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แบบคําขอลงทะเบียน
ผูผานพิธีการศุลกากรทาง
อิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร
ยื่นตอ อธิบดีกรมศุลกากร ผาน

เลขทะเบียนคุมเอกสาร

ทะเบียนรับเลขที่.................................................
สถานที่รับ..........................................................
วันเดือนปที่รับ....................................................
เจาหนาที่ผูรับ....................................................

 ฝายทะเบียน สวนทะเบียนและสิทธิพิเศษ
 สํานัก/สํานักงานศุลกากร.................................  ดานศุลกากร.................................

(1.) ขาพเจา (ชื่อผูประกอบการภาษาไทย......................................................................................................................)
(ชื่อผูประกอบการภาษาอังกฤษ.................................................................................................................)
ประเภทของกิจการ
 บจก.  บมจ.  หจก.
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
(นิติบุคคลและอื่นๆ ยกเวนบุคคลธรรมดา)

 หสน.  ราน
อื่น ๆ ....................................
 สํานักงานใหญ __ __ __
 ลําดับสาขาที่จดทะเบียนกับกรมสรรพากร __ __ __

ตั้งอยูเลขที่..........................อาคาร...........................................ตรอก/ซอย................................................... หมูที่..................
ถนน .........................................................แขวง/ตําบล.............................................. เขต/อําเภอ..........................................
จังหวัด..................................................... รหัสไปรษณีย............................. โทรศัพท....................................................
โทรสาร ................................. e-mail ……………..…………………………...........
ทุนจดทะเบียน.............................................. บาท วันที่ จดทะเบียน __ __ /__ __ /__ __ __ __
ทะเบียนตามหนังสือรับรองการเปนหุนสวนบริษัท เลขที่ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
ออกให ณ วันที่ __ __ /__ __ /__ __ __ __

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

ขออนุมัติยื่นปฏิบัติพิธีการศุลกากร และการชําระภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส แบบไรเอกสาร (Paperless)
(2.) ธนาคารเพื่อความประสงคในการขอชําระภาษีอากรคือ ................................................ สาขา............................................
บัญชีเงินฝาก

 กระแสรายวัน  ออมทรัพย

เลขที่ .........................................................

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

 กระแสรายวัน  ออมทรัพย

เลขที่ .........................................................

(4.) กรณีขาพเจาฯ ไดใชบริการของตัวแทนออกของ (Customs Broker) ผูซึ่งไดรับอนุมัติจากกรมศุลกากรใหเปน ผูบริการรับสง
ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร (Paperless) ในการผานพิธีการศุลกากรและการชําระภาษีอากรกับกรมศุลกากร ขาพเจาฯ
ยินยอมรับผิดชอบในการกระทําของตัวแทนออกของในทุกกรณี
(5.) การผานพิ ธีการศุลกากรทางอิ เล็กทรอนิก สแบบไรเ อกสาร ซึ่ งขา พเจา ฯ สง ขอมูลอิเล็ กทรอนิกสใ หกรมศุลกากรทดแทน
เอกสารใด ๆ ก็ตาม และกรมศุลกากรไดตอบรับ ขอมูลอิเล็ กทรอนิกส นั้นในการผานพิ ธีการแลว ถือ เปน การยื่ น เอกสารนั้น ๆ
ตามนัยพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 หรือตามพระราชบัญญัติชดเชยคาภาษีอากรสินคาสงออกที่ผลิตในราชอาณาจักร
พ.ศ. 2524 หากการสงขอมูลเปนความเท็จ หรือเปนความไมบริบูรณ หรือเปนความชักพาให ผิดหลงในรายการใด ๆ หรือเป น
การฝาฝนบทบัญญัติของกฎหมายใด ๆ ก็ตาม ขาพเจาฯ ยินยอมใหนําขอมูลดังกลาวไปเปนหลักฐานในการพิจารณาดําเนินคดี
ตามกฎหมายศุลกากรหรือกฎหมายอื่น ๆ เกี่ยวของ

หนา 1/11

แบบคําขอลงทะเบียนแนบทายหมายเลข 1
ประกาศกรมศุลกากรที่ 25/2557

(6.) บรรดาระเบี ย บ ประกาศ ข อ บั ง คั บ คํ า สั่ ง หรื อ กฎหมายใด ๆ ที่ กํ า หนดให ผู นํ า ของเข า ผู สงของออก ตั วแทนออกของ
นายเรือหรือตัวแทนเรือ หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว มีหนาที่เก็บและรักษาบัญชีเอกสาร หลักฐาน และขอมูลไมวาในสื่อรูปแบบใด ๆ
หรือ มีห นา ที่ยื่น หรือ แสดงหรือ สง เอกสารใด ๆ อัน เจา หนา ที ่เ รีย กใหยื ่น หรือ แสดงหรือ สง นั ้น ขา พเจา ฯ ยิ นยอมใหใชบั งคั บ
สําหรับข อมูลอิ เล็ กทรอนิ กส ที่ ข าพเจ าฯ หรื อตั วแทนส งใหกรมศุลกากร รวมทั้งให พิจารณาดํ าเนิ น คดี ต ามกฎหมาย ในกรณี ที่ มี
การฝาฝนประกาศ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือกฎหมายดังกลาวดวย
(7.) ขาพเจาฯ ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑของกรมศุลกากรที่เกี่ยวของกับการผานพิธีการศุลกากร
แบบไรเ อกสาร อย างครบถว นและเคร ง ครั ด หากขา พเจ าฯ กระทํ าการใด อัน เปน การฝา ฝน ระเบีย บ ประกาศ คํ าสั่ ง ดัง กล า ว
ขาพเจาฯ ยินยอมใหกรมศุลกากรงดรับปฏิบัติพิธีการศุลกากรแบบไรเอกสาร และถูกพิจารณาดําเนินคดีตามที่กฎหมายกําหนด
ขาพเจาขอรับรองวารายการที่แจงไวขางตนเปนรายการที่ถูกตองสมบูรณทุกประการ

ลงชื่อ......................................................................... เจาของ/ผูจ ัดการ
(.......................................................................)
ยืน่ วันที่.....................................................

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถามี)

สําหรับเจาหนาที่
ความเห็นเจาหนาที่

คําสั่ง

............................................................................................  อนุมัติ ตั้งแต ..................................... เปนตนไป
............................................................................................  ไมอนุมัติ
........................................................................................

ลงชื่อ................................................... เจาหนาที่
(............................................ )
วันที.่ .......................................................

หมายเหตุ

ลงชื่อ...................................................ผูมีอํานาจลงนาม
(..............................................)
วันที่....................................................

1. สําหรับผูประกอบการที่เปนนิติบุคคลและอื่นๆ ยกเวนบุคคลธรรมดา
2. อื่นๆ เชน บุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจการคา (รานคา) , หางหุนสวนสามัญ , คณะบุคคล , สวนราชการ , รัฐวิสาหกิจ ,
สถานทูต , องคการสาธารณกุศล เปนตน
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แบบคําขอลงทะเบียน
ผูผานพิธีการศุลกากรทาง
อิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร

คํารองมอบอํานาจใหผูรับมอบอํานาจกระทําการแทน

ขาพเจา (ชื่อผูประกอบการภาษาไทย......................................................................................................................)
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  สํานักงานใหญ __ __ __
(นิติบุคคลและอื่นๆ ยกเวนบุคคลธรรมดา)
 ลําดับสาขาที่จดทะเบียนกับกรมสรรพากร __ __ __
ผูผานพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร (Paperless) ไดมอบหมายให
 นาย  นาง  นางสาว
(ภาษาไทย)
ชื่อ............................................................... สกุล.................................................................
(ภาษาอังกฤษ) ชื่อ............................................................... สกุล.................................................................
 บัตรประจําตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  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

ลงชื่อ

ผูรับมอบอํานาจ

(

)

ลงชื่อ

เจาของ/ผูจัดการ
(

)

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

หมายเหตุ

ประทับตรานิติบุคคล
(ถามี)

1. กรณีที่มกี ารเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมผูร ับมอบอํานาจกระทําการฯ จะตองแจงรายชื่อ เพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมตอกรมศุลกากรทุกครั้ง
2. การมอบอํานาจใหบุคคลธรรมดาในการผานพิธีการศุลกากร ใหติดอากรแสตมป 30 บาทเปนรายตัวบุคคล (ตามประมวลรัษฎากร
หมวด 6 เรื่อง อากรแสตมป)
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แบบคําขอลงทะเบียน
ผูผานพิธีการศุลกากรทาง
อิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร

บัญชีรายชื่อพนักงาน/ลูกจาง

ขาพเจา (ชื่อผูประกอบการภาษาไทย......................................................................................................................)
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  สํานักงานใหญ __ __ __
(นิติบุคคลและอื่นๆ ยกเวนบุคคลธรรมดา)
 ลําดับสาขาที่จดทะเบียนกับกรมสรรพากร __ __ __
ผูผานพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร (Paperless) ไดมอบหมายให
ชื่อพนักงาน/ลูกจาง

เลขบัตรประจําตัวประชาชน

ขาพเจาฯ ผูผานพิ ธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร (Paperless) ไดมอบหมายใหพนั กงาน/ลู กจางตาม
รายชื่ อ ข า งต น เป นผู ก ระทํ า ติ ด ต อ ราชการกั บ กรมศุ ลกากรแทนข า พเจ า และข า พเจ า ฯ ยิน ยอมรั บ ผิ ด ชอบในการกระทํ า ของ
พนักงาน/ลูกจางของขาพเจาในทุกกรณี
ลงชื่อ
(

เจาของ/ผูจัดการ
)

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

ประทับตรานิติบุคคล
(ถามี)

หมายเหตุ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมพนักงาน/ลูกจางจะตองแจงรายชือ่ เพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมตอกรมศุลกากรทุกครั้ง
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แบบคําขอลงทะเบียน
ผูผานพิธีการศุลกากรทาง
อิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร

บัญชีรายชื่อตัวแทนออกของ (Customs Broker) ผูรับมอบอํานาจ

ขาพเจา (ชื่อผูประกอบการภาษาไทย................................................................................................................................)
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  สํานักงานใหญ __ __ __
(นิติบุคคลและอื่นๆ ยกเวนบุคคลธรรมดา)
 ลําดับสาขาที่จดทะเบียนกับกรมสรรพากร __ __ __
ผูผานพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร (Paperless) ไดมอบหมายให
ชื่อตัวแทนออกของ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

เปนตัวแทนออกของผูรับมอบอํานาจ ขาพเจาฯ ไดใชบริการของตัวแทนออกของ (Customs Broker) ผูซึ่งไดรับอนุมัติ
จากกรมศุลกากรใหเปนผูบริการรับสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร (Paperless) ตามรายชื่อขางตน ในการผานพิธี
การศุลกากรและการชํา ระภาษีอากรกับกรมศุลกากร โดยตั วแทนออกของ (Customs Broker) ดังกลาว เปนผู สงขอมูลทาง
อิเล็ กทรอนิก สพร อมรั บรองข อมูล ดวยลายมือชื่ ออิ เล็กทรอนิกส (e-Signature) ของตัวแทนออกของนั้น ๆ ผ าน VANS ใหกั บ
กรมศุลกากรแทนขาพเจา และขาพเจาฯ ยินยอมรับผิดชอบในการกระทําของตัวแทนออกของในทุกกรณี

ลงชื่อ
(

เจาของ/ผูจัดการ
)

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

ประทับตรานิติบุคคล
(ถามี)

หมายเหตุ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมตัวแทนออกของจะตองแจงรายชือ่ เพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมตอกรมศุลกากรทุกครั้ง
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แบบคําขอลงทะเบียน
ผูผานพิธีการศุลกากรทาง
อิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร

การผานพิธีการทางอิเล็กทรอนิกสและ/หรือ
การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส

(1.) ขาพเจา (ชื่อผูประกอบการภาษาไทย......................................................................................................................
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  สํานักงานใหญ __ __ __
(นิติบุคคลและอื่นๆ ยกเวนบุคคลธรรมดา)
 ลําดับสาขาทีจ่ ดทะเบียนกับกรมสรรพากร __ __ __
Email Address ……………………………………………………..………….……..………
มีความประสงคจะทําการรับสงขอมูล และลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสในระบบไรเอกสาร กับกรมศุลกากรดวย ตนเอง โดยมี
รายละเอียดดังนี้
(1.1) ประเภทเอกสารที่ใชในการแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกสกับกรมศุลกากร
 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) เพื่อลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส (Digital Signature) ของ
 TOT  CAT  Others ……………….………………….……………………….……
หมายเลขสมาชิก CA (Serial No.) ……………….………………….…………………….….……….
(2.) ขาพเจามีความประสงคใชบริการ ตัวแทนออกของ และ/หรือ เคานเตอรบริการ ในการรับสงขอมูลอิเล็กทรอนิกส กับ
กรมศุลกากร แตลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส (Digital Signature) ดวยตนเอง โดยเปนสมาชิก Certificate Authority (CA) ของ
 TOT  CAT  Others ……………….………………….…………………………….……
หมายเลขสมาชิก CA (Serial No.) ……………….……………….…………………………….….……….……

ลงชื่อ
(
ยื่นวันที่..............................................

เจาของ/ผูจัดการ
)

ประทับตรานิติบุคคล
(ถามี)

หมายเหตุ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมจะตองแจงเพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมตอกรมศุลกากรทุกครั้ง
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แบบคําขอลงทะเบียน
ผูผานพิธีการศุลกากรทาง
อิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร

คํารองมอบอํานาจใหผูรับมอบอํานาจกระทําการแทน
ในการขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากรสําหรับสินคาสงออก

ขาพเจา (ชื่อผูประกอบการภาษาไทย......................................................................................................................)
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  สํานักงานใหญ __ __ __
(นิติบุคคลและอื่นๆ ยกเวนบุคคลธรรมดา)
 ลําดับสาขาที่จดทะเบียนกับกรมสรรพากร __ __ __
ผูผานพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร (Paperless) ไดมอบหมายให
 นาย  นาง  นางสาว
(ภาษาไทย)
ชื่อ............................................................... สกุล.................................................................
(ภาษาอังกฤษ) ชื่อ............................................................... สกุล.................................................................
 บัตรประจําตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบทะเบียนคนตางดาว เลขที่ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
ที่อยู เลขที่..........................อาคาร...........................................ตรอก/ซอย.......................................................................
หมูที่..................ถนน .............................................................แขวง/ตําบล......................................................................
เขต/อําเภอ.....................................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย...............................
โทรศัพท............................................โทรสาร ......................................... e-mail……………..…………….........................
เปน ผูมีอํ านาจกระทํา การในนามของข าพเจาฯ ในการขอรั บเงิ นชดเชยคาภาษีอ ากรสําหรับสิ นคา สงออก ตามพระราชบัญญั ติ
ชดเชยคาภาษีอากรสินคาสงออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. 2524 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ และขาพเจาฯ ยินยอมรับผิดชอบ
ในการกระทําของบุคคลขางตนในทุกกรณี หากเกิดการทุจริตในการขอรับเงินชดเชยอันเกิดจากการกระทําของบุคคลขางตน และ
เกิดความเสียหายแกกรมศุลกากร ไมวากรณีใดๆ ขาพเจายินยอมรับผิดชอบตอกรมศุลกากรในทุกกรณี

ลงชื่อ

ผูรับมอบอํานาจ

(

)

ลงชื่อ

เจาของ/ผูจัดการ
(

)

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

ประทับตรานิติบุคคล
(ถามี)

1. กรณีที่มกี ารเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมผูร ับมอบอํานาจกระทําการฯ จะตองแจงรายชื่อ เพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมตอกรมศุลกากรทุกครั้ง
2. การมอบอํานาจใหบุคคลธรรมดาในการผานพิธีการศุลกากร ใหติดอากรแสตมป 30 บาทเปนรายตัวบุคคล (ตามประมวลรัษฎากร หมวด 6
เรื่อง อากรแสตมป)
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แบบคําขอลงทะเบียน
ผูผานพิธีการศุลกากรทาง
อิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร

คํารองมอบหมายใหศูนยบริหารเงินทําหนาที่บริหาร
จัดการเงินตราตางประเทศแทน

(1.) ขาพเจา (ชื่อผูประกอบการภาษาไทย......................................................................................................................)
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  สํานักงานใหญ __ __ __
(นิติบุคคลและอื่นๆ ยกเวนบุคคลธรรมดา)
 ลําดับสาขาที่จดทะเบียนกับกรมสรรพากร __ __ __
ผูผานพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร (Paperless) ไดมอบหมายใหศูนยบริหารเงิน ทําหนาที่บริหารจัดการเงินตรา
ตางประเทศแทน
(2.) โดยมี (ชื่อศูนยบริหารเงินภาษาไทย......................................................................................................................)
(ชื่อศูนยบริหารเงินภาษาอังกฤษ.................................................................................................................)
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  สํานักงานใหญ __ __ __
(นิติบุคคลและอื่นๆ ยกเวนบุคคลธรรมดา)
 ลําดับสาขาที่จดทะเบียนกับกรมสรรพากร __ __ __
ตั้งอยูเลขที่..........................อาคาร...........................................ตรอก/ซอย................................................... หมูที่..................
ถนน .........................................................แขวง/ตําบล.............................................. เขต/อําเภอ..........................................
จังหวัด........................................................... รหัสไปรษณีย................................ โทรศัพท....................................................
โทรสาร ................................. e-mail ……………..…………………………...........
ทุนจดทะเบียน.............................................. บาท วันที่ จดทะเบียน __ __ /__ __ /__ __ __ __
ทะเบียนตามหนังสือรับรองการเปนหุนสวนบริษัท เลขที่ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
ออกให ณ วันที่ __ __ /__ __ /__ __ __ __

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

ใบอนุญาตศูนยบริหารเงิน เลขที่ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
ออกให ณ วันที่ __ __ /__ __ /__ __ __ __

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

เปนศูนยบริหารเงิน ทําหนาที่บริหารจัดการเงินตราตางประเทศแทนขาพเจาฯ และขาพเจาฯ ยินยอมรับผิดชอบในการกระทําของ
บุคคลขางตนในทุกกรณี
ลงชื่อ

ศูนยบริหารเงิน

(

)

ลงชื่อ

เจาของ/ผูจัดการ
(

หมายเหตุ

)

ประทับตรานิติบุคคล
(ถามี)

1. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมจะตองแจงรายชื่อ เพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมตอกรมศุลกากรทุกครั้ง
2. การมอบอํานาจใหบุคคลธรรมดาในการผานพิธีการศุลกากร ใหติดอากรแสตมป 30 บาทเปนรายตัวบุคคล
(ตามประมวลรัษฎากร หมวด 6 เรื่อง อากรแสตมป)
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หลักฐานที่ตองนํามาแสดงในการลงทะเบียน
- กรณียื่นขอลงทะเบียนเปนผูผานพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร (Paperless)
ใหยื่นเฉพาะ หนา 1 และ 2 เทานั้น พรอมแสดงเอกสารประกอบ ดังนี้
(1) สําเนาภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือใบทะเบียนคนตางดาวหรือหนังสือเดินทาง(PASSPORT) เฉพาะบุคคลตางประเทศ
หรื อ บั ต รอื่ น ๆ ที่ ท างราชการออกให ข องผู มี อํ า นาจลงนาม พร อ มรั บ รองสํ า เนาถู ก ต อ ง หากไม สามารถนํ า หนั ง สื อ เดิ น ทาง
(PASSPORT) มาแสดงได ใหใชหนังสือรับรองหนังสือเดินทาง(PASSPORT) ที่ออกให โดยมี NOTARY PUBLIC ที่เชื่อถือไดเปน
ผูลงนามรับรอง และออกใหไมเกิน 6 เดือน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 1 ชุด
(2) สํา เนาภาพถ ายหนัง สือ รับ รองการเปน หุ น สว น จากสํ า นัก งานทะเบีย นหุน สว นบริษ ัท กรุ ง เทพมหานคร หรื อสํ า นัก งาน
ทะเบี ย นหุ น ส ว นบริ ษั ท จั ง หวั ด ซึ่ ง ออกให ไ ม เ กิ น 6 เดื อ น ก อ นวั น ยื่ น ขอลงทะเบี ยนฯ กรณี นิ ติ บุ คคลจดทะเบี ยนในต างประเทศ
ที่ไมสามารถยื่นหนังสื อรับรอง ใหใชหลั กฐานการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลของตา งประเทศ โดยมี NOTARY PUBLIC ที่เชื่อถือได
เปนผูลงนามรับรอง และออกใหไมเกิน 6 เดือน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 1 ชุด
(3) สําเนาภาพถายบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือแบบแจงการเปลี่ยนแปลงทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม ที่กรมสรรพากรออกให (ภ.พ.09) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 1 ชุด
(4) สําเนาภาพถายสมุดบัญชีเงินฝากออกทรัพย หรือ สําเนาภาพถายบัญชีกระแสรายวัน (Bank Statement) ที่ระบุเลขที่บัญชี
เงินฝาก ชื่อ ที่อยู สาขา และประเภทบัญชีของธนาคารที่เปดบัญชีในนามบริษัท หาง รานฯ ซึ่งธนาคารรับรอง พรอมแสดงรายการ
เคลื่อนไหวบัญชีลา สุดที่ไมเกิน 6 เดือน กอนวันยื่นขอลงทะเบียนฯ (กรณีประสงคใชธนาคารเพื่อการขอชําระภาษีอากร และ/หรือ
ขอคืนเงินอากร)
(5) เอกสารที่ตองยื่นเพิ่มเติม เฉพาะกรณีตอไปนี้
(5.1) กรณี บริ ษั ท หรื อ ห า งหุ น ส ว น ระบุ เ งื่ อ นไขการลงลายมื อ ชื่ อ ที่ ต อ งประทั บ ตราสํ า คั ญของบริษ ัท หรือ หา งหุ น สว น
ใหยื่นสําเนาภาพถายหนังสือรับรองตราสําคัญของบริษัท (บอจ.3) หรือหางหุนสวน (หส.2) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 1 ชุด
(5.2) กรณี ห า งหุ น ส ว นสามั ญ ให แ นบสํ า เนาภาพถ า ยหนั ง สื อ ใบทะเบี ย นพาณิ ช ย , หนั ง สื อ สั ญญาจั ด ตั้ ง หุ น ส ว นสามั ญ
ของกระทรวงพาณิชย, สําเนาภาพถายบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร หรือ ใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม( ภพ.20) ที่กรมสรรพากร
ออกให พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 1 ชุด
(5.3) กรณี รา นค า ให แ นบสํ า เนาภาพถ ายหนั ง สือ ใบทะเบี ย นพาณิ ช ย ข องกระทรวงพาณิ ช ย สํ า เนาภาพถา ยใบทะเบี ย น
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 ที่เชื่อถือไดเปนผูลงนามรับรอง และ
ออกใหไมเกิน 6 เดือน
(5.5) กรณีเปนสํ านั กงานผูแทน ให แนบสําเนาภาพถ ายหนั งสื อรับ รอง ให จดทะเบีย นประกอบกิจ การตา งด าวของกระทรวง
พาณิชย ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 พรอมหนังสือมอบอํานาจ (POWER OF ATTORNEY)
ซึ่งไดผานการรับรองจาก NOTARY PUBLIC ที่เชื่อถือได (กรณีที่ไมกําหนดชื่อผูบริหารกิจการ) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 1 ชุด
(5.6) กรณี เปนสหกรณ มูลนิธิ โรงเรียน ใหแนบสําเนาภาพถายหนังสือจดทะเบียนการจัดตั้ง สําเนาภาพถายหนังสือ แตงตั้ง
ผูมี อํานาจทํ าการแทน สํ าเนาภาพถายหนังสือรายนามกรรมการ (ถามี ) ขอบังคับ บัตรประจํ าตั วผู เสี ยภาษี อากรในนามสหกรณ
มูลนิธิ โรงเรียน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 1 ชุด
(5.7) กรณีเปนกิจการรวมคา ใหแนบสําเนาภาพถายหนังสือสัญญารวมคา ถาทําสัญญาเปนภาษาตางประเทศตองมีคําแปล
เปนภาษาไทยจากสถาบันการแปลที่เชื่อถือได และสําเนาภาพถายหนังสือมอบอํานาจใหเปนผูทําการแทนกิจการรวมคา (กรณีที่
ไมกําหนดชื่อผูบริหารกิจการ) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 1 ชุด
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(5.8) กรณีเปนบริษัทที่ทําแผนฟนฟูกิจการ ซึ่งศาลไดมีคําสั่งใหบริษัทอื่นเปนผูบริหารแผน เพื่อดําเนินกิจการแทนบริษัท โดยมี
วัตถุประสงค เพื่อใหบริษัทสามารถดําเนินกิจการตอไปได ใหแนบสําเนาภาพถายคําสั่งศาลใหฟนฟูกิจการ หรือทําแผนฟนฟูกิจการ
และใหผูมีอํานาจตามกฎหมายลงนามพรอมประทับตราในเอกสารของบุคคล หรือนิติบุคคลที่ศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการหรือทําแผน
ฟนฟูกิจการ
- กรณีมีการมอบอํานาจใหผูรบั มอบอํานาจกระทําการแทน ในการผานพิธีการศุลกากรและการดําเนินกระบวนการ
ในทางศุลกากร
ใหยื่นคํารองขอ หนา 1 - 2 และเพิ่มเติม หนา 3 คํารองการมอบอํานาจ เปนรายผูรับมอบอํานาจ พรอมสําเนาภาพถายบัตรประจําตัว
ประชาชน หรือใบทะเบียนคนตางดาว หรือหนังสือเดินทาง (PASSPORT) เฉพาะบุคคลตางประเทศ หรือบัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 1 ชุด
- กรณีมีการมอบหมายใหพนักงาน/ลูกจางกระทําการแทน ในการติดตอราชการกับกรมศุลกากร
ใหยื่นคํารองขอ หนา 1 - 2 และเพิ่มเติม หนา 4 คํารองมอบหมายใหพนักงานลูกจางทําการแทน พรอมสําเนาภาพถายบัตรประจําตัว
ประชาชนเปนรายบุคคล พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 1 ชุด
- กรณีมีการมอบอํานาจใหตัวแทนออกของ (Customs Broker) เปนผูรับมอบอํานาจกระทําการแทน ในการผานพิธีการ
ศุลกากรและการดําเนินกระบวนการในทางศุลกากร
ใหยื่นคํารองขอ หนา 1 - 2 และเพิ่มเติม หนา 5 คํารองการมอบอํานาจ พรอมสําเนาภาพถายบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร หรือ
ใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือแบบแจงการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มที่กรมสรรพากรออกให (ภ.พ.09) หรือ
บัตรประจําตัวประชาชน ของตัวแทนออกของผูรับมอบอํานาจพรอมรับรองสําเนาถูกตอง 1 ชุด
- กรณีประสงคจะสงขอมูลการผานพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และทําการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสดวยตนเอง
ใหยนื่ คํารองขอ หนา 1 - 2 และเพิ่มเติม หนา 6 คํารองการขอทําการรับสงขอมูล และลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสในระบบไรเอกสาร
กับกรมศุลกากรดวยตนเอง
- กรณีประสงคจะทําการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสดวยตนเอง
ใหยื่นคํารองขอ หนา 1 - 2 และเพิ่มเติม หนา 6 คํารองการขอทําการใชบริการ ตัวแทนออกของ และ/หรือเคานเตอรบริการในการรับสง
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสกับกรมศุลกากร แตลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส (Digital Signature) ดวยตนเอง
-กรณีมีการมอบอํานาจใหผูรับมอบอํานาจกระทําการแทน ในการขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากรสําหรับสินคาสงออก .
ใหยื่นคํารองขอ หนา 1 - 2 และเพิ่มเติม หนา 7 คํารองการมอบอํานาจ เปนรายผูรับมอบอํานาจขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากร
พรอมสําเนาภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน หรือใบทะเบียนคนตางดาว หรือหนังสือเดินทาง (PASSPORT) เฉพาะบุคคลตางประเทศ
หรือบัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 1 ชุด
- กรณีมีคํารองมอบหมายใหศูนยบริหารเงินทําหนาที่บริหารจัดการเงินตราตางประเทศแทน
ใหยื่นคํารองขอ หนา 1 - 2 และเพิ่มเติม หนา 8 คํารองการมอบหมายใหศูนยบริหารเงินทําหนาที่บริหารจัดการเงินตราตางประเทศแทน
พรอมเอกสารที่ตองยื่นเพิ่มเติม ดังนี้
(1) สําเนาบัญชีรายชื่อของกลุมบริษัทที่ศูนยบริหารเงินไดแจงไวกับธนาคารแหงประเทศไทยตามประกาศเจาพนักงาน
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับศูนยบริหารเงิน 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 โดยผูรับมอบอํานาจใหกระทําการแทนตองยื่นสําเนาภาพถายบัตรประจําตัว
ประชนของผูรับมอบอํานาจ 1 ชุด พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
- ใหนําเอกสารตัวจริงบัตรประจําตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนอื่นๆของผูลงนาม เชน หนังสือเดินทาง(PASSPORT)
บัตรประจําตัว ที่ทางราชการออกให เปนตน โดยเอกสารแสดงตนดังกลาวจะตองระบุเลขประจําตัวประชาชนไว หากไม
สามารถนําหนังสือเดินทาง (PASSPORT) มาแสดงได ใหใชหนังสือรับรองหนังสือเดินทาง(PASSPORT) ที่ออกให โดยมี
NOTARY PUBLIC ที่เชื่อถือไดเปนผูลงนามรับรอง และออกใหไมเกิน 6 เดือน
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