ตัวอย่ างการกรอกแบบเปลีย่ นแปลงข้ อมูลฯ สาหรับบุคคลธรรมดา
แบบคำขอหมำยเลข 7
แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑
ธรรมดา
ทะเบียนรับเลขที่...................................................
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
พิธีกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นต่อ อธิบดีกรมศุลกากร ผ่าน

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

 ฝ่ ายทะเบียนผู้นาเข้ าและส่งออก ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ
 สานักงานศุลกากร.....................................................................................................
 ด่านศุลกากร.............................................................................................................

กรณีเป็ นนิติบุคคลหรืออื่น ๆ (อืน่ ๆ เช่น ห้างหุน้ ส่วนสามัญไม่จดทะเบียน ร้านค้า หน่วยงานราชการ ฯลฯ)
ข้ าพเจ้ า (ชื่อผู้ประกอบการภาษาไทย).................................................................................................................................
ประเภทของกิจการ  บจก.

 บมจ.

 หจก.

 หสน.

 ร้ าน

 อื่น ๆ ....................................

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (๑๓ หลัก)
 สานักงานหห่่

 สาขา (ตามที่ระบุหน แบบ ภ.พ.๒๐) ..........................................................................

กรณีเป็ นบุคคลธรรมดำ

** ระบุชื่อเดิมที่ได้
แจ้งลงทะเบียนไว้

ข้ าพเจ้ า  นาย/ MR.  นาง/ MRS.  นางสาว/ MISS  อื่น ๆ/ OTHERS..........................................................
(ภาษาไทย)

ชื่อ.......................แสนดี................................ นามสกุล..........................มีทรัพย์ ......................................

 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  หบสาคั่ประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที.่ ...... 3 1 0 0 9 0 0 2 8 4 2 7 9...........

พิมพ์ ด้วยตัวอักษรสีดำ /เขียนด้ วยหมึกสีนำ้ เงิน เท่ ำนัน้
หมำยเหตุ - กรณีมีกำรยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบียนมีหน้ ำที่ต้องยื่นแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
เพื่อให้ ข้อมูลทะเบียนเป็ นปั จจุบัน
- กรณีผ้ ลู งทะเบียนไม่ แจ้ งกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนให้ เป็ นปั จจุบัน อำจต้ องรั บผิดทัง้ ทำงแพ่ งและ/หรื อทำงอำญำ
หน้ า ๑/๙

แบบคำขอหมำยเลข 7
แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

มีความประสงค์จะขออนุ่าตเปลีย่ นแปลงข้ อมูลทะเบียน ดังนี ้ (ให้ กรอกเฉพาะข้ อความทีต่ ้ องการเปลี่ยนแปลง)
๑. เปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนชื่อนิติบุคคลหรืออื่นๆ / เปลี่ยนแปลงชื่อ-นำมสกุล บุคคลธรรมดำ (ระบุชื่อใหม่ที่ประสงค์
จะขอเปลีย่ นแปลง)
 ชื่อผู้ประกอบกำร (กรณีนิติบคุ คล)
 ภาษาไทย...........................................................................................................................................................
 ภาษาอังกฤษ......................................................................................................................................................
** ระบุชื่อใหม่
ที่ประสงค์เปลี่ยนแปลง
 ชื่อ และ/หรือ นำมสกุล (กรณีบคุ คลธรรมดา)
ข้ าพเจ้ า  นาย/ MR.  นาง/ MRS.  นางสาว/ MISS  อื่น ๆ/ OTHERS..............................................
 (ภาษาไทย)

ชื่อ......................วรำภรณ์ .......................... นามสกุล........................มีทรัพย์ ............................

 (ภาษาอังกฤษ) ชื่อ....................WARAPORN..................... นามสกุล................... MEESUP ............................

๒. เปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนที่อยู่ (ระบุทีอ่ ยู่ใหม่ทีป่ ระสงค์จะขอเปลีย่ นแปลง)
ที่อยู่สถำนประกอบกำร/ ภูมิลำเนำ เลขที่............44................อาคาร.................................-........................................
ตรอก/ ซอย.............-...............หมูท่ ี่.....-......ถนน.................สุนทรโกษำ...............แขวง/ตาบล...........คลองเตย..............
เขต/ อาเภอ...............คลองเตย....................จังหวัด................กรุ งเทพมหำนคร............... รหัสไปรษณีย์....10110.........
โทรศัพท์......02-667-8899................โทรสาร..............-...............e-mail.............................-............................................

๓. เปลี่ยนแปลงข้ อมูลทุนจดทะเบียน (ระบุทนุ จดทะเบียนปัจจุบนั )
ทุนจดทะเบียน..............................................................................................................................................................

พิมพ์ ด้วยตัวอักษรสีดำ /เขียนด้ วยหมึกสีนำ้ เงิน เท่ ำนัน้
หมำยเหตุ - กรณีมีกำรยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบียนมีหน้ ำที่ต้องยื่นแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
เพื่อให้ ข้อมูลทะเบียนเป็ นปั จจุบัน
- กรณีผ้ ลู งทะเบียนไม่ แจ้ งกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนให้ เป็ นปั จจุบัน อำจต้ องรั บผิดทัง้ ทำงแพ่ งและ/หรื อทำงอำญำ
หน้ า ๒/๙

แบบคำขอหมำยเลข 7
แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

๔. เปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนกรรมกำร (ระบุชื่อและนามสกุลทุกรายทีต่ อ้ งการเพิ่ มเติ ม และ/ หรื อ ยกเลิ ก)
 เพิ่มเติม กรรมการ
๑.  นาย  นาง  นางสาว ชื่อ................................................. นามสกุล.....................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  หบสาคั่ประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที่.......................................
๒. นาย  นาง  นางสาว ชื่อ................................................. นามสกุล.....................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  หบสาคั่ประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที่.......................................
๓. นาย  นาง  นางสาว ชื่อ................................................. นามสกุล.....................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  หบสาคั่ประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที่.......................................
 ยกเลิก กรรมการ
๑.  นาย  นาง  นางสาว ชื่อ................................................. นามสกุล.....................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  หบสาคั่ประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที่.......................................
๒. นาย  นาง  นางสาว ชื่อ................................................. นามสกุล.....................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  หบสาคั่ประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที่.......................................
๓. นาย  นาง  นางสาว ชื่อ................................................. นามสกุล.....................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  หบสาคั่ประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที่.......................................
 เปลี่ยนแปลง คานาหน้ านาม/ ชื่อ/ นามสกุล กรรมการ
 นาย  นาง  นางสาว ชื่อเดิม............................................ นามสกุลเดิม................................................
เปลีย่ นเป็ น  นาย  นาง  นางสาว ชื่อ.................................................. นามสกุล.....................................................
 เปลี่ยนแปลง ที่อยูก่ รรมการ
 นาย  นาง  นางสาว ชื่อ.................................................. นามสกุล.....................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  หบสาคั่ประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที่.......................................
 ที่อยู่ เลขที่.......................................อาคาร....................................................................................................
ตรอก/ ซอย....................................หมูท่ ี่...........ถนน...........................................แขวง/ ตาบล.........................................
เขต/ อาเภอ......................................................จังหวัด...................................................... รหัสไปรษณีย์........................
โทรศัพท์........................................โทรสาร...............................e-mail............................................................................

พิมพ์ ด้วยตัวอักษรสีดำ /เขียนด้ วยหมึกสีนำ้ เงิน เท่ ำนัน้
หมำยเหตุ - กรณีมีกำรยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบียนมีหน้ ำที่ต้องยื่นแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
เพื่อให้ ข้อมูลทะเบียนเป็ นปั จจุบัน
- กรณีผ้ ลู งทะเบียนไม่ แจ้ งกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนให้ เป็ นปั จจุบัน อำจต้ องรั บผิดทัง้ ทำงแพ่ งและ/หรื อทำงอำญำ
หน้ า ๓/๙

แบบคำขอหมำยเลข 7
แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

๕. เปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนผู้รับมอบอำนำจกระทำกำรแทน
(ระบุชื่อและนามสกุลทุกรายทีต่ อ้ งการเพิ่ มเติ ม และ/ หรื อ ยกเลิ ก)
 เพิ่มเติม ผู้รับมอบอานาจกระทาการแทน (ให้ใช้ แบบแนบ ก เพิ่ มเติ ม)
๑.  นาย  นาง  นางสาว ชื่อ...............วรำภรณ์ ................... นามสกุล....................มีทรัพย์ ......................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  หบสาคั่ประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที่ 3 1 0 0 9 0 0 2 8 4 2 7 9
๒. นาย  นาง  นางสาว ชื่อ................................................. นามสกุล.....................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  หบสาคั่ประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที่.......................................
๓. นาย  นาง  นางสาว ชื่อ................................................. นามสกุล.....................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  หบสาคั่ประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที่.......................................
 ยกเลิก ผู้รับมอบอานาจกระทาการแทน
๑.  นาย  นาง  นางสาว ชื่อ................. แสนดี..................... นามสกุล..................ดีมำก.........................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  หบสาคั่ประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที่ 3 1 2 8 9 2 0 4 8 9 8 7 1
๒. นาย  นาง  นางสาว ชื่อ................................................. นามสกุล.....................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  หบสาคั่ประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที่.......................................
๓. นาย  นาง  นางสาว ชื่อ................................................. นามสกุล.....................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  หบสาคั่ประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที่.......................................
 เปลี่ยนแปลง คานาหน้ านาม/ ชื่อ/ นามสกุล ผู้รับมอบอานาจกระทาการแทน
 นาย  นาง  นางสาว ชื่อเดิม............................................ นามสกุลเดิม................................................
เปลีย่ นเป็ น  นาย  นาง  นางสาว ชื่อ.................................................. นามสกุล.....................................................
 เปลี่ยนแปลง ที่อยูผ่ ้ รู ับมอบอานาจกระทาการแทน
 นาย  นาง  นางสาว ชื่อ.................................................. นามสกุล.....................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  หบสาคั่ประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที่.......................................
 ที่อยู่ เลขที่.......................................อาคาร....................................................................................................
ตรอก/ ซอย....................................หมูท่ ี่...........ถนน...........................................แขวง/ ตาบล.........................................
เขต/ อาเภอ......................................................จังหวัด...................................................... รหัสไปรษณีย์........................
โทรศัพท์........................................โทรสาร...............................e-mail............................................................................

พิมพ์ ด้วยตัวอักษรสีดำ /เขียนด้ วยหมึกสีนำ้ เงิน เท่ ำนัน้
หมำยเหตุ - กรณีมีกำรยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบียนมีหน้ ำที่ต้องยื่นแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
เพื่อให้ ข้อมูลทะเบียนเป็ นปั จจุบัน
- กรณีผ้ ลู งทะเบียนไม่ แจ้ งกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนให้ เป็ นปั จจุบัน อำจต้ องรั บผิดทัง้ ทำงแพ่ งและ/หรื อทำงอำญำ
หน้ า ๔/๙

แบบคำขอหมำยเลข 7
แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

๖. เปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนผู้รับมอบอำนำจกระทำกำรแทนในกำรขอรับเงินชดเชยค่ ำภำษีอำกรสำหรับสินค้ ำส่ งออก
(ระบุชื่อและนามสกุลทุกรายทีต่ อ้ งการเพิ่ มเติ ม และ/ หรื อ ยกเลิ ก)
 เพิ่มเติม ผู้รับมอบอานาจกระทาการแทนหนการขอรับเงินชดเชยค่าภาษี อากรสาหรับสินค้ าส่งออก (ให้ใช้ แบบแนบ ข เพิ่ มเติ ม)
๑.  นาย  นาง  นางสาว ชื่อ...............วรำภรณ์ ................... นามสกุล....................มีทรัพย์ ......................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  หบสาคั่ประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที่ 3 1 0 0 9 0 0 2 8 4 2 7 9
๒. นาย  นาง  นางสาว ชื่อ................................................. นามสกุล.....................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  หบสาคั่ประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที่.......................................
๓. นาย  นาง  นางสาว ชื่อ................................................. นามสกุล.....................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  หบสาคั่ประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที่.......................................
 ยกเลิก ผู้รับมอบอานาจกระทาการแทนหนการขอรับเงินชดเชยค่าภาษี อากรสาหรับสินค้ าส่งออก
๑.  นาย  นาง  นางสาว ชื่อ................. แสนดี..................... นามสกุล..................ดีมำก.........................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  หบสาคั่ประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที่3 1 2 8 9 2 0 4 8 9 8 7 1.
๒. นาย  นาง  นางสาว ชื่อ................................................. นามสกุล.....................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  หบสาคั่ประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที่.......................................
๓. นาย  นาง  นางสาว ชื่อ................................................. นามสกุล.....................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  หบสาคั่ประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที่.......................................
 เปลี่ยนแปลง คานาหน้ านาม/ ชื่อ/ นามสกุล ผู้รับมอบอานาจฯ หนการขอรับเงินชดเชยค่าภาษี อากรสาหรับสินค้ าส่งออก
 นาย  นาง  นางสาว ชื่อเดิม............................................ นามสกุลเดิม................................................
เปลีย่ นเป็ น  นาย  นาง  นางสาว ชื่อ.................................................. นามสกุล.....................................................
 เปลี่ยนแปลง ที่อยูผ่ ้ รู ับมอบอานาจฯ หนการขอรับเงินชดเชยค่าภาษี อากรสาหรับสินค้ าส่งออก
 นาย  นาง  นางสาว ชื่อ.................................................. นามสกุล.....................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  หบสาคั่ประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที่.......................................
 ที่อยู่ เลขที่.......................................อาคาร....................................................................................................
ตรอก/ ซอย....................................หมูท่ ี่...........ถนน...........................................แขวง/ ตาบล.........................................
เขต/ อาเภอ......................................................จังหวัด...................................................... รหัสไปรษณีย์........................
โทรศัพท์........................................โทรสาร...............................e-mail............................................................................

พิมพ์ ด้วยตัวอักษรสีดำ /เขียนด้ วยหมึกสีนำ้ เงิน เท่ ำนัน้
หมำยเหตุ - กรณีมีกำรยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบียนมีหน้ ำที่ต้องยื่นแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
เพื่อให้ ข้อมูลทะเบียนเป็ นปั จจุบัน
- กรณีผ้ ลู งทะเบียนไม่ แจ้ งกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนให้ เป็ นปั จจุบัน อำจต้ องรั บผิดทัง้ ทำงแพ่ งและ/หรื อทำงอำญำ
หน้ า ๕/๙

แบบคำขอหมำยเลข 7
แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

๗. เปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนตัวแทนออกของ (Customs Broker) (ระบุรายชื ่อและข้อมูลตัวแทนออกของทุกรายทีเ่ พิ่ มเติ ม
และ/ หรื อ ยกเลิ ก)
 เพิ่มเติม ตัวแทนออกของประเภทนิติบคุ คล (ให้ใช้ แบบแนบ ค เพิ่ มเติ ม)
๑.  ตัวแทนออกของ เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ 0 1 0 5 5 5 4 8 8 8 0 1 2 __ __ __ (๑๓ หลัก)
๒.  ตัวแทนออกของ เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ 0 2 0 2 2 2 4 4 5 1 4 6 1__ __ __ (๑๓ หลัก)
๓.  ตัวแทนออกของ เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (๑๓ หลัก)
 เพิ่มเติม ตัวแทนออกของประเภทบุคคลธรรมดา (ให้ใช้ แบบแนบ ค เพิ่ มเติ ม)
 นาย  นาง  นางสาว ชื่อ.................................................... นามสกุล..................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน เลขที่ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (๑๓ หลัก)
ยกเลิก ตัวแทนออกของประเภทนิติบคุ คล
๑.  ตัวแทนออกของ เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ 0 1 0 8 8 4 1 2 3 5 8 8 5__ __ __ (๑๓ หลัก)
๒.  ตัวแทนออกของ เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (๑๓ หลัก)
๓.  ตัวแทนออกของ เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (๑๓ หลัก)
 ยกเลิก ตัวแทนออกของประเภทบุคคลธรรมดา
 นาย  นาง  นางสาว ชื่อ.................................................... นามสกุล..................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน เลขที่ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (๑๓ หลัก)

พิมพ์ ด้วยตัวอักษรสีดำ /เขียนด้ วยหมึกสีนำ้ เงิน เท่ ำนัน้
หมำยเหตุ - กรณีมีกำรยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบียนมีหน้ ำที่ต้องยื่นแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
เพื่อให้ ข้อมูลทะเบียนเป็ นปั จจุบัน
- กรณีผ้ ลู งทะเบียนไม่ แจ้ งกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนให้ เป็ นปั จจุบัน อำจต้ องรั บผิดทัง้ ทำงแพ่ งและ/หรื อทำงอำญำ
หน้ า ๖/๙

แบบคำขอหมำยเลข 7
แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

๘. เปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนพนักงำน/ ลูกจ้ ำง (ระบุชื่อและนามสกุลทุกรายทีต่ อ้ งการเพิ่ มเติ ม และ/ หรื อ ยกเลิ ก)
เพิ่มเติม พนักงาน/ ลูกจ้ าง (ให้ใช้ แบบแนบ ง เพิ่ มเติ ม)
๑.  นาย  นาง  นางสาว ชื่อ...............วรำภรณ์ ................... นามสกุล....................มีทรัพย์ ......................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  หบสาคั่ประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที่ 3 1 0 0 9 0 0 2 8 4 2 7 9
๒. นาย  นาง  นางสาว ชื่อ................................................. นามสกุล.....................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  หบสาคั่ประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที่.......................................
๓. นาย  นาง  นางสาว ชื่อ................................................. นามสกุล.....................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  หบสาคั่ประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที่.......................................
 ยกเลิก พนักงาน/ ลูกจ้ าง
๑.  นาย  นาง  นางสาว ชื่อ................. แสนดี..................... นามสกุล..................ดีมำก.........................
. บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  หบสาคั่ประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที่3 1 2 8 9 2 0 4 8 9 8 7 1
๒. นาย  นาง  นางสาว ชื่อ................................................. นามสกุล.....................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  หบสาคั่ประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที่.......................................
๓. นาย  นาง  นางสาว ชื่อ................................................. นามสกุล.....................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  หบสาคั่ประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที่.......................................
 เปลี่ยนแปลง คานาหน้ านาม/ ชื่อ/ นามสกุล พนักงาน/ ลูกจ้ าง
 นาย  นาง  นางสาว ชื่อเดิม............................................ นามสกุลเดิม................................................
เปลีย่ นเป็ น  นาย  นาง  นางสาว ชื่อ.................................................. นามสกุล.....................................................
 เปลี่ยนแปลงที่อยู่ พนักงาน/ ลูกจ้ าง
 นาย  นาง  นางสาว ชื่อ.................................................. นามสกุล.....................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  หบสาคั่ประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที่.......................................
 ที่อยู่ เลขที่.......................................อาคาร....................................................................................................
ตรอก/ ซอย....................................หมูท่ ี่...........ถนน...........................................แขวง/ ตาบล.........................................
เขต/ อาเภอ......................................................จังหวัด...................................................... รหัสไปรษณีย์........................
โทรศัพท์........................................โทรสาร...............................e-mail............................................................................

พิมพ์ ด้วยตัวอักษรสีดำ /เขียนด้ วยหมึกสีนำ้ เงิน เท่ ำนัน้
หมำยเหตุ - กรณีมีกำรยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบียนมีหน้ ำที่ต้องยื่นแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
เพื่อให้ ข้อมูลทะเบียนเป็ นปั จจุบัน
- กรณีผ้ ลู งทะเบียนไม่ แจ้ งกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนให้ เป็ นปั จจุบัน อำจต้ องรั บผิดทัง้ ทำงแพ่ งและ/หรื อทำงอำญำ
หน้ า ๗/๙

แบบคำขอหมำยเลข 7
แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

๙. เปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนธนำคำรเพื่อกำรขอชำระอำกร และ/ หรือ ขอคืนเงินอำกร (ระบุข้อมูลบัญชี ธนาคารทุกบัญชี
ทีต่ อ้ งการเพิ่ มเติ ม และ/ หรื อ ยกเลิ ก)
 เพิ่มเติม ธนาคารเพื่อการขอชาระอากร (หห้ หช้ แบบแนบ จ เพิ่มเติม)
 เพื่อการขอชาระอากร
 เพื่อการขอคืนเงินอากร

** เพิ่มเติมตามความประสงค์ของผูล้ งทะเบียน
โดยไม่จาเป็ นต้องเพิ่มเติมทุกข้อ

 ยกเลิก ธนาคารเพื่อการขอชาระอากร
ธนาคาร............................-..................................... สาขา.................................. -.........................................
บั่ชีเงินฝาก  กระแสรายวัน  ออมทรัพย์ เลขที่................................ -................................................
 ยกเลิก ธนาคารเพื่อการขอคืนเงินอากร
ธนาคาร.....................ไทยพำณิชย์ .............................. สาขา...........................คลองเตย..............................
บั่ชีเงินฝาก  กระแสรายวัน  ออมทรัพย์ เลขที่.................688 – 0 – 08109 - 9..................................

๑๐. เปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนมอบหมำยให้ ศูนย์ บริ หำรเงินทำหน้ ำที่บริ หำรจัดกำรเงินตรำต่ ำงประเทศแทน
(ระบุข้อมูลศูนย์บริ หารเงิ นฯ ทุกรายทีต่ อ้ งการเพิ่ มเติ ม และ/ หรื อ ยกเลิ ก)
 เพิ่มเติม ศูนย์บริ หารเงินทาหน้ าที่บริ หารจัดการเงินตราต่างประเทศแทน (หห้ หช้ แบบแนบ ฉ เพิ่มเติม)
 ยกเลิก ศูนย์บริ หารเงินทาหน้ าที่บริ หารจัดการเงินตราต่างประเทศแทน
ชื่อศูนย์บริ หารเงิน....................................บริษัท ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ ป จำกัด.........................................................)
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ 0105528003163 __ __ __ (13 หลัก)
 สานักงานหห่่

 สาขา (ตามที่ระบุหน แบบ ภ.พ.20) __ __ __ __

พิมพ์ ด้วยตัวอักษรสีดำ /เขียนด้ วยหมึกสีนำ้ เงิน เท่ ำนัน้
หมำยเหตุ - กรณีมีกำรยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบียนมีหน้ ำที่ต้องยื่นแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
เพื่อให้ ข้อมูลทะเบียนเป็ นปั จจุบัน
- กรณีผ้ ลู งทะเบียนไม่ แจ้ งกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนให้ เป็ นปั จจุบัน อำจต้ องรั บผิดทัง้ ทำงแพ่ งและ/หรื อทำงอำญำ
หน้ า ๘/๙

แบบคำขอหมำยเลข 7
แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ารายการที่แจ้ งไว้ ข้างต้ นเป็ นรายการที่ถูกต้ องสมบูรณ์ ทุกประการ และขอหห้ พิจารณาอนุ่าตเปลี่ยนแปลง
ข้ อมูลทะเบียนเพื่อปฏิบตั ิพิธีการศุลกากรต่อไป
ลงชื่อ..........................................................................
(...................นำงวรำภรณ์ มีทรัพย์ .....................)

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

ผู้มีอานาจลงนาม
ยื่นวันที่..........................................................................
ลงชื่อ..........................................................................

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

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

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

ผู้มีอานาจลงนาม

ผู้มีอานาจลงนาม

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

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

สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่
ความเห็นเจ้ าหน้ าที่

คาสัง่

............................................................................................  อนุ่าต ตังแต่
้ ..................................... เป็ นต้ นไป
............................................................................................  ไม่อนุ่าต
............................................................................................
ลงชื่อ..........................................................................

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

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

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

เจ้ าหน้ าที่

ผู้มีอานาจลงนาม

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

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

พิมพ์ ด้วยตัวอักษรสีดำ /เขียนด้ วยหมึกสีนำ้ เงิน เท่ ำนัน้
หมำยเหตุ - กรณีมีกำรยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบียนมีหน้ ำที่ต้องยื่นแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
เพื่อให้ ข้อมูลทะเบียนเป็ นปั จจุบัน
- กรณีผ้ ลู งทะเบียนไม่ แจ้ งกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนให้ เป็ นปั จจุบัน อำจต้ องรั บผิดทัง้ ทำงแพ่ งและ/หรื อทำงอำญำ
หน้ า ๙/๙

