
แบบแนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที ่๙๖/๒๕๖๕ 

หมายเหตุ - กรณีมีการยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนใด ผู้ขออนุญาตมีหน้าที่ต้องยื่นแบบค าขอเปล่ียนแปลงข้อมูล
ทะเบียน เพื่อให้ข้อมูลทะเบียนเป็นปัจจุบัน 

- กรณีผู้ขออนุญาตไม่แจ้งการเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน อาจต้องรับผิดทัง้ทางแพ่งและ/หรือทางอาญา 
- หน้า ๑/๒ 

 

แบบค าขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียน          
ผู้ปฏบัิตงิานเก่ียวกับการออกของ 

ทะเบียนรับเลขที่....................................................... 
สถานที่รับ................................................................ 
วนัเดือนปีที่รับ.......................................................... 
เจ้าหน้าที่ผู้ รับ........................................................... 

ยื่นตอ่ อธิบดีกรมศลุกากร  ผา่น  ฝ่ายทะเบียนตวัแทนออกของ  สว่นทะเบียนและสทิธิพิเศษ 
  ส านกังานศลุกากร........................................................................................................ 
  ดา่นศลุกากร................................................................................................................ 
 

ข้าพเจ้า   นาย          นาง         นางสาว         อืน่ ๆ........................................................................................... 
(ภาษาไทย)  ช่ือ............................................................... นามสกลุ................................................................................ 
บตัรประจ าตวัประชาชน    เลขที่   __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  (๑๓ หลกั) 

 

มีความประสงค์จะขออนญุาตเปลีย่นแปลงข้อมลูทะเบียน ดงันี ้(ให้กรอกเฉพาะส่วนที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลง) 

๑. เปลี่ยนแปลงค าน าหน้านาม/  ชื่อ/ นามสกุล (ระบขุ้อมูลทีป่ระสงค์จะขอเปลีย่นแปลง) 
  นาย/ MR.     นาง/ MRS.     นางสาว/ MISS     อื่น ๆ / OTHERS................................................................... 

  (ภาษาไทย)       ช่ือ................................................................  นามสกลุ....................................................................... 

  (ภาษาองักฤษ)  ช่ือ.................................................................  นามสกลุ...................................................................... 

 

๒. เปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนที่อยู่ (ระบขุ้อมูลทีป่ระสงค์จะขอเปลีย่นแปลง) 

 เลขที่............................อาคาร/ หมูบ้่าน.........................................................ตรอก/ ซอย..................................................... 

 หมูท่ี่...........ถนน ..........................................แขวง/ ต าบล...........................................เขต/ อ าเภอ....................................... 

 จงัหวดั...................................................... รหสัไปรษณีย์................................. โทรศพัท์.......................................................    
 โทรสาร ........................................................ e-
mail…..…………..…………………………………….……………................. 

 

๓. เปลี่ยนแปลงสังกัดบริษัทตัวแทนออกของ (ระบขุ้อมูลทีป่ระสงค์เพ่ิมเติม และ/ หรือ ยกเลิก) 

  เพิ่มเติม สงักดัตวัแทนออกของ (โปรดระบช่ืุอ)..................................................................................................................                

         เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร   __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ (๑๓ หลกั) สาขา (โปรดระบ)ุ .................. 

  ยกเลิก สงักดัตวัแทนออกของ (โปรดระบช่ืุอ)....................................................................................................................             

        เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร   __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ (๑๓ หลกั) สาขา (โปรดระบ)ุ .................... 

        เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร   __  __  __  __  __  __  __  __  __  __           (๑๐ หลกั ถ้ามี) สาขา (โปรดระบ)ุ .................... 

 
 
 



            แบบแนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่ ๙๖/๒๕๖๕ 
 

หมายเหตุ - กรณีมีการยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนใด ผู้ขออนุญาตมีหน้าที่ต้องยื่นแบบค าขอเปล่ียนแปลงข้อมูล
ทะเบียน เพื่อให้ข้อมูลทะเบียนเป็นปัจจุบัน 

- กรณีผู้ขออนุญาตไม่แจ้งการเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน อาจต้องรับผิดทัง้ทางแพ่งและ/หรือทางอาญา 
หน้า ๒/๒ 

 

 

๔. เปลี่ยนแปลงข้อมูลระดับผู้ปฏิบัติการ (ระบขุ้อมูลทีป่ระสงค์จะขอเปลีย่นแปลง) 
     จากเดิม.............................................................................. เปลีย่นเป็น.............................................................................. 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่รายการท่ีแจ้งไว้ข้างต้นเป็นรายการท่ีถกูต้องสมบรูณ์ทกุประการ และขอให้พิจารณาอนญุาต
เปลีย่นแปลงข้อมลูทะเบียนเพื่อปฏิบตัิพิธีการศลุกากรตอ่ไป 

 

                                          ลงช่ือ.....................................................................ผู้ยื่นค าขอ 
                                                (..........................................................................) 

                                      ยื่นวนัท่ี..........................................................................   
 
 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
ความเห็นเจ้าหน้าที ่
............................................................................................
............................................................................................ 

ค าสัง่ 
   อนญุาต ตัง้แต ่.....................................    เป็นต้นไป 
 ไมอ่นญุาต 

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

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

เจ้าหน้าที ่ ผู้มีอ านาจลงนาม 

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



แบบแนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที ่๙๖/๒๕๖๕ 

 

 
 

(ไม่ต้องน าตารางนีม้าย่ืนต่อเจ้าหน้าที่) 

หลักฐานประกอบแบบค าขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนผู้ปฏบัิตงิานเก่ียวกับการออกของ 

๑. หลักฐานที่ต้องน ามาแสดงทุกครัง้ 
       - บตัรประจ าตวัประชาชน 
๒. หลักฐานประกอบเพิ่มเตมิ ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการเปล่ียนแปลง 
 

กรณีเปล่ียนแปลงท่ีอยู่ 
หลักฐานที่ต้องน ามาแสดง หมายเหตุ 

๑. บตัรประจ าตวัประชาชน หรือ  
๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน  

 กรณีไม่สามารถน าส าเนาทะเบียนบ้านมาแสดงได้

สามารถใช้แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร์ (ท.ร.๑๔/๑) 

ซึง่ออกให้ไมเ่กิน ๑ เดือน 

 

กรณีเปล่ียนแปลงสังกัดตัวแทนออกของ 
หลักฐานที่ต้องน ามาแสดง หมายเหตุ 

หนังสือรับรองการเป็นผู้ ปฏิบัติงานเก่ียวกับการออกของ       
ของตวัแทนออกของ 

 ออกให้ไมเ่กิน ๑ เดือน 

 

กรณีเปล่ียนแปลงระดับผู้ปฏิบัตกิาร 
หลักฐานที่ต้องน ามาแสดง หมายเหตุ 

หลกัฐานการอบรมตวัแทนออกของ 
     ๑. ประกาศนียบตัรผ่านการอบรมหลกัสตูรตวัแทนออกของจาก

สถาบันวิทยาการศุลกากร ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  
กรมศลุกากร หรือ 

     ๒. หนังสือรับรองการเป็นผู้ช านาญการศุลกากรจากสถาบัน
วิทยาการศุลกากร ส านกับริหารทรัพยากรบุคคล กรมศลุกากร   
หรือ 

    ๓. ส าเนาประกาศนียบตัรผ่านการอบรมหลกัสตูรตวัแทนออก
ของจากสมาคมหรือสถาบนัท่ีกรมศลุกากรรับรอง 

 ให้น าเอกสารต้นฉบบัตาม ข้อ ๓ มาแสดง 

 
 


