
แบบแนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่ ๙๖/๒๕๖๕ 

หมายเหตุ - กรณีมีการยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนใด ผู้ขออนุญาตมีหน้าที่ต้องยื่นแบบค าขอเปล่ียนแปลงข้อมูล
ทะเบียน เพื่อให้ข้อมูลทะเบียนเป็นปัจจุบัน 

 - กรณีตัวแทนออกของนิติบุคคล การยกเลิกการเป็นตัวแทนออกของปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบค าขอนี ้
ให้มีผลเป็นการยกเลิกขอเข้าสังกัดของผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับการออกของในระบบทะเบียนผู้มาติดต่อ ไปในคราวเดียวกัน 

- กรณีผู้ขออนุญาตไม่แจ้งการเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน อาจต้องรับผิดทัง้ทางแพ่งและ/หรือทางอาญา 
หน้า ๑/๒ 

 

แบบค าขอยกเลิกการเป็นตัวแทนออกของ    
ปฏบิัตพิธีิการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์    

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

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

กรณีเป็นนิติบุคคล 

ข้าพเจ้า (ช่ือผู้ประกอบการภาษาไทย).............................................................................................................................. 

ประเภทของกิจการ  บจก.  บมจ.  หจก.  อื่น ๆ ............................................................................. 

เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  (๑๓ หลกั) 

   ส านกังานใหญ่    สาขา (ตามที่ระบใุน แบบ ภ.พ.๒๐) ......................................................................... 

 
 

กรณีเป็นบุคคลธรรมดา 

ข้าพเจ้า   นาย         นาง         นางสาว          อื่น ๆ........................................................................................ 

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

บตัรประจ าตวัประชาชน    เลขที่  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  (๑๓ หลกั) 

 
 

ที่อยูเ่ลขที่..............................อาคาร/หมูบ้่าน...........................................ตรอก/ ซอย........................................หมูท่ี่.............. 

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

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

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

 
 

ข้าพเจ้าฯ มคีวามประสงค์ขอยกเลกิการเป็นตวัแทนออกของปฏิบตัิพิธีการศลุกากรทางอิเลก็ทรอนิกส์ รวมถึงขอยกเลกิผู้ปฏิบตังิาน
เก่ียวกบัการออกของในสงักดั ผู้วา่จ้างตวัแทนออกของข้าพเจ้าฯ และตวัแทนออกของผู้ รับจ้างชว่งของข้าพเจ้าฯ ทัง้หมดในระบบ
ทะเบียนผู้มาติดตอ่ 

เหตผุลการยกเลกิ
.............................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................. 
 



แบบแนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่ ๙๖/๒๕๖๕ 

หมายเหตุ - กรณีมีการยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนใด ผู้ขออนุญาตมีหน้าที่ต้องยื่นแบบค าขอเปล่ียนแปลงข้อมูล
ทะเบียน เพื่อให้ข้อมูลทะเบียนเป็นปัจจุบัน 

 - กรณีตัวแทนออกของนิติบุคคล การยกเลิกการเป็นตัวแทนออกของปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบค าขอนี ้
ให้มีผลเป็นการยกเลิกขอเข้าสังกัดของผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับการออกของในระบบทะเบียนผู้มาติดต่อ ไปในคราวเดียวกัน 

- กรณีผู้ขออนุญาตไม่แจ้งการเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน อาจต้องรับผิดทัง้ทางแพ่งและ/หรือทางอาญา 
หน้า ๒/๒ 

ประทบัตรา 
นิติบุคคล 
(ถา้มี) 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการท่ีแจ้งไว้ข้างต้นเป็นความจริงและถกูต้องสมบรูณ์ทกุประการ และขอให้พิจารณาอนุญาต
การยกเลกิการเป็นตวัแทนออกของปฏิบตัิพิธีการศลุกากรทางอิเลก็ทรอนิกส์ตอ่ไป 

 

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

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

ผู้มีอ านาจลงนาม 

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

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

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

ผู้มีอ านาจลงนาม ผู้มีอ านาจลงนาม 

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

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

ความเห็นเจ้าหน้าที ่

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

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

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

ค าสัง่ 

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

 ไมอ่นญุาต 

  

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

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

เจ้าหน้าที ่ ผู้มีอ านาจลงนาม 

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



แบบแนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่ ๙๖/๒๕๖๕ 

 

 
 
 

 (ไม่ต้องน าตารางนีม้าย่ืนต่อเจ้าหน้าที่) 

หลักฐานประกอบแบบค าขอยกเลิกการเป็นตัวแทนออกของ 
ปฏบิัตพิธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 

กรณีขอยกเลิกการเป็นตัวแทนออกของปฏิบัตพิธีิการทางศุลกากรเน่ืองจากไม่มีความประสงค์จะเป็น
ตัวแทนออกของกับกรมศุลกากร 

หลักฐานประกอบการพิจารณา หมายเหตุ 

๑. บุคคลธรรมดา 

    - บตัรประจ าตวัประชาชน 
 

๒. นิติบุคคล 
    ๒.๑  หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนามทกุคน 
          ๒.๑.๑ กรณีคนไทย 

              -   บตัรประจ าตวัประชาชน 
          ๒.๑.๒ กรณีบคุคลตา่งประเทศ 

              -  ส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือ 
              -  ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวพร้อมส าเนา

ทะเบียนบ้าน (กรณีคนต่างด้าวที่ขออนุญาต
เพื่ อมี ถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร ต้องแสดง
ใบส าคัญ ถ่ินที่ อยู่ที่ ได้ รับอนุญาตให้อยู่ ใน
ประเทศไทย) 

 หากไมม่เีอกสารตามข้อ ๒.๑.๒ ให้ใช้หลกัฐาน
แสดงตนอื่นเป็นกรณี ๆ ไป 

   ๒.๒ หนงัสอืรับรองนิติบคุคล  ออกให้ไมเ่กิน ๓ เดือน 
 

กรณีขอยกเลิกการลงทะเบียนเน่ืองจากยกเลิกสาขา / ลดสาขา 
หลักฐานประกอบการพิจารณา หมายเหตุ 

๑. หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนาม 
๑.๑ กรณีคนไทย 

- บตัรประจ าตวัประชาชน  
๑.๒ กรณีบคุคลตา่งประเทศ 

- ส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือ 
- ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าวพร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน 
(ก รณี คนต่ างด้ าวที่ ขออนุญ าต เพื่ อมี ถ่ิ นที่ อยู่ 
ในราชอาณาจกัร ต้องแสดงใบส าคญัถ่ินที่อยู่ที่ได้รับ
อนญุาตให้อยูใ่นประเทศไทย) 

 หากไม่มีเอกสารตามข้อ ๑.๒ ให้ใช้หลกัฐานแสดงตนอื่น
เป็นกรณี ๆ ไป 

๒. หนงัสอืรับรองนิติบคุคล  ออกให้ไมเ่กิน ๓  เดือน 

๓. แบบแจ้งการเปลีย่นแปลงทะเบียนภาษีมลูคา่เพิม่ (ภ.พ.๐๙) 
ที่กรมสรรพากรออกให้  

  

 ให้ใช้แบบแจ้งการเปลีย่นแปลงทะเบียน
ภาษีมลูคา่เพิม่ (ภ.พ.๐๙) ฉบบัท่ีเก่ียวข้อง 
กบัเร่ืองที่จะขอด าเนินการ 



แบบแนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่ ๙๖/๒๕๖๕ 

 

 

กรณีขอยกเลิกการลงทะเบียนเน่ืองจากปิดกิจการ โอนกิจการทัง้หมด ควบกิจการ แปรสภาพ 
หลักฐานประกอบการพิจารณา หมายเหตุ 

๑. หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนาม 
๑.๑ กรณีคนไทย 

- บตัรประจ าตวัประชาชนของผู้มีอ านาจลงนามทกุคน  
๑.๒ กรณีบคุคลตา่งประเทศ 

- ส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือ 
- ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าวพร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน 
(ก รณี คนต่ างด้ าวที่ ขออนุญ าต เพื่ อมี ถ่ิ นที่ อยู่ 
ในราชอาณาจกัร ต้องแสดงใบส าคญัถ่ินที่อยู่ที่ได้รับ
อนญุาตให้อยูใ่นประเทศไทย) 

 หากไมม่ีเอกสารตามข้อ ๑.๒ ให้ใช้หลกัฐานแสดงตนอื่น
เป็นกรณี ๆ ไป 

๒. หนงัสอืรับรองนิติบคุคล  ออกให้ไมเ่กิน ๓ เดือน 

๓. แบบแจ้งการเปลีย่นแปลงทะเบียนภาษีมลูคา่เพิม่ (ภ.พ.๐๙) 
ที่กรมสรรพากรออกให้  

  

 ให้ใช้แบบแจ้งการเปลีย่นแปลงทะเบียน
ภาษีมลูคา่เพิม่ (ภ.พ.๐๙) ฉบบัท่ีเก่ียวข้อง 
กบัเร่ืองที่จะขอด าเนินการ  

 
 
 
 
 
 


