ตัวอย่ างการกรอกแบบคาขอลงทะเบียนฯ สาหรับบุคคลธรรมดา
แบบคำขอลงทะเบียนผู้ปฏิบัตพ
ิ ธิ ีกำร
ศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นต่อ อธิบดีกรมศุลกากร ผ่าน

แบบคำขอหมำยเลข 1
แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑
ทะเบียนรับเลขที่...................................................
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).................................................................................................................................
(ชื่อผู้ประกอบการภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................
ประเภทของกิจการ  บจก.

 บมจ.

 หจก.

 หสน.

 ร้ าน

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

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

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

เลขทะเบียนนิติบคุ คล เลขที.่ ...................................................................................................................................................
วันที่จดทะเบียน __ __ / __ __ / __ __ __ __

ทุนจดทะเบียน............................................................บาท

วันที่ออกหนังสือรับรอง (ถ้ ามี) __ __ / __ __ / __ __ __ __

ชื่อประเทศแม่...................................................................

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

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

(ภาษาอังกฤษ)

ชื่อ.....................SANDEE............................. นามสกุล.........................MEESUP....................................

 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  หบสาคั่ประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที.่ ......3 1 0 0 9 0 0 2 8 4 2 7 9............
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 ๑/๓

แบบคำขอหมำยเลข 1
แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

๑. ขออนุ่าตยื่นปฏิบตั ิพิธีการศุลกากร และชาระภาษี อากรทางอิเล็กทรอนิกส์
** เพิ่มเติมตามความประสงค์ของผูล้ งทะเบียน
โดยไม่จาเป็ นต้องเพิ่มเติมทุกข้อ
๒. ขอลงทะเบียนเพิ่มเติม (ถ้ามี ) ดังต่อไปนี ้
 มอบอำนำจให้ ผ้ รู ับมอบอำนำจกระทำกำรแทน
(ให้ใช้ แบบแนบ ก หากประสงค์ จะกาหนดให้ผลู้ งนามในแบบคาขอลงทะเบียนนี ้ หรื อบุคคลอืน่ ดาเนิ นการในกระบวนการ
ทางศุลกากร เช่น การปฏิ บตั ิ พิธีการศุลกากรโดยใช้บริ การเคาน์เตอร์ บริ การ หรื อการขอคืนอากร เป็ นต้น)
 มอบอำนำจให้ ผ้ รู ับมอบอำนำจกระทำกำรแทนในกำรขอรับเงินชดเชยค่ ำภำษีอำกรสำหรับสินค้ ำส่ งออก
(ให้ใช้ แบบแนบ ข หากประสงค์จะมอบอานาจให้ผรู้ บั มอบอานาจกระทาการแทนดาเนิ นการเกี ่ยวกับการขอรับเงิ นชดเชย
ค่าภาษี อากรสาหรับสิ นค้าส่งออก)
 ลงทะเบียนตัวแทนออกของ (Customs Broker) ผู้รับมอบอำนำจ
(ให้ใช้ แบบแนบ ค หากประสงค์จะแจ้งรายชื ่อตัวแทนออกของทีใ่ ช้บริ การในการปฏิ บตั ิ พิธีการศุลกากร)
 ลงทะเบียนพนักงำน/ ลูกจ้ ำง
(ให้ใช้ แบบแนบ ง หากประสงค์จะแจ้งข้อมูลพนักงาน/ ลูกจ้างเพือ่ ดาเนิ นการ เช่น การขอจาลองใบเสร็ จ หรื อใช้เป็ นข้อมูล
ในการสมัครระบบ e-Tracking เป็ นต้น)
 ลงทะเบียนธนำคำรเพื่อกำรขอชำระภำษีอำกร และ/หรือ ขอคืนเงินอำกร
(ให้ใช้ แบบแนบ จ หากประสงค์จะใช้บริ การ e-Payment เพือ่ ขอชาระภาษี อากร/ ขอคืนเงิ นอากร)
 ลงทะเบียนศูนย์ บริหำรเงินทำหน้ ำที่บริหำรจัดกำรเงินตรำต่ ำงประเทศแทน
(ให้ใช้ แบบแนบ ฉ หากประสงค์จะใช้บริ การศูนย์บริ หารเงินทาหน้ าที่บริ หารจัดการเงินตราต่างประเทศแทน
 ขอทำกำรรับส่ งข้ อมูลกำรปฏิบัติพิธีกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์
(ให้ใช้ แบบแนบ ช หากประสงค์จะส่งข้อมูลใบขนสิ นค้าทางอิ เล็กทรอนิ กส์ดว้ ยตนเอง)
๓. กรณีข้าพเจ้ าฯ ได้ หช้ บริ การของตัวแทนออกของ (Customs Broker) ผู้ซงึ่ ได้ รับอนุ่าตจากกรมศุลกากรหห้ เป็ น ผู้บริ การรับส่งข้ อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ หนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรและการชาระภาษี อากรกับกรมศุลกากร ข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมรับผิดชอบหนการ
กระทาของตัวแทนออกของหนทุกกรณี
๔. การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งข้ าพเจ้ าฯ ส่งข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์หห้ กรมศุลกากรทดแทนเอกสารหด ๆ ก็ ตาม
และกรมศุลกากรได้ ตอบรับข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์นนหนการปฏิ
ั้
บตั ิพิธีการแล้ ว ถือเป็ นการยื่นเอกสารนัน้ ๆ ตามนัยพระราชบั่่ัติ
ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ หรื อตามพระราชบั่่ัติชดเชยค่าภาษี อากรสินค้ าส่งออกที่ผลิตหนราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๔ หากการส่งข้ อมูล
เป็ นความเท็จ หรื อเป็ นความไม่บริ บรู ณ์ หรื อเป็ นความชักพาหห้ ผิดหลงหนรายการหด ๆ หรื อเป็ นการฝ่ าฝื นบทบั่่ัติของกฎหมายหด ๆ
ก็ตาม ข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมหห้ นาข้ อมูลดังกล่าวไปเป็ นหลักฐานหนการพิจารณาดาเนินคดีต ามกฎหมายศุลกากรหรื อกฎหมายอื่น ๆ
ทีเ่ กี่ยวข้ อง
๕. บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ คาสัง่ หรื อกฎหมายหด ๆ ที่กาหนดหห้ ผ้ นู าของเข้ า ผู้สง่ ของออก ตัวแทนออกของ นายเรื อ
หรื อตัวแทนเรื อ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าว มี หน้ าที่ เก็ บและรั กษาบั่ชี เอกสาร หลักฐาน และข้ อมูลไม่ ว่าหนสื่อรู ปแบบหด ๆ
หรื อมีหน้ าที่ยื่นหรื อแสดงหรื อส่งเอกสารหด ๆ อันเจ้ าหน้ าที่เรี ยกหห้ ยื่นหรื อแสดงหรื อส่งนัน้ ข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมหห้ หช้ บงั คับสาหรับ
ข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ข้าพเจ้ าฯ หรื อตัวแทนส่งหห้ กรมศุลกากร รวมทังหห้
้ พิจารณาดาเนินคดีตามกฎหมาย หนกรณีที่มี การฝ่ าฝื น
ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ คาสัง่ หรื อกฎหมายดังกล่าวด้ วย
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 ๒/๓

แบบคำขอหมำยเลข 1
แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

๖. ข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมปฏิบตั ิตามระเบียบ ประกาศ คาสัง่ และหลักเกณฑ์ของกรมศุลกากรที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิพธิ ีการศุลกากร
อย่างครบถ้ วนและเคร่งครัด หากข้ าพเจ้ าฯ กระทาการหด อันเป็ นการฝ่ าฝื นระเบียบ ประกาศ คาสัง่ และหลักเกณฑ์ดงั กล่าว ข้ าพเจ้ าฯ
ยินยอมหห้ กรมศุลกากรงดรับปฏิบตั ิพิธีการศุลกากร และถูกพิจารณาดาเนินคดีตามที่กฎหมายกาหนด
ทังนี
้ ้ ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ารายการที่แจ้ งไว้ ข้างต้ นเป็ นรายการทีถ่ กู ต้ องสมบูรณ์ทกุ ประการ
ลงชื่อ..........................................................................
(.................นำงแสนดี มีทรัพย์ ........................)
ผู้มีอานาจลงนาม

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

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 ๓/๓

