แบบคําขอหมายเลข 2

แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

แบบคําขอลงทะเบียนผู้รับผิดชอบการบรรจุ
ผู้ปฏิบัตพ
ิ ธิ ีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นต่อ อธิบดีกรมศุลกากร ผ่าน

ทะเบียนรับเลขที่...................................................
สถานที่รับ............................................................
วันเดือนปี ที่รับ......................................................
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับ.......................................................

 ฝ่ ายทะเบียนผู้นําเข้ าและส่งออก ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ
 สํานักงานศุลกากร.....................................................................................................
 ด่านศุลกากร.............................................................................................................

นิตบิ ุคคลหรืออื่น ๆ (อืน่ ๆ เช่น ห้างหุน้ ส่วนสามัญไม่จดทะเบี ยน ร้านค้า หน่วยงานราชการ ฯลฯ)
ข้ าพเจ้ า (ชื่อผู้ประกอบการภาษาไทย).................................................................................................................................
(ชื่อผู้ประกอบการภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................
ประเภทของกิจการ  บจก.  บมจ.  หจก.  หสน.  ร้ าน  อื่น ๆ ....................................
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (๑๓ หลัก)
 สํานักงานใหญ่
 สาขา (ตามที่ระบุใน แบบ ภ.พ.๒๐) .........................................................................
เลขทะเบียนนิติบคุ คล เลขที่....................................................................................................................................................
วันที่จดทะเบียน __ __ / __ __ / __ __ __ __
ทุนจดทะเบียน............................................................บาท
วันที่ออกหนังสือรับรอง (ถ้ ามี) __ __ / __ __ / __ __ __ __
ชื่อประเทศแม่...................................................................

ที่อยู่
เลขที่..................................อาคาร.............................................ตรอก/ซอย..................................................หมูท่ ี่..................
ถนน .........................................................แขวง/ตําบล...............................................เขต/อําเภอ..........................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์............................................โทรศัพท์..............................................
โทรสาร......................................................e-mail.................................................................................................................

๑. ขออนุญาตเป็นผู้ให้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ ยืน่ ปฏิบตั พิ ธิ กี ารศุลกากร ใบกํากับการขนย้ายสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์

หมายเหตุ - กรณีมกี ารยกเลิก เพิม่ เติม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบียนมีหน้าทีต่ ้องยื่นแบบคําขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียน เพื่อให้
ข้อมูลทะเบียนเป็ นปัจจุบนั
- กรณีผ้ลู งทะเบียนไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนให้เป็ นปั จจุบนั อาจต้องรับผิดทัง้ ทางแพ่งและ/หรือทางอาญา
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๒. ขอลงทะเบียนเพิ่มเติม (ถ้ามี ) ดังต่อไปนี ้
 มอบอํานาจให้ ผ้ ูรับมอบอํานาจกระทําการแทน
(ให้ใช้ แบบแนบ ก หากประสงค์จะกําหนดให้ผลู้ งนามในแบบคําขอลงทะเบียนนี้ หรื อบุคคลอืน่ ดําเนินการในกระบวนการ
ทางศุลกากร เช่น การปฏิ บตั ิ พิธีการศุลกากรโดยใช้บริ การเคาน์เตอร์ บริ การ หรื อการขอคืนอากร เป็ นต้น)
 ลงทะเบียนพนักงาน/ ลูกจ้ าง
(ให้ใช้ แบบแนบ ง หากประสงค์ จะแจ้งข้อมูลพนักงาน/ ลูกจ้างเพือ่ ดําเนินการ เช่น การขอจํ าลองใบเสร็จ หรื อใช้เป็ นข้อมูลใน
การสมัครระบบ e-Tracking เป็ นต้น)
 ขอทําการรับส่ งข้ อมูลการปฏิบัตพ
ิ ธิ ีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์
(ให้ใช้ แบบแนบ ช หากประสงค์จะส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ดว้ ยตนเอง)

๓. การปฏิบตั พิ ธิ ีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ ข้ าพเจ้ าฯ ส่งข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ กรมศุลกากรทดแทนเอกสารใด ๆ ก็ตาม
และกรมศุลกากรได้ ตอบรับข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์นนในการปฏิ
ั้
บตั ิพิธีการแล้ ว ถือเป็ นการยื่นเอกสารนัน้ ๆ ตามนัยพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือตามพระราชบัญญัตชิ ดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกทีผ่ ลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๔ หากการส่งข้อมูลเป็ น
ความเท็จ หรือเป็ นความไม่บริบรู ณ์ หรือเป็ นความชักพาให้ ผดิ หลงในรายการใด ๆ หรือเป็ นการฝ่ าฝื นบทบัญญัตขิ องกฎหมายใด ๆ
ก็ตาม ข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมให้ นําข้ อมูลดังกล่าวไปเป็ นหลักฐานในการพิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมายศุลกากรหรื อกฎหมายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้ อง

๔. บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ คําสัง่ หรื อกฎหมายใด ๆ ที่กําหนดให้ ผ้ นู ําของเข้ า ผู้สง่ ของออก ตัวแทนออกของ นายเรือ
หรือตัวแทนเรือ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว มีหน้ าทีเ่ ก็บและรักษาบัญชีเอกสาร หลักฐาน และข้ อมูลไม่วา่ ในสือ่ รูปแบบใด ๆ
หรื อมีหน้ าที่ยื่นหรื อแสดงหรื อส่งเอกสารใด ๆ อันเจ้ าหน้ าที่เรี ยกให้ ยื่นหรื อแสดงหรื อส่งนัน้ ข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมให้ ใช้ บงั คับสําหรับ
ข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ข้าพเจ้ าฯ หรื อตัวแทนส่งให้ กรมศุลกากร รวมทังให้
้ พิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมาย ในกรณีที่มีการฝ่ าฝื น
ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ คําสัง่ หรื อกฎหมายดังกล่าวด้ วย

๕. ข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมปฏิบตั ิตามระเบียบ ประกาศ คําสัง่ และหลักเกณฑ์ของกรมศุลกากรที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิพิธีการศุลกากร
อย่างครบถ้ วนและเคร่งครัด หากข้ าพเจ้ าฯ กระทําการใด อันเป็ นการฝ่ าฝื นระเบียบ ประกาศ คําสัง่ และหลักเกณฑ์ดงั กล่าว ข้ าพเจ้ าฯ
ยินยอมให้ กรมศุลกากรงดรับปฏิบตั พิ ธิ กี ารศุลกากร และถูกพิจารณาดําเนินคดีตามทีก่ ฎหมายกําหนด
ทังนี
้ ้ ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ารายการที่แจ้ งไว้ ข้างต้ นเป็ นรายการที่ถกู ต้ องสมบูรณ์ทกุ ประการ
ลงชื่อ..........................................................................
(..........................................................................)
ผู้มีอํานาจลงนาม

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

ยื่นวันที่..........................................................................
หมายเหตุ - กรณีมกี ารยกเลิก เพิม่ เติม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบียนมีหน้าทีต่ ้องยื่นแบบคําขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียน เพื่อให้
ข้อมูลทะเบียนเป็ นปัจจุบนั
- กรณีผ้ลู งทะเบียนไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนให้เป็ นปั จจุบนั อาจต้องรับผิดทัง้ ทางแพ่งและ/หรือทางอาญา
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ลงชื่อ..........................................................................

ลงชื่อ..........................................................................

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

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

ผู้มีอํานาจลงนาม

ผู้มีอํานาจลงนาม

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

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

สําหรับเจ้ าหน้ าที่
ความเห็นเจ้ าหน้ าที่

คําสัง่

............................................................................................  อนุญาต ตังแต่
้ ..................................... เป็ นต้ นไป
............................................................................................  ไม่อนุญาต
............................................................................................
ลงชื่อ..........................................................................

ลงชื่อ..........................................................................

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

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

เจ้ าหน้ าที่

ผู้มีอํานาจลงนาม

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

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

หมายเหตุ - กรณีมกี ารยกเลิก เพิม่ เติม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบียนมีหน้าทีต่ ้องยื่นแบบคําขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียน เพื่อให้
ข้อมูลทะเบียนเป็ นปัจจุบนั
- กรณีผ้ลู งทะเบียนไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนให้เป็ นปั จจุบนั อาจต้องรับผิดทัง้ ทางแพ่งและ/หรือทางอาญา

หน้ า 3/๓

