคนตำ่งดำ้ว พ.ศ. 2542 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(1. ใชใ้นกรณีเป็นส านักงานผูแ้ทน 
2. หากไม่ก าหนดชือ่ผูบ้รหิารกจิการ ใหแ้นบเอกสารอืน่ๆ  

ส าหรับยืน่เพิม่เตมิขอ้ที ่6 มาดว้ย) 

- 

10) 
 

หลกัฐำนกำรขออนุญำตประกอบธุรกจิคนตำ่งดำ้ว เช่น แบบ ต.3 
หรอื แบบ ต.7 ฯลฯ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(ใชใ้นกรณีเป็นส านักงานผูแ้ทน) 

- 

11) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ (Power of Attorney) โดยม ีNotary Public 
ทีเ่ชือ่ถอืไดเ้ป็นผูล้งนำมรบัรองและออกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืน 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(1. ใชเ้ฉพาะกรณีนติบิคุคลจดทะเบยีนตา่งประเทศ หรอื 

ส านักงานผูแ้ทน ทีไ่ม่ก าหนดชือ่ผูบ้รหิารกจิการ และกจิการร่วมคา้ 
ทีจั่ดท าหนังสอืมอบอ านาจในตา่งประเทศ 

2. หนังสอืมอบอ านาจ (Power of Attorney) ทีเ่ป็นภาษาตา่งประเทศ 

ตอ้งมคี าแปลเป็นภาษาไทยจากสถาบนัการแปลทีเ่ชือ่ถอืได ้ 
โดยแนบเอกสารอืน่ๆ ส าหรับยืน่เพิม่เตมิขอ้ที ่7 มาดว้ย 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

3. เอกสารทีเ่ป็นส าเนา ใหล้งลายมอืชือ่รับรองส าเนาถกูตอ้ง 
พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล (ถา้ม)ี) 

12) 

 

ค ำแปลภำษำไทยจำกสถำนบนักำรแปลทีเ่ชือ่ถอืได ้โดยผูม้อี ำนำจ

ลงนำมของสถำบนักำรแปลลงนำมรบัรองและประทบัตรำสถำบนั 
(ถำ้ม)ี พรอ้มแนบหลกัฐำนประกอบกำรพจิำรณำเพิม่เตมิ 

ในหมำยเหตุ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(1. ยืน่พรอ้มหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนเป็นสถานบนั 
การแปล พรอ้มใหผู้ม้อี านาจลงนามของสถาบนัการแปลลงลายมอืชือ่

รับรองส าเนาถกูตอ้งและประทับตราสถาบนั (ถา้ม)ี หรอื 
2. กรณีผูแ้ปลเป็นทนายความผูท้ าค ารับรองลายมอืชือ่และเอกสาร 

(Notarial Services Attorney) ใหย้ืน่หนังสอืรับรอง(Certificate)  
การขึน้ทะเบยีนเป็นทนายความผูท้ าค ารับรองลายมอืชือ่และเอกสาร 

พรอ้มใหท้นายความเจา้ของหนังสอืรับรองนัน้ลงลายมอืชือ่รับรอง 

ส าเนาถกูตอ้ง 
3. เอกสารทีเ่ป็นส าเนา ใหล้ง ลายมอืชือ่รับรองส าเนาถูกตอ้งและ

ประทับตรานติบิคุคล (ถา้ม)ี) 

- 

13) 
 

หนงัสอืสญัญำรว่มคำ้ (Joint Venture Agreement) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(1. ใชใ้นกรณีเป็นกจิการร่วมคา้ 

2. ใหแ้นบหนังสอืรับรองนติบิคุคล ทีอ่อกใหไ้มเ่กนิ 3 เดอืน ของคูส่ญัญา

ทีท่ าสญัญาร่วมคา้ทกุฝ่าย ฝ่ายละ่ 1 ชดุ 
3. กรณีหนังสอืสญัญาร่วมคา้(Joint Venture Agreement) ไมก่ าหนด

ชือ่ผูบ้รหิารกจิการ ใหย้ืน่หนังสอืมอบอ านาจ (Power of Attorney)  
ใหเ้ป็นผูท้ าการแทนกจิการร่วมคา้ โดยหากหนังสอืมอบอ านาจ 

ถกูจัดท าขึน้ในตา่งประเทศ ใหแ้นบเอกสารอืน่ๆ ส าหรับยืน่เพิม่เตมิ 
ขอ้ที ่6 มาดว้ย 

4. กรณีหนังสอืสญัญาร่วมคา้ (Joint Venture Agreement) ถกูจัดท าขึน้

ในตา่งประเทศ ตอ้งม ีNotary Public ทีเ่ชือ่ถอืไดเ้ป็นผูล้งนามรับรอง
และออกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืน เวน้แต ่กรณีหนังสอืสญัญาฯ ทีถ่กูจัดท าขึน้

ในตา่งประเทศนัน้ มคีูฉ่บับของคูส่ญัญาร่วมคา้ทีเ่ป็นตน้ฉบับซึง่ปรากฏ 
ในขอ้สญัญา ใหคู้ส่ญัญาร่วมคา้ในประเทศไทยเลอืกด าเนนิการได ้ดงันี้ 

 4.1ใหน้ าคูฉ่บบัหนังสอืสญัญาฯ ทีเ่ป็นตน้ฉบับของตนเองมาแสดง 

ตอ่พนักงานศลุกากร ประกอบการยืน่แบบค าขอเปลีย่นแปลงฯ  
พรอ้มยืน่ส าเนาหนังสอืสญัญาฯทีไ่ดล้งลายมอืชือ่รับรองส าเนาถกูตอ้ง

และประทับตรานติบิคุคล (ถา้ม)ี หรอื 
 4.2ใหย้ืน่ส าเนาหนังสอืสญัญาร่วมคา้ ซึง่มทีนายความผูท้ าค ารับรอง

ลายมอืชือ่และเอกสาร (Notarial Services Attorney) เป็นผูล้งนาม
รับรอง พรอ้มแนบหนังสอืรับรอง (Certificate) การขึน้ทะเบยีน 

เป็นทนายความผูท้ าค ารับรองลายมอืชือ่และเอกสาร ซึง่มทีนายความ

เจา้ของหนังสอืรับรองนัน้ลงลายมอืชือ่รับรองส าเนาถูกตอ้ง 
5. หากหนังสอืสญัญาร่วมคา้เป็นภาษาตา่งประเทศ ใหย้ืน่พรอ้ม  

เอกสารอืน่ๆส าหรับยืน่เพิม่เตมิขอ้ที ่7 มาดว้ย) 

- 

14) 
 

หนงัสอืแตง่ต ัง้ผูม้อี ำนำจกระท ำกำร 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(1. ใชก้รณีเป็นหน่วยงานราชการ/ กระทรวง/ ทบวง/กรม/

องคก์ารมหาชน/สถานทตู ทีม่ไิดร้ะบชุือ่ผูม้อี านาจกระท าการไว ้

ในหนังสอืใบอนุญาตใหจั้ดตัง้ 
2. ออกใหโ้ดยหน่วยงานราชการตน้สงักดั 

3. ใชส้ าเนา กรณีผูย้ืน่แบบค าขอฯ มคีวามประสงคท์ีจ่ะน าส าเนาเอกสาร
ราชการนัน้มาแสดงตอ่พนักงานศลุกากร เพือ่ใชป้ระกอบแบบค าขอฯ 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ดว้ยตนเองพรอ้มลงลายมอืชือ่รับรองส าเนาถกูตอ้งและประทับตรา 
นติบิคุคล (ถา้ม)ี) 

15) 

 

หนงัสอืใบอนุญำตใหจ้ดัต ัง้ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(1. ใชใ้นกรณีชือ่ผูม้อี านาจกระท าการถกูระบไุวใ้นหนังสอื
ใบอนุญาตใหจั้ดตัง้ เชน่โรงเรยีน วดั องคก์ารมหาชน เป็นตน้ 

2. ใชส้ าเนา กรณีผูย้ืน่แบบค าขอฯ มคีวามประสงคท์ีจ่ะน าส าเนาเอกสาร

ราชการนัน้มาแสดงตอ่พนักงานศลุกากร เพือ่ใชป้ระกอบแบบค าขอฯ 
ดว้ยตนเองพรอ้มลงลายมอืชือ่รับรองส าเนาถกูตอ้งและประทับตรา 

นติบิคุคล (ถา้ม)ี) 

- 

16) 

 

ตรำสำรจดัต ัง้นติบิุคคลของโรงเรยีนในระบบ 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(1. ใชใ้นกรณีโรงเรยีนทีจั่ดตัง้ตามพระราชบัญญัตโิรงเรยีน

เอกชน พ.ศ.2550 
2. ลงลายมอืชือ่รับรองส าเนาถูกตอ้งและประทบัตรานติบิคุคล (ถา้ม)ี) 

- 

17) 

 

หลกัฐำนหนงัสอืรำยชือ่กรรมกำร 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(ใชใ้นกรณีมลูนธิ ิสมาคม ทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลง/

เพิม่เตมิ รายชือ่กรรมการใหแ้นบส าเนาขอ้บงัคับฉบบัทีข่อแกไ้ข,
เปลีย่นแปลง,เพิม่เตมิ หรอืใบส าคญัแสดงการจดทะเบยีนแตง่ตัง้

กรรมการของมลูนธิขิ ึน้ใหมท่ัง้ชดุฉบบัปัจจุบนั) 

- 

18) 

 

ขอ้บงัคบั 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(1. ใชใ้นกรณีมูลนธิ/ิสมาคม 

2. หากมกีารแกไ้ข/เปลีย่นแปลง/เพิม่เตมิ ขอ้บงัคับใหแ้นบส าเนา
ขอ้บงัคับฉบับทีข่อแกไ้ข,เพิม่เตมิ, เปลีย่นแปลง ฉบบัปัจจุบนั 

3. ลงลายมอืชือ่รับรองส าเนาถูกตอ้งและประทบัตรานติบิคุคล (ถา้ม)ี) 

 

- 

19) 

 

หนงัสอืตรำต ัง้เจำ้อำวำส 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ใชใ้นกรณีขอเปลีย่นแปลงขอ้มลูทะเบยีนในนามวดั  

พรอ้มลงลายมอืชือ่รับรองส าเนาถกูตอ้งและประทบัตรานติบิคุคล (ถา้ม)ี) 

- 

20) 

 

หนงัสอืสุทธ ิส ำหรบัพระภกิษุและสำมเณร 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(1. ใชใ้นกรณีขอลงทะเบยีนในนามของวดั 

2. ใชใ้นกรณีทีค่ าน าหนา้นาม หรอืสมณศักดิ ์และวงเล็บชือ่ตัว ชือ่สกลุ 
ตอ่ทา้ยสมณศักดิ ์ไมต่รงกับบัตรประจ าตวัประชาชน หรอื หนังสอืตราตัง้

เจา้อาวาส 
3. ลงลายมอืชือ่รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

- 

21) 

 

หนงัสอืสญัญำหรอืบนัทกึขอ้ตกลงในกำรจดัต ัง้หำ้งหุน้สว่นสำมญั

หรอืคณะบุคคลทีม่ใิช่นติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(ใชใ้นกรณีหา้งหุน้สว่นสามัญนติบิคุคลหรอืคณะบคุคล 
ทีไ่มใ่ชน่ติบิคุคล พรอ้มลงลายมอืชือ่รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

- 

22) 

 

ใบทะเบยีนพำณชิย ์

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ(ใชใ้นกรณีหา้งหุน้สว่นสามัญนติบิคุคล/คณะบคุคลทีไ่มใ่ช่

นติบิคุคลรา้นคา้/พพิธิภัณฑ ์หรอือืน่ๆ ทีไ่ดจ้ดทะเบยีนพาณชิยไ์ว)้ 

23) 

 

ค ำส ัง่ศำล 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(1. ใชใ้นกรณีบรษัิททีท่ าแผนฟ้ืนฟกูจิการ ซึง่ศาลไดส้ัง่ให ้
บรษัิทอืน่เป็นผูบ้รหิารแผนแทน เพือ่ด าเนนิกจิการบรษัิท  

โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหบ้รษัิทสามารถด าเนนิกจิการตอ่ไปได ้

2. ใหแ้นบเอกสารอืน่ๆส าหรับยืน่เพิม่เตมิขอ้ที ่2 ของบรษัิททีท่ าแผน
ฟ้ืนฟกูจิการ และบรษัิทอืน่ทีศ่าลสัง่ใหเ้ป็นผูบ้รหิารแผนแทน (ถา้ม)ี  

3. ใชส้ าเนา กรณีผูย้ืน่แบบค าขอฯ มคีวามประสงคท์ีจ่ะน าส าเนาเอกสาร
ราชการนัน้มาแสดงตอ่พนักงานศลุกากร เพือ่ใชป้ระกอบแบบค าขอฯ 

ดว้ยตนเองพรอ้มลงลายมอืชือ่รับรองส าเนาถกูตอ้งและประทับตรา 
นติบิคุคล ) 

- 

24) 

 

ส ำเนำสมุดบญัชเีงนิฝำกออมทรพัย ์หรอืส ำเนำบญัชกีระแสรำยวนั 

(Bank Statement) หรอืหนงัสอืรบัรองบญัชทีีธ่นำคำรรบัรองและ
ออกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืน 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(1. ใชใ้นกรณีตอ้งการเพิม่เตมิบญัชธีนาคาร เพือ่ขอช าระเงนิ

ภาษีอากร และ/หรอืขอคนืเงนิอากรผา่นธนาคาร 
2. บัญชธีนาคารจะตอ้งระบชุือ่ธนาคาร สาขา ชือ่เจา้ของบญัช ีเลขที่

บญัชเีงนิฝาก และประเภทบญัช ี

3. ตอ้งแสดงรายการเคลือ่นไหวบญัชลีา่สดุทีไ่มเ่กนิ 6 เดอืน 
4. ลงลายมอืชือ่และประทบัตรานติบิคุคล (ถา้ม)ี) 

- 

25) 
 

ใบทะเบยีนภำษมีูลคำ่เพิม่ (ภ.พ.20) หรอื บตัรประจ ำตวัผูเ้สยีภำษี
อำกร หรอื แบบแจง้กำรเปลีย่นแปลงทะเบยีนภำษมีูลคำ่เพิม่ 

(ภ.พ.09) ทีก่รมสรรพำกรออกใหไ้มเ่กนิ 2 เดอืน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ใชก้รณีนติบิคุคลทีไ่มม่เีลขทะเบยีนนติบิคุคลจากกรมพัฒนา
ธรุกจิการคา้ หรอืเลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษีอากรไม่ตรงกับเลขทะเบยีนนติิ

บคุคลของกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ และนติบิคุคลทีจ่ดทะเบยีนสาขา) 

- 

26) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(1. ใชใ้นกรณีทีผู่ม้อี านาจลงนามในแบบค าขอฯ  

ไมม่าด าเนนิการยืน่แบบค าขอฯ ดว้ยตนเอง 

2. แนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (กรณีคนไทย) หรอื 
หนังสอืเดนิทาง (กรณีคนบคุคลตา่งประเทศ) ของผูรั้บมอบอ านาจ  

พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง 
3. ปิดอากรแสตมป์ในหนังสอืมอบอ านาจ 10 บาท) 

- 

27) 

 

ค ำรอ้งมอบอ ำนำจใหผู้ร้บัมอบอ ำนำจกระท ำกำรแทน  

(แบบแนบ ก) แบบแนบตำมประกำศกรมศุลกำกรที ่64/2561 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1. ใชใ้นกรณีตอ้งการเพิม่เตมิผูรั้บมอบอ านาจกระท าการแทน
ใหด้ าเนนิการในกระบวนการทางศลุกากร เชน่ปฏบิตัพิธิกีารศลุกากร 

โดยใชบ้รกิารเคานเ์ตอรบ์รกิาร หรอืการขอคนือากร เป็นตน้ 
2. กรอกขอ้ความใหค้รบถว้น และลงลายมอืชือ่ผูม้อบอ านาจ 

และผูรั้บมอบอ านาจพรอ้มประทบัตรานติบิคุคล (ถา้ม)ี 
3. แนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (กรณีคนไทย)  

หรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีคนบคุคลตา่งประเทศ) ของผูรั้บมอบอ านาจ 

พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

กรมศลุกากร 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

4. ใชค้ ารอ้งมอบอ านาจฯ กระท าการแทน 1 ฉบบัตอ่ผูรั้บมอบอ านาจ 
1 ราย พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 30 บาท) 

28) 

 

ค ำรอ้งมอบอ ำนำจใหผู้ร้บัมอบอ ำนำจกระท ำกำรแทนในกำรขอรบั

เงนิชดเชยคำ่ภำษอีำกรส ำหรบัสนิคำ้สง่ออก (แบบแนบ ข)  
แบบแนบตำมประกำศกรมศุลกำกรที ่64/2561 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1. ใชใ้นกรณีตอ้งการเพิม่เตมิผูรั้บมอบอ านาจกระท าการแทน

ด าเนนิการเกีย่วกบัการขอรับเงนิชดเชยคา่ภาษีอากรส าหรับสนิคา้สง่ออก 
2. กรอกขอ้ความใหค้รบถว้น และลงลายมอืชือ่ผูม้อบอ านาจ 

และผูรั้บมอบอ านาจพรอ้มประทบัตรานติบิคุคล (ถา้ม)ี 
3. แนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (กรณีคนไทย)  

หรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีคนบคุคลตา่งประเทศ) ของผูรั้บมอบอ านาจ 
พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

4. ใชค้ ารอ้งมอบอ านาจฯ ขอรับเงนิชดเชยคา่ภาษีอากร 1 ฉบบั  

ตอ่ผูรั้บมอบอ านาจ 1 ราย พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 30 บาท) 

กรมศลุกากร 

29) 

 

แบบบญัชรีำยชือ่ตวัแทนออกของ (Customs Broker)  

ผูร้บัมอบอ ำนำจ (แบบแนบ ค) แบบแนบตำมประกำศกรมศลุกำกร

ที ่64/2561 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(1. ใชใ้นกรณีตอ้งการเพิม่เตมิตวัแทนออกของ ทีใ่ชบ้รกิาร

ในการปฏบิัตพิธิกีาร 

2. กรอกขอ้ความใหค้รบถว้น พรอ้มผูม้อี านาจลงนามลงลายมอืขือ่ 
และประทับตรานติบิคุคล (ถา้ม)ี 

3. ยืน่พรอ้มหลกัฐานใบทะเบยีนภาษีมลูคา่เพิม่ (ภ.พ.20) (กรณีตวัแทน
ออกของนติบิคุคล) หรอืบตัรประจ าตัวประชาชน (กรณีตวัแทนออกของ

บคุคลธรรมดา) ของตัวแทนออกของผูรั้บมอบอ านาจ ) 

กรมศลุกากร 

30) 
 

แบบบญัชรีำยชือ่พนกังำน/ลกูจำ้ง (แบบแนบ ง) แบบแนบ 
ตำมประกำศกรมศลุกำกรที ่64/2561 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1. ใชใ้นกรณีตอ้งการเพิม่เตมิพนักงาน/ลกูจา้ง  

เพือ่ด าเนนิการ เชน่ การขอจ าลองใบเสร็จ หรอืใชเ้ป็นขอ้มลูในการสมัคร
ระบบ e-Tracking เป็นตน้ 

2. กรอกขอ้ความใหค้รบถว้น และลงลายมอืชือ่พรอ้มประทับตรา 
นติบิคุคล (ถา้ม)ี 

3. แนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (กรณีคนไทย) หรอืหนังสอื
เดนิทาง (กรณีคนบคุคลตา่งประเทศ) ของพนักงาน/ลกูจา้ง  

พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กระทรวงการคลงั 

31) 
 

แบบธนำคำรเพือ่กำรขอช ำระภำษอีำกร และ/หรอื ขอคนืเงนิอำกร 
(แบบแนบ จ) แบบแนบตำมประกำศกรมศุลกำกรที ่64/2561 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(1. ใชใ้นกรณีมคีวามประสงคจ์ะใชบ้รกิาร e-Payment  

เพือ่ขอช าระภาษีอากร/ขอคนืเงนิอากร โดยใหย้ืน่พรอ้มเอกสารอืน่ๆ
ส าหรับยืน่เพิม่เตมิขอ้ที ่19 

2. กรอกขอ้ความใหค้รบถว้น พรอ้มลงลายมอืชือ่และประทับตรา 

นติบิคุคล (ถา้ม)ี) 

กรมศลุกากร 

32) 

 

ค ำรอ้งมอบหมำยใหศู้นยบ์รหิำรเงนิท ำหนำ้ทีบ่รหิำรจดักำรเงนิตรำ

ตำ่งประเทศแทน (แบบแนบ ฉ) แบบแนบตำมประกำศ 
กรมศลุกำกรที ่64/2561 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

กรมศลุกากร 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ(1. ใชใ้นกรณีตอ้งการเปลีย่นแปลง/เพิม่เตมิศนูยบ์รหิารเงนิฯ 
2. กรอกขอ้ความใหค้รบถว้น พรอ้มลงลายมอืชือ่และประทับตรา 

นติบิคุคล (ถา้ม)ี 
3. แนบส าเนาบัญชรีายชือ่ของกลุม่บรษัิททีศ่นูยบ์รหิารเงนิไดแ้จง้ไวก้ับ

ธนาคารแหง่ประเทศไทย ตามประกาศเจา้พนักงานควบคมุ 

การแลกเปลีย่นเงนิ เรือ่งหลกัเกณฑแ์ละวธิปีฏบิัตเิกีย่วกับศนูยบ์รหิารเงนิ 
ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 2547 

4. แนบส าเนาใบอนุญาตของศนูยบ์รหิารเงนิทีก่ลุม่บรษัิทไดม้อบอ านาจ
ใหบ้รหิารจัดการเงนิตราตา่งประเทศแทนตน 

5. ยืน่พรอ้มหนังสอืยนิยอมของกลุม่บรษัิททีม่อบอ านาจใหก้ับ 

ศนูยบ์รหิารเงนิ 
6. ยืน่พรอ้มหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคลของศนูยบ์รหิารเงนิ 

7. ใชค้ ารอ้งมอบหมายใหศ้นูยบ์รหิารเงนิฯ 1 ฉบบั ตอ่ศนูยบ์รหิารเงนิ  
1 ราย พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 30 บาท) 

 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กลุม่คุม้ครองและสง่เสรมิจรยิธรรม กรมศลุกากร  - ตดิตอ่ดว้ยตนเองในวนัและเวลาราชการ ณ กลุม่คุม้ครองและ

สง่เสรมิจรยิธรรม กรมศลุกากร  เลขที ่1 ถนนสนุทรโกษา เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  - โทรศพัทส์ายดว่นศลุกากร 
1332 ในวนัและเวลาราชการ - โทรสาร หมายเลข 0 2667 6919 - ไปรษณีย ์โดยท าเป็นหนังสอืสง่มาที ่ 

กลุม่คุม้ครองและสง่เสรมิจรยิธรรม กรมศลุกากร เลขที ่1 ถนนสนุทรโกษา เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 - 
จดหมายอเิล็กทรอนกิส ์(e-mail) ที ่ctc@customs.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
3) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 13/05/2562 
 
 
 

http://bureau3.customs.go.th/ 
#กรมศลุกากร 

#ส านกังานศลุกากรภาคท่ี3 

#ศภ3 

http://www.info.go.th/
http://bureau3.customs.go.th/
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เอกสำรประกอบกำรพจิำรณำ : กำรขอเปลีย่นแปลงขอ้มลูทะเบยีนพธิกีำรศลุกำกร 

ทำงอเิล็กทรอนกิส ์ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั  

 

เอกสำรประกอบกำรขออนุญำต 

 รำยกำรเอกสำร ตวัจรงิ ส ำเนำ เง ือ่นไข  

1 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
 

1 0 (ใชก้รณีคนไทย (เลอืก
แสดงหลักฐานยนืยันตวัตน

ล าดับที ่1-4 อย่างใด 
อยา่งหนึง่)) 

 

2 

 

บตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำรหรอืพนกังำนองคก์ำร 

ของรฐั 
 

1 0 (1. ใหใ้ชเ้อกสารยนืยัน

ตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงาน
ภาครัฐ 

2. กรณีบตัรประจ าตัว

ขา้ราชการหรอืพนักงาน
องคก์ารของรัฐไมร่ะบทุีอ่ยู ่

ใหย้ืน่ส าเนาทะเบยีนบา้น
เพิม่เตมิ) 

 

3 

 

หนงัสอืเดนิทำง 

 

1 1 (1. กรณีบคุคลตา่งประเทศ 

ยืน่พรอ้มส าเนาหนังสอื
เดนิทางทีม่ตีราประทับ 

ขาเขา้ประเทศไทยลา่สดุ 
โดยวซีา่ตอ้งไมห่มดอาย ุ

และรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

2. หากไม่สามารถน า
หนังสอืเดนิทางมาแสดงได ้

ใหใ้ชห้นังสอืรับรองหนังสอื
เดนิทางซึง่ม ีNotary 

Public ทีเ่ชือ่ถอืได ้หรอื

สถานทตูตามสญัชาต ิ
ของบคุคลนัน้เป็นผูรั้บรอง

และออกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืน) 

 

4 

 

เชน่ ใบส ำคญัถิน่ประจ ำตวัคนตำ่งดำ้ว  

ของผูม้อี ำนำจลงนำม ในแบบค ำขอฯ 

 

1 0 (1. กรณีคนตา่งดา้ว 

ทีข่ออนุญาตเพือ่มถีิน่ทีอ่ยู่

ในราชอาณาจักร 
2. ยืน่พรอ้มรายการตอ่อายุ

ทีอ่นุญาตใหอ้ยูใ่นประเทศ
ไทย) 

 

5 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

 

1 0 (ใชใ้นกรณีทีท่ีอ่ยูห่นา้บตัร

ประจ าตวัประชาชนไมต่รง
กบัส าเนาทะเบยีนบา้น) 

 

6 

 

แบบค ำขอเปลีย่นแปลงขอ้มูลทะเบยีนพธิกีำร

ศลุกำกรทำงอเิล็กทรอนกิส ์(แบบค ำขอหมำยเลข 
7) แนบทำ้ยประกำศกรมศลุกำกรที ่64/2561 

 

1 0 (1. ใชใ้นทกุกรณีทีม่กีาร 

ขอแจง้เปลีย่นแปลงขอ้มลู
ทะเบยีน ในระบบทะเบยีน 

ผูม้าตดิตอ่ 
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 รำยกำรเอกสำร ตวัจรงิ ส ำเนำ เง ือ่นไข  

2. กรอกขอ้ความ 
ใหค้รบถว้น  

พรอ้มลงลายมอืชือ่และ
ประทับนติบิคุคล (ถา้ม)ี) 

7 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

 

1 0 (1.ใชใ้นกรณีนติบิคุคล 

จดทะเบยีนในประเทศ 
2.ออกใหไ้มเ่กนิ 3 เดอืน ) 

 

8 

 

หลกัฐำนกำรจดทะเบยีนนติบิุคคลของตำ่งประเทศ 

โดยม ีNotary Public ทีเ่ชือ่ถอืไดเ้ป็นผูล้งนำม
รบัรองและออกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืน 

 

1 1 (1. ใชใ้นกรณีเป็นนติบิคุคล

จดทะเบยีนตา่งประเทศ 
2. หากไม่ก าหนด 

ชือ่ผูบ้รหิารกจิการ ใหแ้นบ
เอกสารอืน่ๆ ส าหรับ 

ยืน่เพิม่เตมิขอ้ที ่6 มาดว้ย 

3. หลักฐานการจดทะเบยีน
นติบิคุคลทีเ่ป็น

ภาษาตา่งประเทศ ตอ้งม ี
ค าแปลเป็นภาษาไทย 

จากสถาบนัการแปล 

ทีเ่ชือ่ถอืได ้โดยแนบ
เอกสารอืน่ๆ ส าหรับ 

ยืน่เพิม่เตมิขอ้ที ่7 มาดว้ย 
4. ใหผู้ม้อี านาจลงนาม 

ลงลายมอืชือ่รับรองส าเนา

ถกูตอ้งและประทบัตรา 
นติบิคุคล (ถา้ม)ี) 

 

9 
 

หนงัสอืรบัรองขอ้ควำมทีน่ำยทะเบยีนเก็บรกัษำไว ้
ตำมพระรำชบญัญตักิำรประกอบธุรกจิคนตำ่งดำ้ว 

พ.ศ. 2542 

 

1 0 (1. ใชใ้นกรณี 
เป็นส านักงานผูแ้ทน 

2. หากไม่ก าหนด 

ชือ่ผูบ้รหิารกจิการ ใหแ้นบ
เอกสารอืน่ๆ ส าหรับ 

ยืน่เพิม่เตมิขอ้ที ่6 มาดว้ย) 

 

10 
 

หลกัฐำนกำรขออนุญำตประกอบธุรกจิคนตำ่งดำ้ว 
เชน่ แบบ ต.3 หรอื แบบ ต.7 ฯลฯ 

 

1 0 (ใชใ้นกรณีเป็นส านักงาน
ผูแ้ทน) 

 

11 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ (Power of Attorney) โดยม ี

Notary Public ทีเ่ชือ่ถอืไดเ้ป็นผูล้งนำมรบัรองและ

ออกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืน 
 

1 1 (1. ใชเ้ฉพาะกรณีนติบิคุคล

จดทะเบยีนตา่งประเทศ 

หรอื ส านักงานผูแ้ทน ที ่
ไมก่ าหนดชือ่ผูบ้รหิาร

กจิการ และกจิการร่วมคา้ 
ทีจั่ดท าหนังสอืมอบอ านาจ

ในตา่งประเทศ 

2. หนังสอืมอบอ านาจ 
(Power of Attorney)  

ทีเ่ป็นภาษาตา่งประเทศ 
ตอ้งมคี าแปลเป็นภาษาไทย

จากสถาบนัการแปล 

ทีเ่ชือ่ถอืได ้โดยแนบ
เอกสารอืน่ๆ ส าหรับ 

ยืน่เพิม่เตมิขอ้ที ่7 มาดว้ย 
3. เอกสารทีเ่ป็นส าเนา  

ใหล้งลายมอืชือ่รับรอง
ส าเนาถกูตอ้ง 

พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล 

(ถา้ม)ี) 
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 รำยกำรเอกสำร ตวัจรงิ ส ำเนำ เง ือ่นไข  

12 
 

ค ำแปลภำษำไทยจำกสถำนบนักำรแปลทีเ่ชือ่ถอืได ้
โดยผูม้อี ำนำจลงนำมของสถำบนักำรแปลลงนำม

รบัรองและประทบัตรำสถำบนั (ถำ้ม)ี พรอ้มแนบ
หลกัฐำนประกอบกำรพจิำรณำเพิม่เตมิในหมำยเหตุ 

 

1 1 (1. ยืน่พรอ้มหนังสอืรับรอง
การจดทะเบยีน 

เป็นสถานบนัการแปล 
พรอ้มใหผู้ม้อี านาจลงนาม

ของสถาบนัการแปล 

ลงลายมอืชือ่รับรองส าเนา
ถกูตอ้งและประทบัตรา

สถาบนั (ถา้ม)ี หรอื 
2. กรณีผูแ้ปล 

เป็นทนายความผูท้ า 

ค ารับรองลายมอืชือ่และ
เอกสาร (Notarial 

Services Attorney)  
ใหย้ืน่หนังสอืรับรอง

(Certificate) การขึน้

ทะเบยีนเป็นทนายความ
ผูท้ าค ารับรองลายมอืชือ่

และเอกสาร พรอ้มให ้
ทนายความเจา้ของหนังสอื

รับรองนัน้ลงลายมอืชือ่
รับรองส าเนาถกูตอ้ง 

3. เอกสารทีเ่ป็นส าเนา  

ใหล้ง ลายมอืชือ่รับรอง
ส าเนาถกูตอ้งและ

ประทับตรานติบิคุคล  
(ถา้ม)ี) 

 

 

13 
 

หนงัสอืสญัญำรว่มคำ้ (Joint Venture 
Agreement) 

 

1 1 (1. ใชใ้นกรณีเป็นกจิการ
ร่วมคา้ 

2. ใหแ้นบหนังสอืรับรอง 
นติบิคุคล ทีอ่อกใหไ้มเ่กนิ 

3 เดอืน ของคูส่ญัญา 

ทีท่ าสญัญาร่วมคา้ทกุฝ่าย 
ฝ่ายละ่ 1 ชดุ 

3. กรณีหนังสอืสญัญา 
ร่วมคา้(Joint Venture 

Agreement) ไมก่ าหนด 

ชือ่ผูบ้รหิารกจิการ  
ใหย้ืน่หนังสอืมอบอ านาจ 

(Power of Attorney)  
ใหเ้ป็นผูท้ าการแทนกจิการ

ร่วมคา้ โดยหากหนังสอื
มอบอ านาจถกูจัดท าขึน้ 

ในตา่งประเทศ ใหแ้นบ

เอกสารอืน่ๆ ส าหรับ 
ยืน่เพิม่เตมิขอ้ที ่6 มาดว้ย 

4. กรณีหนังสอืสญัญา 
ร่วมคา้ (Joint Venture 

Agreement) ถกูจัดท าขึน้

ในตา่งประเทศ ตอ้งม ี
Notary Public ทีเ่ชือ่ถอืได ้

เป็นผูล้งนามรับรองและ
ออกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืน  

เวน้แต ่กรณีหนังสอืสญัญาฯ 

 



- 14 - 
 

 รำยกำรเอกสำร ตวัจรงิ ส ำเนำ เง ือ่นไข  

ทีถ่กูจัดท าขึน้ 
ในตา่งประเทศนัน้ มคีูฉ่บับ

ของคูส่ญัญาร่วมคา้ทีเ่ป็น
ตน้ฉบับซึง่ปรากฏในขอ้

สญัญา ใหคู้ส่ญัญาร่วมคา้

ในประเทศไทยเลอืก
ด าเนนิการได ้ดงันี้ 

 4.1ใหน้ าคูฉ่บบัหนังสอื
สญัญาฯ ทีเ่ป็นตน้ฉบับ 

ของตนเองมาแสดงตอ่

พนักงานศลุกากร 
ประกอบการยืน่แบบค าขอ

เปลีย่นแปลงฯ พรอ้มยืน่
ส าเนาหนังสอืสญัญาฯ 

ทีไ่ดล้งลายมอืชือ่รับรอง

ส าเนาถกูตอ้งและ
ประทับตรานติบิคุคล (ถา้ม)ี 

หรอื 
 4.2ใหย้ืน่ส าเนาหนังสอื

สญัญาร่วมคา้ ซึง่มี
ทนายความผูท้ าค ารับรอง

ลายมอืชือ่และเอกสาร 

(Notarial Services 
Attorney) เป็นผูล้งนาม

รับรอง พรอ้มแนบหนังสอื
รับรอง (Certificate)  

การขึน้ทะเบยีน 

เป็นทนายความผูท้ า 
ค ารับรองลายมอืชือ่ 

และเอกสาร ซึง่มี
ทนายความเจา้ของหนังสอื

รับรองนัน้ลงลายมอืชือ่
รับรองส าเนาถกูตอ้ง 

5. หากหนังสอืสญัญาร่วมคา้

เป็นภาษาตา่งประเทศ  
ใหย้ืน่พรอ้ม เอกสารอืน่ๆ

ส าหรับยืน่เพิม่เตมิขอ้ที ่7 
มาดว้ย) 

 

14 
 

หนงัสอืแตง่ต ัง้ผูม้อี ำนำจกระท ำกำร 
 

1 1 (1. ใชก้รณีเป็นหน่วยงาน
ราชการ/ กระทรวง/ ทบวง/

กรม/องคก์ารมหาชน/
สถานทตู ทีม่ไิดร้ะบชุือ่ 

ผูม้อี านาจกระท าการไว ้

ในหนังสอืใบอนุญาต 
ใหจ้ัดตัง้ 

2. ออกใหโ้ดยหน่วยงาน
ราชการตน้สงักดั 

3. ใชส้ าเนา กรณีผูย้ืน่แบบ

ค าขอฯ มคีวามประสงค ์
ทีจ่ะน าส าเนาเอกสาร

ราชการนัน้มาแสดงตอ่
พนักงานศลุกากร เพือ่ใช ้

ประกอบแบบค าขอฯ  
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ดว้ยตนเองพรอ้มลงลายมอื
ชือ่รับรองส าเนาถกูตอ้งและ

ประทับตรานติบิคุคล  
(ถา้ม)ี) 

15 

 

หนงัสอืใบอนุญำตใหจ้ดัต ัง้ 

 

1 1 (1. ใชใ้นกรณีชือ่ผูม้อี านาจ

กระท าการถกูระบไุว ้
ในหนังสอืใบอนุญาต 

ใหจั้ดตัง้ เชน่โรงเรยีน วดั 

องคก์ารมหาชน เป็นตน้ 
2. ใชส้ าเนา กรณีผูย้ืน่แบบ

ค าขอฯ มคีวามประสงคท์ีจ่ะ
น าส าเนาเอกสารราชการนัน้

มาแสดงตอ่พนักงาน
ศลุกากร เพือ่ใชป้ระกอบ

แบบค าขอฯ ดว้ยตนเอง

พรอ้มลงลายมอืชือ่รับรอง
ส าเนาถกูตอ้งและ

ประทับตรานติบิคุคล  
(ถา้ม)ี) 

 

16 

 

ตรำสำรจดัต ัง้นติบิุคคลของโรงเรยีนในระบบ 

 

0 1 (1. ใชใ้นกรณีโรงเรยีน 

ทีจ่ัดตัง้ตามพระราชบัญญัติ
โรงเรยีนเอกชน พ.ศ.2550 

2. ลงลายมอืชือ่รับรอง

ส าเนาถกูตอ้งและ
ประทับตรานติบิคุคล  

(ถา้ม)ี) 

 

17 

 

หลกัฐำนหนงัสอืรำยชือ่กรรมกำร 

 

0 1 (ใชใ้นกรณีมลูนธิ ิสมาคม 

ทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลง/

เพิม่เตมิ รายชือ่กรรมการ 
ใหแ้นบส าเนาขอ้บงัคับฉบบั

ทีข่อแกไ้ข,เปลีย่นแปลง
,เพิม่เตมิ หรอืใบส าคญั

แสดงการจดทะเบยีน

แตง่ตัง้กรรมการของมูลนธิิ
ข ึน้ใหมท่ัง้ชดุฉบับปัจจบุนั) 

 

18 
 

ขอ้บงัคบั 
 

0 1 (1. ใชใ้นกรณีมลูนธิ/ิ
สมาคม 

2. หากมกีารแกไ้ข/

เปลีย่นแปลง/เพิม่เตมิ 
ขอ้บงัคับใหแ้นบส าเนา

ขอ้บงัคับฉบับทีข่อแกไ้ข,
เพิม่เตมิ, เปลีย่นแปลง 

ฉบับปัจจบุนั 

3. ลงลายมอืชือ่รับรอง
ส าเนาถกูตอ้งและ

ประทับตรานติบิคุคล  
(ถา้ม)ี) 

 

19 

 

หนงัสอืตรำต ัง้เจำ้อำวำส 

 

0 1 (ใชใ้นกรณีขอเปลีย่นแปลง

ขอ้มลูทะเบยีนในนามวดั 
พรอ้มลงลายมอืชือ่รับรอง

ส าเนาถกูตอ้งและ
ประทับตรานติบิคุคล  

(ถา้ม)ี) 
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20 
 

หนงัสอืสุทธ ิส ำหรบัพระภกิษุและสำมเณร 
 

0 1 (1. ใชใ้นกรณี 
ขอลงทะเบยีนในนาม 

ของวดั 
2. ใชใ้นกรณีทีค่ าน าหนา้

นาม หรอืสมณศกัดิ ์และ

วงเล็บชือ่ตวั ชือ่สกลุ 
ตอ่ทา้ยสมณศักดิ ์ไมต่รง

กบับตัรประจ าตัวประชาชน 
หรอื หนังสอืตราตัง้เจา้

อาวาส 

3. ลงลายมอืชือ่รับรอง
ส าเนาถกูตอ้ง) 

 

21 
 

หนงัสอืสญัญำหรอืบนัทกึขอ้ตกลงในกำรจดัต ัง้ 
หำ้งหุน้สว่นสำมญัหรอืคณะบุคคลทีม่ใิชน่ติบิุคคล 

 

0 1 (ใชใ้นกรณีหา้งหุน้สว่น
สามัญนติบิคุคลหรอืคณะ

บคุคลทีไ่มใ่ชน่ติบิคุคล 

พรอ้มลงลายมอืชือ่รับรอง
ส าเนาถกูตอ้ง) 

 

22 

 

ใบทะเบยีนพำณชิย ์

 

1 0 (ใชใ้นกรณีหา้งหุน้สว่น

สามัญนติบิคุคล/ 
คณะบคุคลทีไ่มใ่ชน่ติ ิ

บคุคลรา้นคา้/พพิธิภัณฑ ์
หรอือืน่ๆ ทีไ่ดจ้ดทะเบยีน

พาณชิยไ์ว)้ 

 

23 
 

ค ำส ัง่ศำล 
 

1 1 (1. ใชใ้นกรณีบรษัิททีท่ า
แผนฟ้ืนฟกูจิการ ซึง่ศาลได ้

สัง่ใหบ้รษัิทอืน่เป็นผูบ้รหิาร
แผนแทน เพือ่ด าเนนิ

กจิการบรษัิท โดยมี

วตัถปุระสงคเ์พือ่ใหบ้รษัิท
สามารถด าเนนิกจิการตอ่ไป

ได ้
2. ใหแ้นบเอกสารอืน่ๆ

ส าหรับยืน่เพิม่เตมิขอ้ที ่2 

ของบรษัิททีท่ าแผนฟ้ืนฟู
กจิการ และบรษัิทอืน่ทีศ่าล

สัง่ใหเ้ป็นผูบ้รหิารแผนแทน 
(ถา้ม)ี  

3. ใชส้ าเนา กรณีผูย้ืน่แบบ
ค าขอฯ มคีวามประสงคท์ีจ่ะ

น าส าเนาเอกสารราชการนัน้

มาแสดงตอ่พนักงาน
ศลุกากร เพือ่ใชป้ระกอบ

แบบค าขอฯ ดว้ยตนเอง
พรอ้มลงลายมอืชือ่รับรอง

ส าเนาถกูตอ้งและ

ประทับตรานติบิคุคล ) 
 

 

24 

 

ส ำเนำสมุดบญัชเีงนิฝำกออมทรพัย ์หรอืส ำเนำ

บญัชกีระแสรำยวนั (Bank Statement) หรอื
หนงัสอืรบัรองบญัชทีีธ่นำคำรรบัรองและออกให ้

ไมเ่กนิ 6 เดอืน 
 

0 1 (1. ใชใ้นกรณีตอ้งการ

เพิม่เตมิบญัชธีนาคาร  
เพือ่ขอช าระเงนิภาษีอากร 

และ/หรอืขอคนืเงนิอากร
ผา่นธนาคาร 

2. บัญชธีนาคารจะตอ้งระบุ
ชือ่ธนาคาร สาขา ชือ่
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เจา้ของบญัช ีเลขทีบ่ญัชี

เงนิฝาก และประเภทบญัช ี

3. ตอ้งแสดงรายการ
เคลือ่นไหวบัญชลีา่สดุ 

ทีไ่มเ่กนิ 6 เดอืน 

4. ลงลายมอืชือ่และ
ประทับตรานติบิคุคล  

(ถา้ม)ี) 
 

 

25 
 

ใบทะเบยีนภำษมีูลคำ่เพิม่ (ภ.พ.20) หรอื  
บตัรประจ ำตวัผูเ้สยีภำษอีำกร หรอื แบบแจง้ 

กำรเปลีย่นแปลงทะเบยีนภำษมีูลคำ่เพิม่ (ภ.พ.09) 
ทีก่รมสรรพำกรออกใหไ้มเ่กนิ 2 เดอืน 

 

1 0 (ใชก้รณีนติบิคุคลทีไ่มม่ี
เลขทะเบยีนนติบิคุคล 

จากกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
หรอืเลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี

อากรไมต่รงกบัเลขทะเบยีน

นติบิคุคลของกรมพัฒนา
ธรุกจิการคา้ และนติบิคุคล

ทีจ่ดทะเบยีนสาขา) 
 

 

 

26 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ 
 

1 0 (1. ใชใ้นกรณีทีผู่ม้อี านาจ
ลงนามในแบบค าขอฯ  

ไมม่าด าเนนิการยืน่แบบ 

ค าขอฯ ดว้ยตนเอง 
2. แนบส าเนาบตัรประจ าตวั

ประชาชน (กรณีคนไทย) 
หรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณี

คนบคุคลตา่งประเทศ)  
ของผูรั้บมอบอ านาจ  

พรอ้มลงนามรับรองส าเนา

ถกูตอ้ง 
3. ปิดอากรแสตมป์ 

ในหนังสอืมอบอ านาจ  
10 บาท) 

 

 

 

27 

 

ค ำรอ้งมอบอ ำนำจใหผู้ร้บัมอบอ ำนำจกระท ำกำรแทน 

(แบบแนบ ก) แบบแนบตำมประกำศกรมศุลกำกรที ่
64/2561 

 

1 0 (1. ใชใ้นกรณีตอ้งการ

เพิม่เตมิผูรั้บมอบอ านาจ
กระท าการแทน 

ใหด้ าเนนิการ 

ในกระบวนการทางศลุกากร 
เชน่ปฏบิตัพิธิกีารศลุกากร

โดยใชบ้รกิารเคานเ์ตอร์
บรกิาร หรอืการขอคนือากร 

เป็นตน้ 

2. กรอกขอ้ความ 
ใหค้รบถว้น และลงลายมอื

ชือ่ผูม้อบอ านาจและผูรั้บ
มอบอ านาจพรอ้ม

ประทับตรานติบิคุคล (ถา้ม)ี 

3. แนบส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน (กรณีคนไทย) 

หรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณี
คนบคุคลตา่งประเทศ)  
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ของผูรั้บมอบอ านาจ  
พรอ้มลงนามรับรองส าเนา

ถกูตอ้ง 
4. ใชค้ ารอ้งมอบอ านาจฯ 

กระท าการแทน 1 ฉบับ 

ตอ่ผูรั้บมอบอ านาจ 1 ราย 
พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 

30 บาท) 

28 
 

ค ำรอ้งมอบอ ำนำจใหผู้ร้บัมอบอ ำนำจกระท ำกำรแทน
ในกำรขอรบัเงนิชดเชยคำ่ภำษอีำกรส ำหรบั 

สนิคำ้สง่ออก (แบบแนบ ข) แบบแนบตำมประกำศ
กรมศลุกำกรที ่64/2561 

 

1 0 (1. ใชใ้นกรณีตอ้งการ
เพิม่เตมิผูรั้บมอบอ านาจ

กระท าการแทนด าเนนิการ
เกีย่วกบัการขอรับเงนิ

ชดเชยคา่ภาษีอากรส าหรับ
สนิคา้สง่ออก 

2. กรอกขอ้ความให ้

ครบถว้น และลงลายมอืชือ่
ผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบ

อ านาจพรอ้มประทับตรา 
นติบิคุคล (ถา้ม)ี 

3. แนบส าเนาบตัรประจ าตวั

ประชาชน (กรณีคนไทย) 
หรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณี

คนบคุคลตา่งประเทศ)  
ของผูรั้บมอบอ านาจ พรอ้ม

ลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

4. ใชค้ ารอ้งมอบอ านาจฯ 
ขอรับเงนิชดเชยคา่ภาษี

อากร 1 ฉบับ ตอ่ผูรั้บมอบ
อ านาจ 1 ราย พรอ้ม 

ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท) 

 

29 
 

แบบบญัชรีำยชือ่ตวัแทนออกของ (Customs 
Broker) ผูร้บัมอบอ ำนำจ (แบบแนบ ค) แบบแนบ

ตำมประกำศกรมศลุกำกรที ่64/2561 
 

1 0 (1. ใชใ้นกรณีตอ้งการ
เพิม่เตมิตวัแทนออกของ  

ทีใ่ชบ้รกิารในการปฏบิตัพิธิี
การ 

2. กรอกขอ้ความ 

ใหค้รบถว้น พรอ้มผูม้ี
อ านาจลงนามลงลายมอืขือ่

และประทับตรานติบิคุคล 
(ถา้ม)ี 

3. ยืน่พรอ้มหลกัฐาน 
ใบทะเบยีนภาษีมลูคา่เพิม่ 

(ภ.พ.20) (กรณีตวัแทน

ออกของนติบิคุคล) หรอื
บตัรประจ าตัวประชาชน 

(กรณีตวัแทนออกของ
บคุคลธรรมดา)  

ของตวัแทนออกของผูรั้บ

มอบอ านาจ ) 

 

30 

 

แบบบญัชรีำยชือ่พนกังำน/ลกูจำ้ง (แบบแนบ ง) 

แบบแนบตำมประกำศกรมศุลกำกรที ่64/2561 

 

1 0 (1. ใชใ้นกรณีตอ้งการ

เพิม่เตมิพนักงาน/ลกูจา้ง 

เพือ่ด าเนนิการ เชน่ การขอ
จ าลองใบเสร็จ หรอืใชเ้ป็น

ขอ้มลูในการสมัครระบบ  
e-Tracking เป็นตน้ 

 



- 19 - 
 

 รำยกำรเอกสำร ตวัจรงิ ส ำเนำ เง ือ่นไข  

2. กรอกขอ้ความ 
ใหค้รบถว้น และลงลายมอื

ชือ่พรอ้มประทับตรานติิ
บคุคล (ถา้ม)ี 

3. แนบส าเนาบตัรประจ าตวั

ประชาชน (กรณีคนไทย) 
หรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณี

คนบคุคลตา่งประเทศ)  
ของพนักงาน/ลกูจา้ง 

พรอ้มลงนามรับรองส าเนา

ถกูตอ้ง) 
 

31 
 

แบบธนำคำรเพือ่กำรขอช ำระภำษอีำกร และ/หรอื 
ขอคนืเงนิอำกร (แบบแนบ จ) แบบแนบ 

ตำมประกำศกรมศลุกำกรที ่64/2561 

 

1 0 (1. ใชใ้นกรณี 
มคีวามประสงคจ์ะใชบ้รกิาร 

e-Payment เพือ่ขอช าระ

ภาษีอากร/ขอคนืเงนิอากร 
โดยใหย้ืน่พรอ้มเอกสาร

อืน่ๆ ส าหรับยืน่เพิม่เตมิ 
ขอ้ที ่19 

2. กรอกขอ้ความ 

ใหค้รบถว้น พรอ้มลง
ลายมอืชือ่และประทบัตรา

นติบิคุคล (ถา้ม)ี) 
 

 

 

32 
 

ค ำรอ้งมอบหมำยใหศู้นยบ์รหิำรเงนิท ำหนำ้ทีบ่รหิำร
จดักำรเงนิตรำตำ่งประเทศแทน (แบบแนบ ฉ)  

แบบแนบตำมประกำศกรมศุลกำกรที ่64/2561 
 

1 0 (1. ใชใ้นกรณีตอ้งการ
เปลีย่นแปลง/เพิม่เตมิศนูย์

บรหิารเงนิฯ 
2. กรอกขอ้ความ 

ใหค้รบถว้น  

พรอ้มลงลายมอืชือ่และ
ประทับตรานติบิคุคล (ถา้ม)ี 

3. แนบส าเนาบัญชรีายชือ่
ของกลุม่บรษัิททีศ่นูย์

บรหิารเงนิไดแ้จง้ไวก้ับ

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
ตามประกาศเจา้พนักงาน

ควบคมุการแลกเปลีย่นเงนิ 
เรือ่งหลกัเกณฑแ์ละวธิี

ปฏบิตัเิกีย่วกบัศนูยบ์รหิารเงนิ 
ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 2547 

4. แนบส าเนาใบอนุญาต

ของศนูยบ์รหิารเงนิทีก่ลุม่
บรษัิทไดม้อบอ านาจให ้

บรหิารจัดการเงนิตรา
ตา่งประเทศแทนตน 

5. ยืน่พรอ้มหนังสอืยนิยอม

ของกลุม่บรษัิท 
ทีม่อบอ านาจใหก้บั 

ศนูยบ์รหิารเงนิ 
6. ยืน่พรอ้มหนังสอืรับรอง

การจดทะเบยีนนติบิคุคล

ของศนูยบ์รหิารเงนิ 
7. ใชค้ ารอ้งมอบหมาย 
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ใหศ้นูยบ์รหิารเงนิฯ 1 ฉบบั 
ตอ่ศนูยบ์รหิารเงนิ 1 ราย 

พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 
30 บาท) 

 

แบบฟอรม์ค ำขออนุญำต 

 รำยกำรเอกสำร เง ือ่นไข  

ไมพ่บแบบฟอรม์ค าขออนุญาต 

 
 

 
 


