
แบบคาํขอหมายเลข 5
แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรท่ี  ๖๔/๒๕๖๑

แบบคําขอลงทะเบียนศูนย์บริหารเงินศุลกากร 
ผู้ดําเนินกระบวนการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์

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

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

นิตบุิคคลหรืออ่ืน 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...................................................................

ที่อยู่

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

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

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

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

๑. ขออนญุาตเป็นศนูย์บริหารเงินศลุกากร เพ่ือการชําระภาษีอากรทางอิเลก็ทรอนิกส์  ดงันี ้

ธนาคารเพื่อการขอชําระภาษีอากร คือ ................................................................... สาขา..................................................

บญัชีเงินฝาก  กระแสรายวนั  ออมทรัพย์ เลขท่ี ........................................................................................

หมายเหตุ - กรณีมีการยกเลิก เพ่ิมเติม หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบียนมีหน้าท่ีต้องย่ืนแบบคําขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียน เพ่ือให้
ข้อมูลทะเบียนเป็นปัจจุบัน

- กรณีผู้ลงทะเบียนไม่แจ้งการเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน อาจต้องรับผิดท้ังทางแพ่งและ/หรือทางอาญา
หน้า 1/๓



ประทบัตรา
นิติบุคคล
(ถา้มี)
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ธนาคารเพื่อการขอคืนเงินอากร คือ ....................................................................... สาขา..................................................

บญัชีเงินฝาก  กระแสรายวนั  ออมทรัพย์ เลขท่ี ........................................................................................

๒. ขอลงทะเบียนเพิ่มเติม (ถา้มี) ดงัตอ่ไปนี ้
   มอบอาํนาจให้ผู้รับมอบอาํนาจกระทาํการแทน

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

   ขอทาํการรับส่งข้อมูลการปฏิบัตพิธีิการศุลกากรทางอเิล็กทรอนิกส์
(ให้ใช้ แบบแนบ ช หากประสงค์จะส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง)

๓. การปฏิบติัพิธีการศลุกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ข้าพเจ้าฯ ส่งข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมศุลกากรทดแทนเอกสารใด ๆ ก็ตาม  
และกรมศลุกากรได้ตอบรับข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์นัน้ในการปฏิบติัพิธีการหรือการชําระเงินแล้ว ถือเป็นการย่ืนเอกสารนัน้ ๆ ตามนยั
พระราชบญัญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือตามพระราชบญัญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกท่ีผลิตในราชอาณาจกัร พ.ศ. ๒๕๒๔ 
หากการสง่ข้อมลูเป็นความเท็จ หรือเป็นความไมบ่ริบรูณ์ หรือเป็นความชกัพาให้ผิดหลงในรายการใด ๆ หรือเป็นการฝ่าฝืน
บทบญัญัติของกฎหมายใด ๆ ก็ตาม ข้าพเจ้าฯ ยินยอมให้นําข้อมลูดงักล่าวไปเป็นหลกัฐานในการพิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมาย
ศลุกากรหรือกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

๔. 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

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

ทัง้นี ้ข้าพเจ้าขอรับรองวา่รายการท่ีแจ้งไว้ข้างต้นเป็นรายการท่ีถกูต้องสมบรูณ์ทกุประการ

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

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

ผู้ มีอํานาจลงนาม

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

หมายเหตุ - กรณีมีการยกเลิก เพ่ิมเติม หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบียนมีหน้าท่ีต้องย่ืนแบบคําขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียน เพ่ือให้
ข้อมูลทะเบียนเป็นปัจจุบัน

- กรณีผู้ลงทะเบียนไม่แจ้งการเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน อาจต้องรับผิดท้ังทางแพ่งและ/หรือทางอาญา
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ลงช่ือ.......................................................................... ลงช่ือ..........................................................................

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

ผู้ มีอํานาจลงนาม ผู้ มีอํานาจลงนาม

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

สาํหรับเจ้าหน้าที่

ความเห็นเจ้าหน้าท่ี

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

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

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

คําสัง่

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

 ไมอ่นญุาต

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

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

เจ้าหน้าท่ี ผู้ มีอํานาจลงนาม

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

หมายเหตุ - กรณีมีการยกเลิก เพ่ิมเติม หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบียนมีหน้าท่ีต้องย่ืนแบบคําขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียน เพ่ือให้
ข้อมูลทะเบียนเป็นปัจจุบัน

- กรณีผู้ลงทะเบียนไม่แจ้งการเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน อาจต้องรับผิดท้ังทางแพ่งและ/หรือทางอาญา
หน้า 3/๓


