
แบบคาํขอหมายเลข 1
แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรท่ี  ๖๔/๒๕๖๑

แบบคาํขอลงทะเบียนผู้ปฏบิัตพิธีิการ
ศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์

ทะเบียนรับเลขท่ี...................................................
สถานท่ีรับ............................................................
วนัเดือนปีท่ีรับ......................................................
เจ้าหน้าท่ีผู้ รับ.......................................................

ย่ืนตอ่ อธิบดีกรมศลุกากร  ผา่น  ฝ่ายทะเบียนผู้ นําเข้าและสง่ออก  สว่นทะเบียนและสทิธิพิเศษ
 สํานกังานศลุกากร.....................................................................................................
 ด่านศลุกากร.............................................................................................................

กรณีเป็นนิตบุิคคลหรืออ่ืน ๆ (อืน่ ๆ เช่น หา้งหุน้ส่วนสามญัไม่จดทะเบียน ร้านคา้ หน่วยงานราชการ ฯลฯ)
ข้าพเจ้า (ช่ือผู้ประกอบการภาษาไทย).................................................................................................................................

(ช่ือผู้ประกอบการภาษาองักฤษ)............................................................................................................................
ประเภทของกิจการ  บจก.  บมจ.  หจก.  หสน.  ร้าน  อ่ืน ๆ ....................................
เลขประจําตวัผู้ เสียภาษีอากร  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  (๑๓ หลกั)
   สํานกังานใหญ่    สาขา (ตามท่ีระบใุน แบบ ภ.พ.๒๐) .........................................................................
เลขทะเบียนนิติบคุคล เลขท่ี....................................................................................................................................................
วนัท่ีจดทะเบียน  __  __ / __  __ / __  __  __  __ ทนุจดทะเบียน............................................................บาท
วนัท่ีออกหนงัสือรับรอง (ถ้ามี)  __  __ / __  __ / __  __  __  __ ช่ือประเทศแม่...................................................................

กรณีเป็นบุคคลธรรมดา

ข้าพเจ้า   นาย/ MR.     นาง/ MRS.     นางสาว/ MISS    อ่ืน ๆ/ OTHERS..........................................................
(ภาษาไทย) ช่ือ............................................................... นามสกลุ..............................................................................
(ภาษาองักฤษ) ช่ือ............................................................... นามสกลุ..............................................................................
 บัตรประจําตัวประชาชน     หนังสือเดินทาง     ใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว  เลข
ที
่............................................................

ที่อยู่

เลขท่ี..................................อาคาร.............................................ตรอก/ซอย..................................................หมูท่ี่..................

ถนน .........................................................แขวง/ตําบล...............................................เขต/อําเภอ..........................................

จงัหวดั.......................................................รหสัไปรษณีย์............................................โทรศพัท์..............................................

โทรสาร......................................................e-mail.................................................................................................................

๑. ขออนญุาตย่ืนปฏิบติัพิธีการศลุกากร และชําระภาษีอากรทางอิเลก็ทรอนิกส์

หมายเหตุ - กรณีมีการยกเลิก เพ่ิมเติม หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบียนมีหน้าท่ีต้องย่ืนแบบคําขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียน เพ่ือให้
ข้อมูลทะเบียนเป็นปัจจุบัน

- กรณีผู้ลงทะเบียนไม่แจ้งการเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน อาจต้องรับผิดท้ังทางแพ่งและ/หรือทางอาญา
หน้า 1/๓



ประทบัตรา
นิติบุคคล
(ถา้มี)
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๒. ขอลงทะเบียนเพิ่มเติม (ถา้มี) ดงัตอ่ไปนี ้
   มอบอาํนาจให้ผู้รับมอบอาํนาจกระทาํการแทน

(ให้ใช้ แบบแนบ ก หากประสงค์จะกําหนดให้ผู้ลงนามในแบบคําขอลงทะเบียนน้ี หรือบุคคลอ่ืน ดําเนินการในกระบวนการ
ทางศลุกากร เช่น การปฏิบติัพิธีการศลุกากรโดยใช้บริการเคาน์เตอร์บริการ หรือการขอคืนอากร เป็นตน้)

   มอบอาํนาจให้ผู้รับมอบอาํนาจกระทาํการแทนในการขอรับเงนิชดเชยค่าภาษีอากรสําหรับสินค้าส่งออก
(ให้ใช้ แบบแนบ ข หากประสงค์จะมอบอํานาจให้ผู้รับมอบอํานาจกระทําการแทนดําเนินการเก่ียวกบัการขอรับเงินชดเชย ค่า
ภาษีอากรสําหรับสินค้าส่งออก)

   ลงทะเบียนตัวแทนออกของ (Customs Broker) ผู้รับมอบอาํนาจ
(ให้ใช้ แบบแนบ ค หากประสงค์จะแจ้งรายช่ือตวัแทนออกของท่ีใช้บริการในการปฏิบติัพิธีการศุลกากร)

   ลงทะเบียนพนักงาน/ ลูกจ้าง
(ให้ใช้ แบบแนบ ง หากประสงค์จะแจ้งข้อมูลพนกังาน/ ลูกจ้างเพ่ือดําเนินการ เช่น การขอจําลองใบเสร็จ หรือใช้เป็นข้อมูลใน
การสมคัรระบบ e-Tracking เป็นต้น)

   ลงทะเบียนธนาคารเพื่อการขอชาํระภาษีอากร และ/หรือ ขอคืนเงนิอากร
(ให้ใช้ แบบแนบ จ หากประสงค์จะใช้บริการ e-Payment เพ่ือขอชําระภาษีอากร/ ขอคืนเงินอากร)

   ลงทะเบียนศูนย์บริหารเงนิทาํหน้าที่บริหารจัดการเงนิตราต่างประเทศแทน
(ให้ใช้ แบบแนบ ฉ หากประสงค์จะใช้บริการศูนย์บริหารเงินทําหนา้ทีบ่ริหารจดัการเงินตราต่างประเทศแทน)

   ขอทาํการรับส่งข้อมูลการปฏิบัตพิธีิการศุลกากรทางอเิล็กทรอนิกส์
(ให้ใช้ แบบแนบ ช หากประสงค์จะส่งข้อมูลใบขนสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง)

๓. กรณีข้าพเจ้าฯ ได้ใช้บริการของตวัแทนออกของ (Customs Broker) ผู้ซึง่ได้รับอนุญาตจากกรมศลุกากรให้เป็น ผู้บริการรับส่งข้อมลู
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการปฏิบติัพิธีการศลุกากรและการชําระภาษีอากรกบักรมศลุกากร ข้าพเจ้าฯ ยินยอมรับผิดชอบในการกระ
ทําของตวัแทนออกของในทกุกรณี

๔. การปฏิบติัพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์  ซ่ึงข้าพเจ้าฯ ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมศุลกากรทดแทนเอกสารใด ๆ ก็ตาม 
และกรมศลุกากรได้ตอบรับข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์นัน้ในการปฏิบติัพิธีการแล้ว ถือเป็นการย่ืนเอกสารนัน้ ๆ ตามนยัพระราชบญัญติั
ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือตามพระราชบญัญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกท่ีผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๔ หากการส่งข้อมูล
เป็นความเท็จ หรือเป็นความไม่บริบูรณ์ หรือเป็นความชักพาให้ผิดหลงในรายการใด ๆ หรือเป็นการฝ่าฝืนบทบญัญัติของกฎหมายใด ๆ 
ก็ตาม ข้าพเจ้าฯ ยินยอมให้นําข้อมลูดงักลา่วไปเป็นหลกัฐานในการพิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมายศลุกากรหรือกฎหมายอ่ืน ๆ  
ท่ีเก่ียวข้อง

๕. บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั คําสัง่ หรือกฎหมายใด ๆ ท่ีกําหนดให้ผู้ นําของเข้า ผู้สง่ของออก ตวัแทนออกของ นายเรือ
หรือตวัแทนเรือ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าว มีหน้าท่ีเก็บและรักษาบญัชีเอกสาร หลกัฐาน และข้อมูลไม่ว่าในส่ือรูปแบบใด ๆ  
หรือมีหน้าท่ีย่ืนหรือแสดงหรือสง่เอกสารใด ๆ อนัเจ้าหน้าท่ีเรียกให้ย่ืนหรือแสดงหรือสง่นัน้ ข้าพเจ้าฯ ยินยอมให้ใช้บงัคบัสําหรับ
ข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีข้าพเจ้าฯ หรือตวัแทนสง่ให้กรมศลุกากร รวมทัง้ให้พิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืน
ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั คําสัง่ หรือกฎหมายดงักลา่วด้วย

๖. ข้าพเจ้าฯ ยินยอมปฏิบติัตามระเบียบ ประกาศ คําสัง่ และหลกัเกณฑ์ของกรมศลุกากรท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบติัพิธีการศลุกากร
อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด หากข้าพเจ้าฯ กระทําการใด อนัเป็นการฝ่าฝืนระเบียบ ประกาศ คําสัง่และหลกัเกณฑ์ดังกล่าว ข้าพเจ้าฯ 
ยินยอมให้กรมศุลกากรงดรับปฏิบติัพิธีการศุลกากร และถูกพิจารณาดําเนินคดีตามท่ีกฎหมายกําหนด

ทัง้นี ้ข้าพเจ้าขอรับรองวา่รายการท่ีแจ้งไว้ข้างต้นเป็นรายการท่ีถกูต้องสมบรูณ์ทกุประการ

ลงช่ือ..........................................................................

หมายเหตุ - กรณีมีการยกเลิก เพ่ิมเติม หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบียนมีหน้าท่ีต้องย่ืนแบบคําขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียน เพ่ือให้
ข้อมูลทะเบียนเป็นปัจจุบัน

- กรณีผู้ลงทะเบียนไม่แจ้งการเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน อาจต้องรับผิดท้ังทางแพ่งและ/หรือทางอาญา
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                                                (..........................................................................)

ผู้ มีอํานาจลงนาม

                                      ย่ืนวนัท่ี..........................................................................  

ลงช่ือ.......................................................................... ลงช่ือ..........................................................................

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

ผู้ มีอํานาจลงนาม ผู้ มีอํานาจลงนาม

   ย่ืนวนัท่ี..........................................................................    ย่ืนวนัท่ี..........................................................................

สาํหรับเจ้าหน้าที่

ความเห็นเจ้าหน้าท่ี

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

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

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

คําสัง่

 อนญุาต ตัง้แต ่.....................................    เป็นต้นไป

 ไม่อนญุาต

ลงช่ือ.......................................................................... ลงช่ือ..........................................................................

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

เจ้าหน้าท่ี ผู้ มีอํานาจลงนาม

       วนัท่ี..........................................................................        วนัท่ี..........................................................................

หมายเหตุ - กรณีมีการยกเลิก เพ่ิมเติม หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบียนมีหน้าท่ีต้องย่ืนแบบคําขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียน เพ่ือให้
ข้อมูลทะเบียนเป็นปัจจุบัน

- กรณีผู้ลงทะเบียนไม่แจ้งการเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน อาจต้องรับผิดท้ังทางแพ่งและ/หรือทางอาญา
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