
แบบคําขอลงทะเบียนแนบทายหมายเลข 1  
                                                                                                                                                                              ประกาศกรมศุลกากรท่ี  25/2557   

 หนา 1/11 

 

แบบคําขอลงทะเบียน 
ผูผานพิธีการศุลกากรทาง
อิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร  

 
เลขทะเบียนคุมเอกสาร 

ทะเบียนรับเลขท่ี................................................. 
สถานท่ีรับ.......................................................... 
วันเดือนปท่ีรับ.................................................... 
เจาหนาท่ีผูรับ.................................................... 

ย่ืนตอ อธิบดีกรมศุลกากร  ผาน  ฝายทะเบียน  สวนทะเบียนและสิทธิพิเศษ 
  สํานัก/สํานักงานศุลกากร.................................  ดานศุลกากร................................. 

(1.) ขาพเจา  (ช่ือผูประกอบการภาษาไทย......................................................................................................................) 

                    (ช่ือผูประกอบการภาษาอังกฤษ.................................................................................................................) 

ประเภทของกิจการ  บจก.  บมจ.  หจก.  หสน.  ราน อื่น ๆ .................................... 
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร  __  __  __ __  __  __ __  __  __ __  
(นิติบุคคลและอื่นๆ ยกเวนบุคคลธรรมดา)            

   สํานักงานใหญ   __  __  __ 
   ลําดับสาขาที่จดทะเบียนกับกรมสรรพากร  __  __  __ 

ต้ังอยูเลขที่..........................อาคาร...........................................ตรอก/ซอย................................................... หมูที่.................. 
ถนน .........................................................แขวง/ตําบล.............................................. เขต/อําเภอ.......................................... 
จังหวัด..................................................... รหัสไปรษณีย............................. โทรศัพท....................................................
โทรสาร ................................. e-mail ……………..…………………………........... 

ทุนจดทะเบียน.............................................. บาท     วันที่ จดทะเบียน  __  __  /__  __  /__  __ __  __     

ทะเบียนตามหนังสือรับรองการเปนหุนสวนบริษัท เลขที่ __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  

ออกให ณ วันที่ __  __  /__  __  /__  __ __  __      ช่ือประเทศแม.........................................................................  

ขออนุมัติย่ืนปฏิบัติพิธีการศุลกากร และการชําระภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส แบบไรเอกสาร (Paperless) 

(2.) ธนาคารเพื่อความประสงคในการขอชําระภาษีอากรคือ ................................................ สาขา............................................ 

บัญชีเงินฝาก   กระแสรายวัน  ออมทรัพย เลขที่ ......................................................... 

(3.) ธนาคารเพื่อความประสงคในการขอคืนเงินอากรคือ ................................................ สาขา................................................. 

บัญชีเงินฝาก   กระแสรายวัน  ออมทรัพย เลขที่ ......................................................... 

(4.)  กรณีขาพเจาฯ ไดใชบริการของตัวแทนออกของ (Customs Broker) ผูซ่ึงไดรับอนุมัติจากกรมศุลกากรใหเปน ผูบริการรับสง
ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร (Paperless) ในการผานพิธีการศุลกากรและการชําระภาษีอากรกับกรมศุลกากร ขาพเจาฯ 
ยินยอมรับผิดชอบในการกระทําของตัวแทนออกของในทุกกรณี 

(5.)  การผานพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร  ซ่ึงขาพเจาฯ สงขอมูลอิเล็กทรอนิกสใหกรมศุลกากรทดแทน
เอกสารใด ๆ ก็ตาม  และกรมศุลกากรไดตอบรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นในการผานพิธีการแลว  ถือเปนการย่ืนเอกสารนั้น ๆ    
ตามนัยพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469  หรือตามพระราชบัญญัติชดเชยคาภาษีอากรสินคาสงออกที่ผลิตในราชอาณาจักร  
พ.ศ. 2524  หากการสงขอมูลเปนความเท็จ หรือเปนความไมบริบูรณ หรือเปนความชักพาให  ผิดหลงในรายการใด ๆ หรือเปน
การฝาฝนบทบัญญัติของกฎหมายใด ๆ ก็ตาม ขาพเจาฯ ยินยอมใหนําขอมูลดังกลาวไปเปนหลักฐานในการพิจารณาดําเนินคดี
ตามกฎหมายศุลกากรหรือกฎหมายอื่น ๆ เก่ียวของ 
 



แบบคําขอลงทะเบียนแนบทายหมายเลข 1  
                                                                                                                                                                              ประกาศกรมศุลกากรท่ี  25/2557   

 หนา 2/11 

ประทับตรา 
นิติบุคคล 
(ถามี) 

(6.)  บรรดาระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําส่ัง หรือกฎหมายใด ๆ ที่กําหนดใหผูนําของเขา ผูสงของออก ตัวแทนออกของ              
นายเรือหรือตัวแทนเรือ หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว มีหนาที่เก็บและรักษาบัญชีเอกสาร  หลักฐาน และขอมูลไมวาในส่ือรูปแบบใด ๆ  
หรือมีหนาที่ยื่นหรือแสดงหรือสงเอกสารใด ๆ อันเจาหนาที ่เรียกใหยื ่นหรือแสดงหรือสงนั ้น ขาพเจาฯ ยินยอมใหใชบังคับ 
สําหรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ขาพเจาฯ หรือตัวแทนสงใหกรมศุลกากร รวมทั้งใหพิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมาย ในกรณีที่มี      
การฝาฝนประกาศ ขอบังคับ ระเบียบ คําส่ัง หรือกฎหมายดังกลาวดวย 

(7.)  ขาพเจาฯ ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ คําส่ัง และหลักเกณฑของกรมศุลกากรที่เก่ียวของกับการผานพิธีการศุลกากร
แบบไรเอกสาร อยางครบถวนและเครงครัด หากขาพเจาฯ กระทําการใด อันเปนการฝาฝนระเบียบ ประกาศ คําส่ังดังกลาว 
ขาพเจาฯ ยินยอมใหกรมศุลกากรงดรับปฏิบัติพิธีการศุลกากรแบบไรเอกสาร และถูกพิจารณาดําเนินคดีตามที่กฎหมายกําหนด 

ขาพเจาขอรับรองวารายการที่แจงไวขางตนเปนรายการที่ถูกตองสมบูรณทุกประการ 

 

 

 

ลงช่ือ......................................................................... เจาของ/ผูจัดการ 

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

                                                    ย่ืนวันที่.....................................................   

 

 

 

สําหรับเจาหนาที่ 

ความเห็นเจาหนาที่ 

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

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

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

 

ลงช่ือ................................................... เจาหนาที่ 

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

                 วันที.่....................................................... 

คําส่ัง 

   อนุมัติ ต้ังแต .....................................     เปนตนไป 

 ไมอนุมัติ  

 

ลงช่ือ...................................................ผูมีอํานาจลงนาม 

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

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

 

 

หมายเหต ุ    1. สําหรับผูประกอบการท่ีเปนนิติบุคคลและอื่นๆ ยกเวนบุคคลธรรมดา 
  2. อื่นๆ เชน บุคคลธรรมดาท่ีประกอบธุรกิจการคา (รานคา) , หางหุนสวนสามัญ , คณะบุคคล , สวนราชการ , รัฐวิสาหกิจ ,  
       สถานทูต , องคการสาธารณกุศล เปนตน 



แบบคําขอลงทะเบียนแนบทายหมายเลข 1  
                                                                                                                                                                              ประกาศกรมศุลกากรท่ี  25/2557   

 หนา 3/11 

 

แบบคําขอลงทะเบียน 
ผูผานพิธีการศุลกากรทาง
อิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร  

         

        คํารองมอบอํานาจใหผูรับมอบอํานาจกระทําการแทน 
         

 

ขาพเจา  (ช่ือผูประกอบการภาษาไทย......................................................................................................................) 
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร  __  __  __ __  __  __ __  __  __ __  
(นิติบุคคลและอื่นๆ ยกเวนบุคคลธรรมดา) 

   สํานักงานใหญ   __  __  __ 
   ลําดับสาขาที่จดทะเบียนกับกรมสรรพากร  __  __  __ 

ผูผานพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร (Paperless) ไดมอบหมายให 

 นาย   นาง   นางสาว   
(ภาษาไทย)  ช่ือ............................................................... สกุล................................................................. 
(ภาษาอังกฤษ)  ช่ือ............................................................... สกุล................................................................. 

 บัตรประจําตัวประชาชน   หนงัสือเดินทาง   ใบทะเบียนคนตางดาว  เลขที่  __  __  __ __  __  __ __  __  __ __  __  __ __   

ที่อยู เลขที่..........................อาคาร...........................................ตรอก/ซอย......................................................................... 

หมูที่..................ถนน .............................................................แขวง/ตําบล........................................................................  

เขต/อําเภอ.....................................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย................................. 

โทรศัพท............................................โทรสาร ......................................... e-mail……………..……………......................... 

เปนผูมีอํานาจกระทําการในนามของขาพเจาฯ ในการผานพิธีการศุลกากร การชําระภาษีอากร และการดําเนินการในกระบวนการ
ทางกรมศุลกากร  และขาพเจาฯ ยินยอมรับผิดชอบในการกระทําของบุคคลขางตนในทุกกรณี 

 

                                                                             ลงช่ือ                                                    ผูรับมอบอํานาจ 

                                                                                     (                                                    ) 

 

 ลงช่ือ                                                    เจาของ/ผูจัดการ 

  (                                                  )         

 ย่ืนวันที่.............................................. 

 

 
หมายเหตุ      1. กรณีท่ีมกีารเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมผูรับมอบอํานาจกระทําการฯ จะตองแจงรายชื่อ เพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมตอกรมศุลกากรทุกคร้ัง 

2. การมอบอํานาจใหบุคคลธรรมดาในการผานพิธีการศุลกากร ใหติดอากรแสตมป 30 บาทเปนรายตัวบุคคล  (ตามประมวลรัษฎากร 
หมวด 6  เร่ือง อากรแสตมป) 

ประทับตรานิติบุคคล 
(ถามี) 



แบบคําขอลงทะเบียนแนบทายหมายเลข 1  
                                                                                                                                                                              ประกาศกรมศุลกากรท่ี  25/2557   

 หนา 4/11 

แบบคําขอลงทะเบียน 
ผูผานพิธีการศุลกากรทาง
อิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร  

บัญชีรายช่ือพนักงาน/ลูกจาง 

 

ขาพเจา  (ช่ือผูประกอบการภาษาไทย......................................................................................................................) 
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร  __  __  __ __  __  __ __  __  __ __  
(นิติบุคคลและอื่นๆ ยกเวนบุคคลธรรมดา)            

   สํานักงานใหญ   __  __  __ 
   ลําดับสาขาที่จดทะเบียนกับกรมสรรพากร  __  __  __ 

ผูผานพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร (Paperless) ไดมอบหมายให 

ช่ือพนักงาน/ลูกจาง เลขบัตรประจําตัวประชาชน 

  

  

  

  

  

  

  

  

           ขาพเจาฯ ผูผานพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร (Paperless)  ไดมอบหมายใหพนักงาน/ลูกจางตาม
รายช่ือขางตนเปนผูกระทําติดตอราชการกับกรมศุลกากรแทนขาพเจา และขาพเจาฯ ยินยอมรับผิดชอบในการกระทํา ของ
พนักงาน/ลูกจางของขาพเจาในทุกกรณี 

           

 ลงช่ือ                                                    เจาของ/ผูจัดการ 

 (                                               ) 

 ย่ืนวันที่.............................................. 

  

 
หมายเหต ุ กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมพนักงาน/ลูกจางจะตองแจงรายชือ่ เพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมตอกรมศุลกากรทุกคร้ัง 

                

ประทับตรานิติบุคคล 
(ถามี) 



แบบคําขอลงทะเบียนแนบทายหมายเลข 1  
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 หนา 5/11 

 

แบบคําขอลงทะเบียน 
ผูผานพิธีการศุลกากรทาง
อิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร  

บัญชีรายช่ือตัวแทนออกของ (Customs Broker) ผูรับมอบอํานาจ 

  

ขาพเจา  (ช่ือผูประกอบการภาษาไทย................................................................................................................................) 
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร  __  __  __ __  __  __ __  __  __ __  
(นิติบุคคลและอื่นๆ ยกเวนบุคคลธรรมดา)            

   สํานักงานใหญ   __  __  __ 
   ลําดับสาขาที่จดทะเบียนกับกรมสรรพากร  __  __  __ 

ผูผานพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร (Paperless) ไดมอบหมายให 

ช่ือตัวแทนออกของ เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร 

  

  

  

  

  

  

  

เปนตัวแทนออกของผูรับมอบอํานาจ ขาพเจาฯ ไดใชบริการของตัวแทนออกของ (Customs Broker) ผูซ่ึงไดรับอนุมัติ
จากกรมศุลกากรใหเปนผูบริการรับสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร (Paperless) ตามรายช่ือขางตน   ในการผานพิธี
การศุลกากรและการชําระภาษีอากรกับกรมศุลกากร โดยตัวแทนออกของ (Customs Broker) ดังกลาว เปนผูสงขอมูลทาง
อิเล็กทรอนิกสพรอมรับรองขอมูลดวยลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส (e-Signature) ของตัวแทนออกของนั้น ๆ ผาน VANS ใหกับ     
กรมศุลกากรแทนขาพเจา และขาพเจาฯ ยินยอมรับผิดชอบในการกระทําของตัวแทนออกของในทุกกรณี 

 

 ลงช่ือ                                                    เจาของ/ผูจัดการ 

 (                                               ) 

 ย่ืนวันที่.............................................. 
 

หมายเหต ุ  กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมตัวแทนออกของจะตองแจงรายชือ่ เพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมตอกรมศุลกากรทุกคร้ัง 
 

ประทับตรานิติบุคคล 
(ถามี) 
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แบบคําขอลงทะเบียน             
ผูผานพิธีการศุลกากรทาง
อิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร  

        การผานพิธีการทางอิเล็กทรอนิกสและ/หรือ 
        การลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส 

 

 (1.) ขาพเจา  (ช่ือผูประกอบการภาษาไทย...................................................................................................................... 
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร  __  __  __ __  __  __ __  __  __ __  
(นิติบุคคลและอื่นๆ ยกเวนบุคคลธรรมดา) 

   สํานักงานใหญ   __  __  __ 
   ลําดับสาขาทีจ่ดทะเบียนกับกรมสรรพากร  __  __  __ 

Email Address ……………………………………………………..………….……..………        
มีความประสงคจะทําการรับสงขอมูล และลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสในระบบไรเอกสาร  กับกรมศุลกากรดวย  ตนเอง โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 (1.1)  ประเภทเอกสารที่ใชในการแลกเปล่ียนขอมูลอิเล็กทรอนิกสกับกรมศุลกากร 
  ใบขนสินคาขาออก  ใบขนสินคาขาเขา   บัญชีราคาสินคา  
  ใบกํากับการขนยายสินคา  บัญชีสินคาทางอากาศ  บัญชีสินคาทางเรือ   
  บัญชีตูสินคา  รายงานเรือ/อากาศยาน  
             อื่น ๆ โปรดระบุ................................................................................................................... 

         (1.2) ใชซอฟแวรของบริษัท.................................................................................................................. 

         (1.3)  ใชบริการผูรับสงขอมูลอิเล็กทรอนิกส (VANS) ของ ………............................................................ 

  Gateway ของ        CAT     เทรดสยาม     เน็ตเบย    (สอบถามจากผูใหบริการ) 

         (1.4) เปนสมาชิก Certificate Authority (CA) เพื่อลงลายมือช่ือทางอิเล็กทรอนิกส (Digital Signature) ของ 
    TOT       CAT    Others ……………….………………….……………………….…… 

  หมายเลขสมาชิก CA (Serial No.) ……………….………………….…………………….….………. 

(2.) ขาพเจามีความประสงคใชบริการ ตัวแทนออกของ และ/หรือ เคานเตอรบริการ ในการรับสงขอมูลอิเล็กทรอนิกส กับ 
กรมศุลกากร แตลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส (Digital Signature) ดวยตนเอง โดยเปนสมาชิก Certificate Authority (CA) ของ 
              TOT       CAT    Others ……………….………………….…………………………….…… 
             หมายเลขสมาชิก CA (Serial No.) ……………….……………….…………………………….….……….…… 
 
                                                                           
                                                                                           ลงช่ือ                                                    เจาของ/ผูจัดการ 
        (                                                          )  
 ย่ืนวันที่.............................................. 

  
หมายเหตุ  กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมจะตองแจงเพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมตอกรมศุลกากรทุกคร้ัง 
 

 
 

ประทับตรานิติบุคคล 
(ถามี) 



แบบคําขอลงทะเบียนแนบทายหมายเลข 1  
                                                                                                                                                                              ประกาศกรมศุลกากรท่ี  25/2557   

 หนา 7/11 

 

แบบคําขอลงทะเบียน 
ผูผานพิธีการศุลกากรทาง
อิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร  

  
    คํารองมอบอํานาจใหผูรับมอบอํานาจกระทําการแทน 
    ในการขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากรสําหรับสินคาสงออก 

 

ขาพเจา  (ช่ือผูประกอบการภาษาไทย......................................................................................................................) 
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร  __  __  __ __  __  __ __  __  __ __  
(นิติบุคคลและอื่นๆ ยกเวนบุคคลธรรมดา) 

   สํานักงานใหญ   __  __  __ 
   ลําดับสาขาที่จดทะเบียนกับกรมสรรพากร  __  __  __ 

ผูผานพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร (Paperless) ไดมอบหมายให 

 นาย   นาง   นางสาว   
(ภาษาไทย)  ช่ือ............................................................... สกุล................................................................. 
(ภาษาอังกฤษ)  ช่ือ............................................................... สกุล................................................................. 
 บัตรประจําตัวประชาชน   หนังสือเดินทาง   ใบทะเบียนคนตางดาว  เลขที่  __  __  __ __  __  __ __  __  __ __  __  __ __   

ที่อยู เลขที่..........................อาคาร...........................................ตรอก/ซอย....................................................................... 

หมูที่..................ถนน .............................................................แขวง/ตําบล......................................................................  

 เขต/อําเภอ.....................................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย............................... 

โทรศัพท............................................โทรสาร ......................................... e-mail……………..……………......................... 

เปนผูมีอํานาจกระทําการในนามของขาพเจาฯ ในการขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากรสําหรับสินคาสงออก ตามพระราชบัญญัติ
ชดเชยคาภาษีอากรสินคาสงออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. 2524 และกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ และขาพเจาฯ ยินยอมรับผิดชอบ
ในการกระทําของบุคคลขางตนในทุกกรณี  หากเกิดการทุจริตในการขอรับเงินชดเชยอันเกิดจากการกระทําของบุคคลขางตน และ
เกิดความเสียหายแกกรมศุลกากร ไมวากรณีใดๆ ขาพเจายินยอมรับผิดชอบตอกรมศุลกากรในทุกกรณี  

 

                                                                             ลงช่ือ                                                    ผูรับมอบอํานาจ 

                                                                                    (                                                    ) 

 

 ลงช่ือ                                                    เจาของ/ผูจัดการ 

  (                                                  )         

 ย่ืนวันที่.............................................. 

 
หมายเหตุ      1. กรณีท่ีมกีารเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมผูรับมอบอํานาจกระทําการฯ จะตองแจงรายชื่อ เพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมตอกรมศุลกากรทุกคร้ัง 

2. การมอบอํานาจใหบุคคลธรรมดาในการผานพิธีการศุลกากร ใหติดอากรแสตมป 30 บาทเปนรายตัวบุคคล   (ตามประมวลรัษฎากร หมวด 6  
เร่ือง อากรแสตมป) 

ประทับตรานิติบุคคล 
(ถามี) 



แบบคําขอลงทะเบียนแนบทายหมายเลข 1  
                                                                                                                                                                              ประกาศกรมศุลกากรท่ี  25/2557   

 หนา 8/11 

 

แบบคําขอลงทะเบียน 
ผูผานพิธีการศุลกากรทาง
อิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร  

  
    คํารองมอบหมายใหศูนยบริหารเงินทําหนาที่บริหาร 
    จัดการเงินตราตางประเทศแทน 

(1.) ขาพเจา  (ช่ือผูประกอบการภาษาไทย......................................................................................................................) 
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร  __  __  __ __  __  __ __  __  __ __  
(นิติบุคคลและอื่นๆ ยกเวนบุคคลธรรมดา) 

   สํานักงานใหญ   __  __  __ 
   ลําดับสาขาที่จดทะเบียนกับกรมสรรพากร  __  __  __ 

ผูผานพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร (Paperless) ไดมอบหมายใหศูนยบริหารเงิน ทําหนาที่บริหารจัดการเงินตรา
ตางประเทศแทน 

(2.) โดยมี     (ช่ือศูนยบริหารเงินภาษาไทย......................................................................................................................) 

                    (ช่ือศูนยบริหารเงินภาษาอังกฤษ.................................................................................................................) 
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร  __  __  __ __  __  __ __  __  __ __  
(นิติบุคคลและอื่นๆ ยกเวนบุคคลธรรมดา)            

   สํานักงานใหญ   __  __  __ 
   ลําดับสาขาที่จดทะเบียนกับกรมสรรพากร  __  __  __ 

ต้ังอยูเลขที่..........................อาคาร...........................................ตรอก/ซอย................................................... หมูที่.................. 
ถนน .........................................................แขวง/ตําบล.............................................. เขต/อําเภอ.......................................... 
จังหวัด........................................................... รหัสไปรษณีย................................ โทรศัพท....................................................
โทรสาร ................................. e-mail ……………..…………………………........... 

ทุนจดทะเบียน.............................................. บาท     วันที่ จดทะเบียน  __  __  /__  __  /__  __ __  __     

ทะเบียนตามหนังสือรับรองการเปนหุนสวนบริษัท เลขที่ __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  

ออกให ณ วันที่ __  __  /__  __  /__  __ __  __      ช่ือประเทศแม.........................................................................  

ใบอนุญาตศูนยบริหารเงิน เลขที่  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 

ออกให ณ วันที่ __  __  /__  __  /__  __ __  __              หมออายุ ณ วันที่ __  __  /__  __  /__  __ __  __     

เปนศูนยบริหารเงิน ทําหนาที่บริหารจัดการเงินตราตางประเทศแทนขาพเจาฯ และขาพเจาฯ ยินยอมรับผิดชอบในการกระทําของ
บุคคลขางตนในทุกกรณี 

                                                                            

                                                                             ลงช่ือ                                                    ศูนยบริหารเงิน 

                                                                                    (                                                    ) 

 ลงช่ือ                                                    เจาของ/ผูจัดการ 

  (                                                  )         

  
หมายเหตุ      1.  กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมจะตองแจงรายชื่อ เพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมตอกรมศุลกากรทุกคร้ัง 

2. การมอบอํานาจใหบุคคลธรรมดาในการผานพิธีการศุลกากร ใหติดอากรแสตมป 30 บาทเปนรายตวับุคคล         
(ตามประมวลรัษฎากร หมวด 6  เร่ือง อากรแสตมป) 
 

ประทับตรานิติบุคคล 
(ถามี) 



แบบคําขอลงทะเบียนแนบทายหมายเลข 1  
                                                                                                                                                                              ประกาศกรมศุลกากรท่ี  25/2557   

 หนา 9/11 

หลักฐานท่ีตองนํามาแสดงในการลงทะเบียน 
- กรณียื่นขอลงทะเบียนเปนผูผานพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร (Paperless)  
ใหย่ืนเฉพาะ หนา 1 และ 2 เทานั้น   พรอมแสดงเอกสารประกอบ ดังนี้   
(1)  สําเนาภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือใบทะเบียนคนตางดาวหรือหนังสือเดินทาง(PASSPORT) เฉพาะบุคคลตางประเทศ  
หรือบัตรอื่น ๆ  ที่ทางราชการออกใหของผูมีอํานาจลงนาม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง หากไมสามารถนําหนังสือเดินทาง 
(PASSPORT) มาแสดงได ใหใชหนังสือรับรองหนังสือเดินทาง(PASSPORT) ที่ออกให โดยมี NOTARY PUBLIC ที่เช่ือถือไดเปน 
ผูลงนามรับรอง และออกใหไมเกิน 6 เดือน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 1 ชุด 
(2) สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการเปนหุ นสวน จากสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท  กรุงเทพมหานคร หรือสํานักงาน
ทะเบียนหุนสวนบริษัทจังหวัด ซ่ึงออกใหไมเกิน 6 เดือน กอนวันย่ืนขอลงทะเบียนฯ กรณีนิติบุคคลจดทะเบียนในตางประเทศ                  
ที่ไมสามารถย่ืนหนังสือรับรอง  ใหใชหลักฐานการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลของตางประเทศ  โดยมี  NOTARY  PUBLIC  ที่เช่ือถือได     
เปนผูลงนามรับรอง และออกใหไมเกิน 6 เดือน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 1 ชุด 
(3) สําเนาภาพถายบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร  หรือใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือแบบแจงการเปล่ียนแปลงทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม ที่กรมสรรพากรออกให (ภ.พ.09) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 1 ชุด 
(4) สําเนาภาพถายสมุดบัญชีเงินฝากออกทรัพย หรือ สําเนาภาพถายบัญชีกระแสรายวัน (Bank Statement) ที่ระบุเลขที่บัญชี     
เงินฝาก ช่ือ ที่อยู สาขา และประเภทบัญชีของธนาคารที่เปดบัญชีในนามบริษัท หาง รานฯ ซ่ึงธนาคารรับรอง พรอมแสดงรายการ
เคลื่อนไหวบัญชีลาสุดที่ไมเกิน 6 เดือน กอนวันย่ืนขอลงทะเบียนฯ (กรณีประสงคใชธนาคารเพื่อการขอชําระภาษีอากร และ/หรือ 
ขอคืนเงินอากร) 
(5)  เอกสารที่ตองย่ืนเพิ่มเติม เฉพาะกรณีตอไปนี้   
     (5.1) กรณี บริษัทหรือหางหุนสวน ระบุเง่ือนไขการลงลายมือช่ือที่ตองประทับตราสําคัญของบริษ ัท หรือหางหุ นสวน              
ใหย่ืนสําเนาภาพถายหนังสือรับรองตราสําคัญของบริษัท (บอจ.3) หรือหางหุนสวน (หส.2) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 1 ชุด  
      (5.2) กรณีหางหุนสวนสามัญใหแนบสําเนาภาพถายหนังสือใบทะเบียนพาณิชย,  หนังสือสัญญาจัดต้ังหุนสวนสามัญ          
ของกระทรวงพาณิชย, สําเนาภาพถายบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร หรือ ใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม( ภพ.20)  ที่กรมสรรพากร 
ออกให พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 1 ชุด 
      (5.3) กรณีรานคา ใหแนบสําเนาภาพถายหนังสือใบทะเบียนพาณิชยของกระทรวงพาณิชย สําเนาภาพถายใบทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม( ภพ.20) ที่กรมสรรพากรออกให พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 1 ชุด 
     (5.4) กรณี กรรมการลงนามรวมกัน ใหลงนามทุกคน และใหแนบสําเนาภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง 
(PASSPORT)(เฉพาะบุคคลตางประเทศ) ของผูลงนาม พรอมรับรองสําเนาถูกตองดวย หากไมสามารถนําหนังสือเดินทาง (PASSPORT) 
มาแสดงได ใหใชหนังสือรับรองหนังสือเดินทาง(PASSPORT) ที่ออกให โดยมี NOTARY PUBLIC ที่เช่ือถือไดเปนผูลงนามรับรอง และ
ออกใหไมเกิน 6 เดือน   
      (5.5)  กรณีเปนสํานักงานผูแทน ใหแนบสําเนาภาพถายหนังสือรับรอง ใหจดทะเบียนประกอบกิจการตางดาวของกระทรวง
พาณิชย ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 พรอมหนังสือมอบอํานาจ (POWER  OF  ATTORNEY)      
ซ่ึงไดผานการรับรองจาก  NOTARY  PUBLIC  ที่เช่ือถือได (กรณีที่ไมกําหนดช่ือผูบริหารกิจการ) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 1 ชุด 

      (5.6)  กรณี  เปนสหกรณ  มูลนิธิ  โรงเรียน ใหแนบสําเนาภาพถายหนังสือจดทะเบียนการจัดต้ัง สําเนาภาพถายหนังสือ แตงต้ัง
ผูมีอํานาจทําการแทน สําเนาภาพถายหนังสือรายนามกรรมการ (ถามี) ขอบังคับ บัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากรในนามสหกรณ          
มูลนิธิ  โรงเรียน  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 1 ชุด 
       (5.7)  กรณีเปนกิจการรวมคา ใหแนบสําเนาภาพถายหนังสือสัญญารวมคา  ถาทําสัญญาเปนภาษาตางประเทศตองมีคําแปล 
เปนภาษาไทยจากสถาบันการแปลที่เช่ือถือได  และสําเนาภาพถายหนังสือมอบอํานาจใหเปนผูทําการแทนกิจการรวมคา  (กรณีที่
ไมกําหนดช่ือผูบริหารกิจการ) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 1 ชุด 
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           (5.8) กรณีเปนบริษัทที่ทําแผนฟนฟูกิจการ ซ่ึงศาลไดมีคําส่ังใหบริษัทอื่นเปนผูบริหารแผน เพื่อดําเนินกิจการแทนบริษัท    โดยมี
วัตถุประสงค เพื่อใหบริษัทสามารถดําเนินกิจการตอไปได  ใหแนบสําเนาภาพถายคําส่ังศาลใหฟนฟูกิจการ  หรือทําแผนฟนฟูกิจการ    
และใหผูมีอํานาจตามกฎหมายลงนามพรอมประทับตราในเอกสารของบุคคล  หรือนิติบุคคลที่ศาลมีคําส่ังใหฟนฟูกิจการหรือทําแผน
ฟนฟูกิจการ  

- กรณีมีการมอบอํานาจใหผูรบัมอบอํานาจกระทําการแทน ในการผานพิธีการศุลกากรและการดําเนินกระบวนการ
ในทางศุลกากร                                                                                                                                     
ใหย่ืนคํารองขอ หนา 1 - 2 และเพิ่มเติม หนา 3 คํารองการมอบอํานาจ เปนรายผูรับมอบอํานาจ พรอมสําเนาภาพถายบัตรประจําตัว
ประชาชน หรือใบทะเบียนคนตางดาว หรือหนังสือเดินทาง (PASSPORT) เฉพาะบุคคลตางประเทศ  หรือบัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให  
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 1 ชุด 

- กรณีมีการมอบหมายใหพนักงาน/ลูกจางกระทําการแทน  ในการติดตอราชการกับกรมศุลกากร 
 ใหย่ืนคํารองขอ หนา 1 - 2 และเพิ่มเติม หนา 4 คํารองมอบหมายใหพนักงานลูกจางทําการแทน  พรอมสําเนาภาพถายบัตรประจําตัว
ประชาชนเปนรายบุคคล พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 1 ชุด 

- กรณีมีการมอบอํานาจใหตัวแทนออกของ (Customs Broker) เปนผูรับมอบอํานาจกระทําการแทน ในการผานพิธีการ
ศุลกากรและการดําเนินกระบวนการในทางศุลกากร  

ใหย่ืนคํารองขอ หนา 1 - 2 และเพิ่มเติม หนา 5 คํารองการมอบอํานาจ   พรอมสําเนาภาพถายบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร  หรือ
ใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือแบบแจงการเปล่ียนแปลงทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มที่กรมสรรพากรออกให (ภ.พ.09) หรือ
บัตรประจําตัวประชาชน ของตัวแทนออกของผูรับมอบอํานาจพรอมรับรองสําเนาถูกตอง 1 ชุด  
- กรณีประสงคจะสงขอมูลการผานพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และทําการลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสดวยตนเอง        
ใหย่ืนคํารองขอ หนา 1 - 2 และเพิ่มเติม หนา  6 คํารองการขอทําการรับสงขอมูล และลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสในระบบไรเอกสาร
กับกรมศุลกากรดวยตนเอง  
- กรณีประสงคจะทําการลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสดวยตนเอง   
ใหย่ืนคํารองขอ หนา 1 - 2 และเพิ่มเติม หนา 6 คํารองการขอทําการใชบริการ ตัวแทนออกของ และ/หรือเคานเตอรบริการในการรับสง
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสกับกรมศุลกากร แตลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส (Digital Signature) ดวยตนเอง      

-กรณีมีการมอบอํานาจใหผูรับมอบอํานาจกระทําการแทน ในการขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากรสําหรับสนิคาสงออก   .
ใหย่ืนคํารองขอ หนา 1 - 2 และเพิ่มเติม หนา 7 คํารองการมอบอํานาจ เปนรายผูรับมอบอํานาจขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากร    
พรอมสําเนาภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน หรือใบทะเบียนคนตางดาว หรือหนังสือเดินทาง (PASSPORT) เฉพาะบุคคลตางประเทศ  
หรือบัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 1 ชุด 

- กรณีมีคํารองมอบหมายใหศูนยบริหารเงินทําหนาที่บริหารจัดการเงินตราตางประเทศแทน   

ใหย่ืนคํารองขอ หนา 1 - 2 และเพิ่มเติม หนา 8 คํารองการมอบหมายใหศูนยบริหารเงินทําหนาที่บริหารจัดการเงินตราตางประเทศแทน   
พรอมเอกสารที่ตองย่ืนเพิ่มเติม ดังนี้  

(1)  สําเนาบัญชีรายช่ือของกลุมบริษัทที่ศูนยบริหารเงินไดแจงไวกับธนาคารแหงประเทศไทยตามประกาศเจาพนักงาน
ควบคุมการแลกเปล่ียนเงิน  เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับศูนยบริหารเงิน ลงวันที่ 5 กรกฎาคม  2547 พรอมสําเนา
รับรองสําเนาถูกตอง 1 ชุด 

(2)  สําเนาใบอนุญาตของศูนยบริหารเงินที่กลุมบริษัทไดมอบอํานาจใหบริหารจัดการเงินตราตางประเทศแทนตน 
พรอมสําเนารับรองสําเนาถูกตอง 1 ชุด 

(3)  หนังสือยินยอมของกลุมบริษัทที่มอบอํานาจใหกับศูนยบริหารเงิน  
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(4) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคลของศูนยบริหารเงิน จากสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท  
กรุงเทพมหานคร หรือสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทจังหวัด พรอมสําเนารับรองสําเนาถูกตอง 1 ชุด 

- กรณีกรรมการ ผูจัดการ หรือผูมีอํานาจลงนามไมมาดําเนินการยื่นคํารองดวยตนเอง                                          
ใหทําหนังสือมอบอํานาจใหมีผูมากระทําการแทน โดยผูรับมอบอํานาจใหกระทําการแทนตองย่ืนสําเนาภาพถายบัตรประจําตัว
ประชนของผูรับมอบอํานาจ 1 ชุด พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  

- ใหนําเอกสารตัวจริงบัตรประจําตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนอ่ืนๆของผูลงนาม เชน หนังสือเดินทาง(PASSPORT) 
บัตรประจําตัว  ที่ทางราชการออกให เปนตน โดยเอกสารแสดงตนดังกลาวจะตองระบุเลขประจําตัวประชาชนไว หากไม
สามารถนําหนังสือเดินทาง (PASSPORT) มาแสดงได ใหใชหนังสือรับรองหนังสือเดินทาง(PASSPORT) ที่ออกให โดยมี 
NOTARY PUBLIC ที่เช่ือถือไดเปนผูลงนามรับรอง และออกใหไมเกิน 6 เดือน     
 


