
                                                                                                                                                    แบบแนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที ่๙๖/๒๕๖๕ 

หมายเหตุ - กรณีมีการยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนใด ผู้ขออนุญาตมีหน้าที่ต้องยื่นแบบค าขอเปล่ียนแปลงข้อมูล
ทะเบียน เพื่อให้ข้อมูลทะเบียนเป็นปัจจุบัน 

           - กรณีผู้ขออนุญาตไม่แจ้งการเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน อาจต้องรับผิดทัง้ทางแพ่งและ/หรือทางอาญา   

หน้า ๑/๖ 

 

แบบค าขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียน 
ตัวแทนออกของปฏิบัตพิธีิการศุลกากร 
ทางอิเล็กทรอนิกส์  

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

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

 

 

 

 ดา่นศลุกากร................................................................................................................ 

กรณีนิติบุคคล 

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

ประเภทของกิจการ  บจก.  บมจ.  หจก.  อื่น ๆ ......................................................... 
เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  (๑๓ หลกั) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีบุคคลธรรมดา 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                    แบบแนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที ่๙๖/๒๕๖๕ 

หมายเหตุ - กรณีมีการยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนใด ผู้ขออนุญาตมีหน้าที่ต้องยื่นแบบค าขอเปล่ียนแปลงข้อมูล
ทะเบียน เพื่อให้ข้อมูลทะเบียนเป็นปัจจุบัน 

           - กรณีผู้ขออนุญาตไม่แจ้งการเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน อาจต้องรับผิดทัง้ทางแพ่งและ/หรือทางอาญา   

หน้า ๒/๖ 

 

มีความประสงค์จะขออนญุาตเปลีย่นแปลงข้อมลูทะเบียน ดงันี ้(ให้กรอกเฉพาะส่วนที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลง) 

๑. เปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนชื่อนิติบุคคล / เปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล บุคคลธรรมดา (ระบขุ้อมูลทีป่ระสงค์จะขอเปลีย่นแปลง) 

 ชื่อผู้ประกอบการ (กรณีนิติบคุคล) 

             ภาษาไทย.............................................................................................................................................................  

             ภาษาองักฤษ........................................................................................................................................................ 
 ชื่อ และ/หรือ นามสกุล (กรณีบคุคลธรรมดา) 

             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. เปลี่ยนแปลงข้อมูลทุนจดทะเบียน (ระบทุนุจดทะเบียนปัจจุบนั) 

     ทนุจดทะเบียน ................................................................................................................................................................... 

 

๔. เปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกสมาคมตวัแทนออกของ (ระบชืุ่อสมาคมตวัแทนออกของทีเ่ป็นสมาชิกในปัจจุบนัหรือระบไุม่เป็น
สมาชิกสมาคมตวัแทนออกของ) 

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

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                    แบบแนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที ่๙๖/๒๕๖๕ 

หมายเหตุ - กรณีมีการยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนใด ผู้ขออนุญาตมีหน้าที่ต้องยื่นแบบค าขอเปล่ียนแปลงข้อมูล
ทะเบียน เพื่อให้ข้อมูลทะเบียนเป็นปัจจุบัน 

           - กรณีผู้ขออนุญาตไม่แจ้งการเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน อาจต้องรับผิดทัง้ทางแพ่งและ/หรือทางอาญา   

หน้า ๓/๖ 

๕. เปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนกรรมการ (ระบขุ้อมูลทีป่ระสงค์เพ่ิมเติม และ/ หรือ ยกเลิก) 

 เพิ่มเติม กรรมการ 
             ๑.  นาย   นาง   นางสาว  ช่ือ................................................. นามสกลุ..................................................... 
                   บตัรประจ าตวัประชาชน   หนงัสอืเดินทาง   ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าว  เลขที่....................................... 
             ๒.  นาย   นาง   นางสาว  ช่ือ................................................. นามสกลุ..................................................... 
                   บตัรประจ าตวัประชาชน   หนงัสอืเดินทาง   ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าว  เลขที่....................................... 

 ยกเลิก กรรมการ 
             ๑.  นาย   นาง   นางสาว  ช่ือ................................................. นามสกลุ..................................................... 

                  บตัรประจ าตวัประชาชน   หนงัสอืเดินทาง   ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าว  เลขที่....................................... 

             ๒.  นาย   นาง   นางสาว  ช่ือ................................................. นามสกลุ..................................................... 

                   บตัรประจ าตวัประชาชน   หนงัสอืเดินทาง   ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าว  เลขที่....................................... 

 เปลี่ยนแปลง ค าน าหน้านาม/ ช่ือ/ นามสกลุ กรรมการ 
                  นาย   นาง   นางสาว ช่ือเดิม............................................ นามสกุลเดิม................................................ 

เปลีย่นเป็น  นาย   นาง   นางสาว ช่ือ.................................................. นามสกลุ..................................................... 

 เปลี่ยนแปลง ที่อยูก่รรมการ 

                  นาย   นาง   นางสาว ช่ือ.................................................. นามสกลุ..................................................... 

                   บตัรประจ าตวัประชาชน   หนงัสอืเดินทาง   ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าว  เลขที่....................................... 

                 ที่อยู่เลขที่.......................................อาคาร/ หมูบ้่าน....................................................................................... 

        ตรอก/ ซอย....................................หมูท่ี่...........ถนน...........................................แขวง/ ต าบล......................................... 

        เขต/ อ าเภอ......................................................จงัหวดั...................................................... รหสัไปรษณีย์........................ 

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

 

๖. เปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนผู้ปฏิบตัิงานเกี่ยวกับการออกของ (ระบขุ้อมูลทีป่ระสงค์เพ่ิมเติม และ/ หรือ ยกเลิก) 

 เพิ่มเติม ผู้ปฏิบตัิงานเก่ียวกบัการออกของ จ านวน ........................ ราย 
       .......................(ใหร้ะบชืุ่อทีเ่พ่ิมเติมใน แบบแนบ ต.1 )................... 

 ยกเลิก พนกังาน/ ลกูจ้างผู้ปฏิบตัิงานเก่ียวกบัการออกของ 
             ๑.  นาย   นาง   นางสาว  ช่ือ................................................. นามสกลุ......................................................       

                   บตัรประจ าตวัประชาชน  เลขที่__  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  (๑๓ หลกั) 

             ๒.  นาย   นาง   นางสาว  ช่ือ................................................. นามสกลุ......................................................        

                   บตัรประจ าตวัประชาชน  เลขที่__  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  (๑๓ หลกั) 
 



                                                                                                                                                    แบบแนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที ่๙๖/๒๕๖๕ 

หมายเหตุ - กรณีมีการยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนใด ผู้ขออนุญาตมีหน้าที่ต้องยื่นแบบค าขอเปล่ียนแปลงข้อมูล
ทะเบียน เพื่อให้ข้อมูลทะเบียนเป็นปัจจุบัน 

           - กรณีผู้ขออนุญาตไม่แจ้งการเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน อาจต้องรับผิดทัง้ทางแพ่งและ/หรือทางอาญา   

หน้า ๔/๖ 

๗. เปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนผู้น าของเข้า – ผู้ส่งของออก (ระบขุ้อมูลทีป่ระสงค์เพ่ิมเติม และ/ หรือ ยกเลิก) 

 เพิ่มเติม ผู้น าของเข้า – ผู้สง่ของออก จ านวน ........................ ราย   
        ...........(ใหร้ะบชืุ่อทีเ่พ่ิมเติมใน แบบแนบ ต.3)...................... 

 ยกเลิก ผู้น าของเข้า – ผู้สง่ของออกประเภทนิติบคุคล 

 ๑. ผู้น าของเข้า – ผู้สง่ของออก เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  (๑๓ หลกั)  สาขา............. 

       ๒. ผู้น าของเข้า – ผู้สง่ของออก เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  (๑๓ หลกั)  สาขา............. 

 ยกเลิก ผู้น าของเข้า – ผู้สง่ของออกประเภทบคุคลธรรมดา 

 ๑.  นาย   นาง   นางสาว  ช่ือ.............................................. นามสกลุ........................................................         

           บตัรประจ าตวัประชาชน   หนงัสอืเดินทาง   ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าว  เลขที่.......................................... 

    ๒.  นาย   นาง   นางสาว  ช่ือ.............................................. นามสกลุ........................................................         

              บตัรประจ าตวัประชาชน   หนงัสอืเดินทาง   ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าว  เลขที่.......................................... 
 
 

๘. เปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนผู้รับมอบอ านาจกระท าการแทน (ระบขุ้อมูลทีป่ระสงค์เพ่ิมเติม และ/ หรือ ยกเลิก) 

 เพิ่มเติม ผู้ รับมอบอ านาจกระท าการแทน จ านวน ........................ ราย  
      .........................(ใหร้ะบชืุ่อทีเ่พ่ิมเติมใน แบบแนบ ต.5).............. 
 ยกเลิก ผู้ รับมอบอ านาจกระท าการแทน 
             ๑.  นาย   นาง   นางสาว  ช่ือ................................................. นามสกลุ..................................................... 

                   บตัรประจ าตวัประชาชน   หนงัสอืเดินทาง   ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าว  เลขที่....................................... 

             ๒.  นาย   นาง   นางสาว  ช่ือ................................................. นามสกลุ..................................................... 

                   บตัรประจ าตวัประชาชน   หนงัสอืเดินทาง   ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าว  เลขที่....................................... 

 เปลี่ยนแปลง ค าน าหน้านาม/ ช่ือ/ นามสกลุ ผู้ รับมอบอ านาจกระท าการแทน 
                  นาย   นาง   นางสาว ช่ือเดิม............................................ นามสกุลเดิม................................................ 
เปลีย่นเป็น  นาย   นาง   นางสาว ช่ือ.................................................. นามสกลุ..................................................... 

 เปลี่ยนแปลง ที่อยูผู่้ รับมอบอ านาจกระท าการแทน 

                  นาย   นาง   นางสาว ช่ือ.................................................. นามสกลุ..................................................... 

                   บตัรประจ าตวัประชาชน   หนงัสอืเดินทาง   ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าว  เลขที่....................................... 

                 ที่อยู่ เลขที่.......................................อาคาร.................................................................................................... 

        ตรอก/ ซอย....................................หมูท่ี่...........ถนน...........................................แขวง/ ต าบล......................................... 

        เขต/ อ าเภอ......................................................จงัหวดั...................................................... รหสัไปรษณีย์........................ 

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



                                                                                                                                                    แบบแนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที ่๙๖/๒๕๖๕ 

หมายเหตุ - กรณีมีการยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนใด ผู้ขออนุญาตมีหน้าที่ต้องยื่นแบบค าขอเปล่ียนแปลงข้อมูล
ทะเบียน เพื่อให้ข้อมูลทะเบียนเป็นปัจจุบัน 

           - กรณีผู้ขออนุญาตไม่แจ้งการเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน อาจต้องรับผิดทัง้ทางแพ่งและ/หรือทางอาญา   

หน้า ๕/๖ 

 

๙. เปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนธนาคารเพื่อการขอช าระอากร และ/ หรือ ขอคนืเงนิอากร  
(ระบขุ้อมูลทีป่ระสงค์เพ่ิมเติม และ/ หรือ ยกเลิก) 

 เพิ่มเติม ธนาคาร 
       .............(ใหร้ะบชืุ่อและเลขบญัชีของธนาคารทีเ่พ่ิมเติมใน แบบแนบ ต.6 )…………… 

                         เพื่อการขอช าระอากร                      

                         เพื่อการขอคืนเงินอากร                      
 ยกเลิก ธนาคารเพื่อการขอช าระอากร 
                        ธนาคาร....................................................................... สาขา.......................................................................... 

                          บญัชีเงินฝาก   กระแสรายวนั     ออมทรัพย์ เลขท่ี.................................................................................... 

 ยกเลิก ธนาคารเพื่อการขอคืนเงินอากร 
                        ธนาคาร....................................................................... สาขา.......................................................................... 

                          บญัชีเงินฝาก   กระแสรายวนั     ออมทรัพย์ เลขท่ี.................................................................................... 

 
 

๑๐. เปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนผู้รับจ้างช่วงของตัวแทนออกของ (ระบขุ้อมูลทีป่ระสงค์เพ่ิมเติม และ/ หรือ ยกเลิก) 

 เพิ่มเติม ตวัแทนออกของผู้ รับจ้างช่วงของตวัแทนออกของ จ านวน ...................... ราย 
        ................................... (ให้ระบชืุ่อทีเ่พ่ิมเติมใน แบบแนบ ต.7)……...………… 

 ยกเลิก ตวัแทนออกของรับจ้างช่วงของตวัแทนออกของประเภทนิติบคุคล 

             ๑. ตวัแทนออกของ   เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  (๑๓ หลกั) 
             ๒. ตวัแทนออกของ   เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  (๑๓ หลกั) 

 ยกเลิก ตวัแทนออกของรับจ้างช่วงของตวัแทนออกของประเภทบคุคลธรรมดา 
                  นาย   นาง   นางสาว  ช่ือ................................................. นามสกลุ......................................................         
                   บตัรประจ าตวัประชาชน เลขที ่ __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  (๑๓ หลกั) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                    แบบแนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที ่๙๖/๒๕๖๕ 

หมายเหตุ - กรณีมีการยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนใด ผู้ขออนุญาตมีหน้าที่ต้องยื่นแบบค าขอเปล่ียนแปลงข้อมูล
ทะเบียน เพื่อให้ข้อมูลทะเบียนเป็นปัจจุบัน 

           - กรณีผู้ขออนุญาตไม่แจ้งการเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน อาจต้องรับผิดทัง้ทางแพ่งและ/หรือทางอาญา   

หน้า ๖/๖ 

ประทบัตรา 
นิติบุคคล 
(ถา้มี) 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่รายการที่แจ้งไว้ข้างต้นเป็นรายการที่ถกูต้องสมบรูณ์ทกุประการ และขอให้พิจารณาอนญุาตเปลีย่นแปลง
ข้อมลูทะเบียนเพื่อปฏิบตัิพธีิการศลุกากรตอ่ไป 

 

 

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

  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



                                                                                                                                                    แบบแนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที ่๙๖/๒๕๖๕ 

 

 
 
 

(ไม่ต้องน าตารางนีม้าย่ืนต่อเจ้าหน้าที่) 
หลักฐานประกอบแบบค าขอเปล่ียนแปลงข้อมูล 

ทะเบียนตัวแทนออกของปฏบิัตพิธีิการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ 

๑. หลักฐานประกอบแบบค าขอ 

 

 

ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน / ห้างหุ้นส่วนจ ากัด / บริษัทจ ากัด / บริษัทมหาชน 
หลักฐานที่ต้องน ามาแสดง หมายเหตุ 

๑. หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงนามทกุคน 
    ๑.๑ กรณีคนไทย 

    -  บตัรประจ าตวัประชาชน 
    ๑.๒ กรณีบคุคลตา่งประเทศ 

    -  ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) หรือ 
          -  ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าวพร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน 

(ก รณี คนต่ าง ด้ าวที่ ขออนุญ าต เพื่ อมี ถ่ิ นที่ อ ยู่ 
ในราชอาณาจักร ต้องแสดงใบส าคญัถ่ินที่อยู่ที่ได้รับ
อนญุาตให้อยูใ่นประเทศไทย) 

 หากไมม่เีอกสารตามข้อ ๑.๒ ให้ใช้หลกัฐานแสดงตนอื่น
เป็นกรณี ๆ ไป 

     
 

๒. หนงัสอืรับรองนิติบคุคล   ออกให้ไมเ่กิน ๓ เดือน 

๓. ใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม (ภ.พ.๒๐) 
     (ใช้เฉพาะกรณีลงทะเบียนสาขาเท่านัน้) 

หลักฐานที่ใช้แทนได้ 

๓.๑ แบบแจ้งการเปลีย่นแปลงทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม (ภ.พ.๐๙) 
ทีก่รมสรรพากรออกให้ไมเ่กิน ๒ เดือน 

๓.๒ แบบค าขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม (ภ.พ.๐๔) 
ที่กรมสรรพากรออกให้ไมเ่กิน ๒ เดือน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคคลธรรมดา 

หลักฐานที่ต้องน ามาแสดง หมายเหตุ 

 บตัรประจ าตวัประชาชน  - 

 

 

กรณีนิตบุิคคล 

กรณีบุคคลธรรมดา 



                                                                                                                                                    แบบแนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที ่๙๖/๒๕๖๕ 

 

๒. หลักฐานประกอบเพิ่มเตมิ ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการเปล่ียนแปลง 

กรณีขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกสมาคมตัวแทนออกของ 

หลักฐานที่ต้องน ามาแสดง หมายเหตุ 

ส าเนาหนงัสือรับรองการเป็นสมาชิกจากสมาคมตวัแทนออกของ  
ที่กรมศลุกากรรับรอง (กรณีเป็นสมาชิกสมาคม) 

 ผู้มีอ านาจลงนามในแบบค าขอฯ ลงนามรับรอง 
    ส าเนาถกูต้องและประทบัตรา (ถ้ามี)- 

 

กรณีขอเปล่ียนแปลง / เพิ่มเตมิกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
แบบแนบตามประกาศ หลักฐานประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม หมายเหตุ 

 

 

 

 

-ไมใ่ช้แบบแนบ- 

 

หลักฐานของผู้ มี อ านาจลงนามทุกคน           
ที่ต้องการเพิ่มเติม 
    ๑.๑ กรณีคนไทย 

    - บตัรประจ าตวัประชาชน 
    ๑.๒ กรณีบคุคลตา่งประเทศ 

    - ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) หรือ 
          - ใบส าคญัประจ าตวัคนต่างด้าวพร้อม

ส าเนาทะเบียนบ้าน (กรณีคนต่างด้าว

ที่ ข อ อ นุ ญ า ต เพื่ อ มี ถ่ิ น ที่ อ ยู่ 

ในราชอาณาจกัรต้องแสดงใบส าคัญ 

ถ่ินที่ อยู่ที่ ได้ รับอนุญาตให้อยู่ ใน

ประเทศไทย) 

 กรณียกเลิกกรรมการผู้มี
อ านาจลงนาม ไม่ ต้อง
แนบหลักฐานประกอบ 
การพิจารณา 

 
 

 

กรณีขอเปล่ียนแปลง / เพิ่มเตมิบัญชีรายช่ือผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับการออกของ 
แบบแนบตามประกาศ หลักฐานประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม หมายเหตุ 

แบบบัญชีรายช่ือผู้ ปฏิบัติงานเก่ียวกับ
การออกของ (แบบแนบ ต.1) 

หลกัฐานของผู้ปฏิบตัิงานเก่ียวกบัการออกของ
ที่ต้องน ามาแสดง 

- บตัรประจ าตวัประชาชน 
 

๑ . ใ ห้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น เ ก่ี ย ว กั บ                
การออกของ ซึ่ ง เป็ นผู้ ที่ ไ ด้
ลงทะเบียนเป็นผู้ ปฏิบัติงาน
เก่ี ย วกับ การออกของแ ล้ ว      
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องใน
หลกัฐานประกอบการพิจารณา
เพิ่มเติม  

๒. ให้ตวัแทนออกของขอยื่นเพิ่มเติม
บญัชีรายช่ือผู้ปฏิบตัิงานเก่ียวกบั
การออกของภายในเจ็ดวนันบัแต่
วันที่ผู้ ปฏิบัติงานเก่ียวกับการ
ออกของได้รับอนญุาต  

  



                                                                                                                                                    แบบแนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที ่๙๖/๒๕๖๕ 

 

  ๓. หากตรวจพบวา่ตวัแทนออกของ
ไม่ได้มาย่ืนเพิ่มเติมผู้ ปฏิบัติงาน

เก่ียวกับการออกของ หน่วย
บริการรับลงทะเบียนของกรม
ศุลกากร จะด าเนินการระงับ
การขอเข้าเป็นผู้ ปฏิบัติ งาน
เก่ี ยวกับการออกของ  ขอ ง
ตวัแทนออกของ 

๔. กรณียกเลิกผู้ปฏิบตัิงานเก่ียวกบั
การออกของ ไม่ต้องยื่น แบบ
แนบ ต.1 

 

กรณีขอเปล่ียนแปลง / เพิ่มเตมิผู้น าของเข้า-ผู้ส่งของออก  
ผู้มอบอ านาจในการปฏิบัตพิธีิการศุลกากรและการด าเนินกระบวนการในทางศุลกากร 

แบบแนบตามประกาศ หลักฐานประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม หมายเหตุ 

แบบบญัชีรายช่ือผู้น าของเข้า-ผู้สง่ของออก 
ผู้มอบอ านาจในการปฏิบตัิพิธีการศลุกากร
และการด าเนินกระบวนการในทางศลุกากร 
(แบบแนบ ต.3) 

-  กรณียกเลิกผู้น าของเข้า-
ผู้ ส่ งของออก ไม่ ต้องยื่ น 
แบบแนบ ต.3 

 

กรณีขอเปล่ียนแปลง / เพิ่มเตมิผู้รับมอบอ านาจกระท าการแทน 
แบบแนบตามประกาศ หลักฐานประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม หมายเหตุ 

ค าร้องมอบอ านาจให้ผู้ รับมอบอ านาจ
กระท าการแทน (แบบแนบ ต.5) 

หลกัฐานของผู้ รับมอบอ านาจกระท าการแทน 
กรณีคนไทย 
   - บตัรประจ าตวัประชาชน 
กรณีบุคคลต่างประเทศ 
   - ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) หรือ 
   - ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวพร้อม

ส าเนาทะเบียนบ้าน (กรณีคนต่างด้าวที่            

ขออนญุาตเพื่อมีถ่ินที่อยูใ่นราชอาณาจกัร 

ต้องแสดงใบส าคัญ ถ่ินที่ อยู่ที่ ได้ รับ

อนญุาตให้อยูใ่นประเทศไทย) 

๑. ให้ใช้  แบบแนบ ต.5 จ านวน 
๑ ฉบับ ต่อ ผู้ รับมอบอ านาจ
กระท าการแทน ๑ คน 

๒. ให้ผู้ รับมอบอ านาจกระท าการแทน
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องใน
หลกัฐานประกอบการพิจารณา
เพิ่มเติม 

๓. ให้ปิดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท
เป็นรายบคุคล 

๔ . กรณียกเลิกผู้ รับมอบอ านาจ
กระท าการแทน  ไม่ ต้ อ งยื่ น 
แบบแนบ ต.5 

 
 
 
 



                                                                                                                                                    แบบแนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที ่๙๖/๒๕๖๕ 

 

กรณีขอเปล่ียนแปลง / เพิ่มเตมิธนาคารเพื่อการขอช าระภาษีอากร และ/หรือ ขอคืนเงนิอากร 
แบบแนบตามประกาศ หลักฐานประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม หมายเหตุ 

แบบธนาคารเพื่อการขอช าระภาษีอากร   
และ/หรือ ขอคืนเงินอากร (แบบแนบ ต.6) 

หลกัฐานบญัชีธนาคาร 

  - ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ 

  - ส าเนาบญัชีกระแสรายวนั (Bank Statement) 
หรือ 

  - ส าเนาหนังสือ รับรองบัญ ชีที่ ธนาคาร
รับรองและออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีที่
ไม่ประสงค์แสดงรายการเคลื่อนไหวทาง
บญัชีธนาคาร) 

๑. บัญชีธนาคารจะต้องระบุช่ือ
ธนาคาร สาขา ช่ือเจ้าของบญัชี 
เล ข ที่ บั ญ ชี เ งิ น ฝ า ก  แ ล ะ
ประเภทบญัชีของธนาคาร 

๒. ต้องแสดงรายการเคลื่อนไหว
บัญชีล่าสุดที่มีการเคลื่อนไหว
บญัชีไมเ่กิน ๖ เดือน 

๓. ให้ผู้มีอ านาจลงนามในแบบค าขอ
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
พร้อมประทบัตรานิติบคุคล (ถ้ามี) 
ในหลกัฐานประกอบการพิจารณา
เพิ่มเติม 

๔. กรณียกเลิกธนาคารเพื่อการ            
ขอช าระภาษีอากร และ/หรือ 
ขอคื น เงินอากร ไม่ ต้ องยื่ น 
แบบแนบ ต.6 

 

กรณีขอเปล่ียนแปลง / เพิ่มเตมิผู้รับจ้างช่วงของตัวแทนออกของ 
แบบแนบตามประกาศ หลักฐานประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม หมายเหตุ 

บญัชีรายช่ือผู้ รับจ้างช่วงของตวัแทนออกของ 
(แบบแนบ ต.7) 

หลกัฐานของตวัแทนออกของผู้ รับจ้างช่วง  

ตัวแทนออกของผู้รับจ้างช่วงนิติบุคคล 

  - ใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิม่ (ภ.พ.๒๐) หรือ 

  - บตัรประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร หรือ 

  - แบบแจ้งการเปลี่ ยนแปลงทะเบี ยน
ภาษีมลูค่าเพิ่ม (ภ.พ.๐๙) ซึ่งกรมสรรพากร
ออกให้ไมเ่กิน ๒ เดือน 

ตัวแทนออกของผู้รับจ้างช่วงบุคคลธรรมดา 
  - บตัรประจ าตวัประชาชน 

๑. ให้ผู้ รับจ้างช่วงของตวัแทนออก
ขอ งล งน าม รับ รอ งส า เน า
ถูก ต้องพร้อมประทับตรานิติ
บุ คคล (ถ้ ามี ) ใน ห ลัก ฐ าน
ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม 

๒. กรณียกเลิกผู้ รับจ้างช่วงตวัแทน
ออกของ ไมต้่องยื่น แบบแนบ ต.7 

 

 
 
 


