
แบบแนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่ ๙๖/๒๕๖๕ 

หมายเหตุ - กรณีมีการยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนใด ผู้ขออนุญาตมีหน้าที่ต้องยื่นแบบค าขอเปล่ียนแปลงข้อมูล
ทะเบียน เพื่อให้ข้อมูลทะเบียนเป็นปัจจุบัน 

- กรณีผู้ขออนุญาตไม่แจ้งการเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน อาจต้องรับผิดทัง้ทางแพ่งและ/หรือทางอาญา 
หน้า ๑/๓ 

 

แบบค าขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของ
ปฏบิัตพิธีิการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ 

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

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

กรณีเป็นนิติบุคคล 

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

 (ช่ือผู้ประกอบการภาษาองักฤษ)......................................................................................................................... 

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

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

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

เลขทะเบียนนิติบคุคล เลขที.่................................................................................................................................................... 

วนัท่ีจดทะเบียน  __  __ / __  __ / __  __  __  __ ทนุจดทะเบียน............................................................บาท 

วนัท่ีออกหนงัสอืรับรอง (ถ้ามี)  __  __ / __  __ / __  __  __  __ ช่ือประเทศแม.่.................................................................. 
 
 

กรณีเป็นบุคคลธรรมดา 

ข้าพเจ้า   นาย/ MR.     นาง/ MRS.     นางสาว/ MISS     อื่น ๆ/ OTHERS......................................................... 

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

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

บตัรประจ าตวัประชาชน    เลขที ่ __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  (๑๓ หลกั) 
 
 

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

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

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

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

หนงัสอืรับรองการเป็นสมาชิกสมาคม (ระบช่ืุอสมาคมตวัแทนออกของ) 

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



แบบแนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่ ๙๖/๒๕๖๕ 

หมายเหตุ - กรณีมีการยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนใด ผู้ขออนุญาตมีหน้าที่ต้องยื่นแบบค าขอเปล่ียนแปลงข้อมูล
ทะเบียน เพื่อให้ข้อมูลทะเบียนเป็นปัจจุบัน 

- กรณีผู้ขออนุญาตไม่แจ้งการเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน อาจต้องรับผิดทัง้ทางแพ่งและ/หรือทางอาญา 
หน้า ๒/๓ 

๑. กรณีนิตบุิคคล 
 

 ขออนญุาตยื่นปฏิบตัิพิธีการศลุกากร ช าระภาษีอากรทางอิเลก็ทรอนิกส์ และลงทะเบียนเป็นผู้ปฏิบตัิงานเก่ียวกบัการออกของ   
    (ใหใ้ช้ แบบแนบ ต.1) 
 
 

 ขอลงทะเบียนเพิม่เติม (ถา้มี) ดงัตอ่ไปนี ้
    ลงทะเบียนผู้น าของเข้า-ผู้ส่งของออก ผู้มอบอ านาจในการปฏิบัติพธีิการศุลกากรและการด าเนินกระบวนการ

ในทางศุลกากร 
(ใหใ้ช้ แบบแนบ ต.3) 

    มอบอ านาจให้ผู้รับมอบอ านาจกระท าการแทน 
(ใหใ้ช้ แบบแนบ ต.5) 

    ลงทะเบียนธนาคารเพื่อการขอช าระภาษีอากร และ/หรือ ขอคนืเงนิอากร 
(ใหใ้ช้ แบบแนบ ต.6) 

    ลงทะเบียนผู้รับจ้างช่วงของตัวแทนออกของ 
(ใหใ้ช้ แบบแนบ ต.7) 

 
 

๒. กรณีบุคคลธรรมดา 
 

 ขออนญุาตยื่นปฏิบตัิพิธีการศลุกากร ช าระภาษีอากรทางอเิลก็ทรอนิกส์ และลงทะเบียนเป็นผู้ปฏิบตัิงานเก่ียวกบัการออกของ 
 
 

 ขอลงทะเบียนเพิม่เติม (ถา้มี) ดงัตอ่ไปนี ้
    ลงทะเบียนผู้น าของเข้า-ผู้ส่งของออก ผู้มอบอ านาจในการปฏิบัติพธีิการศุลกากรและการด าเนินกระบวนการ

ในทางศุลกากร 
(ใหใ้ช้ แบบแนบ ต.3) 

    มอบอ านาจให้ผู้รับมอบอ านาจกระท าการแทน 
(ใหใ้ช้ แบบแนบ ต.5) 

    ลงทะเบียนธนาคารเพื่อการขอช าระภาษีอากร และ/หรือ ขอคนืเงนิอากร 
(ใหใ้ช้ แบบแนบ ต.6) 

    ลงทะเบียนผู้รับจ้างช่วงของตัวแทนออกของ 
(ใหใ้ช้ แบบแนบ ต.7) 

 
 

๓. กรณีข้าพเจ้าฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทนออกของรายอื่นผู้ ซึ่งได้รับอนุมัติจากกรมศุลกากรให้เป็นผู้บริการรับส่งข้อมูลทาง  
อิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรและการช าระภาษีอากรกับกรมศุลกากร รับจ้างช่วง  ข้าพเจ้าฯ ยินยอมรับผิดชอบ               
ในการกระท าของตวัแทนออกของผู้ รับจ้างช่วงของข้าพเจ้าฯ ในทกุกรณี 
 
 

๔. การปฏิบตัิพิธีการศลุกากรทางอิเลก็ทรอนิกส์  ซึ่งข้าพเจ้าฯ สง่ข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ให้กรมศลุกากรทดแทนเอกสารใด ๆ ก็ตาม  
และกรมศลุกากรได้ตอบรับข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์นัน้ในการปฏิบตัิพิธีการแล้ว ถือเป็นการยื่นเอกสารนัน้ ๆ ตามนยัพระราชบญัญัติ
ศลุกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือตามพระราชบญัญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร  พ.ศ. ๒๕๒๔ หากการส่ง
ข้อมูลเป็นความเท็จ หรือเป็นความไม่บริบูรณ์ หรือเป็นความชักพาให้ผิดหลงในรายการใด ๆ หรือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติ                    
ของกฎหมายใด ๆ ก็ตาม ข้าพเจ้าฯ ยินยอมให้น าข้อมลูดงักลา่วไปเป็นหลกัฐานในการพิจารณาด าเนินคดีตามกฎหมายศลุกากร
หรือกฎหมายอื่น ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง 
 



แบบแนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่ ๙๖/๒๕๖๕ 

หมายเหตุ - กรณีมีการยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนใด ผู้ขออนุญาตมีหน้าที่ต้องยื่นแบบค าขอเปล่ียนแปลงข้อมูล
ทะเบียน เพื่อให้ข้อมูลทะเบียนเป็นปัจจุบัน 

- กรณีผู้ขออนุญาตไม่แจ้งการเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน อาจต้องรับผิดทัง้ทางแพ่งและ/หรือทางอาญา 
หน้า ๓/๓ 

ประทบัตรา 
นิติบุคคล 
(ถา้มี) 

๕. บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั ค าสัง่ หรือกฎหมายใด ๆ ท่ีก าหนดให้ผู้น าของเข้า ผู้ส่งของออก ตวัแทนออกของ นายเรือ          
หรือตวัแทนเรือ หรือตวัแทนของบคุคลดงักลา่ว มีหน้าที่เก็บและรักษาบญัชีเอกสาร หลกัฐาน และข้อมูลไม่ว่าในสื่อรูปแบบใด ๆ 
หรือมีหน้าที่ยื่นหรือแสดงหรือสง่เอกสารใด ๆ อนัเจ้าหน้าที่เรียกให้ยื่นหรือแสดงหรือสง่นัน้ ข้าพเจ้าฯ ยินยอมให้ใช้บงัคบัส าหรับ
ข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ที่ข้าพเจ้าฯ หรือตวัแทนสง่ให้กรมศลุกากร รวมทัง้ให้พิจารณาด าเนินคดีตามกฎหมาย ในกรณีที่มีการฝ่าฝืน
ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั ค าสัง่ หรือกฎหมายดงักลา่วด้วย 
 
 

๖. ข้าพเจ้าฯ ยินยอมปฏิบตัิตามระเบียบ ประกาศ ค าสัง่ และหลกัเกณฑ์ของกรมศลุกากรที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิพิธีการศลุกากร 
อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด หากข้าพเจ้าฯ กระท าการใด อันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบ ประกาศ ค าสัง่ และหลกัเกณฑ์ดังกล่าว 
ข้าพเจ้าฯ ยินยอมให้กรมศลุกากรงดรับปฏิบตัิพิธีการศลุกากร และถูกพิจารณาด าเนินคดีตามที่กฎหมายก าหนด 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่รายการท่ีแจ้งไว้ข้างต้นเป็นความจริงและถกูต้องสมบรูณ์ทกุประการ พร้อมนีไ้ด้แนบเอกสารมา
เพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว 

 

 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 าขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของ 

ปฏบิัตพิธีิการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ 

  

 

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 าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวพร้อม ส าเนาทะเบียน

บ้าน (กรณีคนต่างด้าวที่ขออนุญาตเพื่อมี ถ่ินที่อยู่ 
ในราชอาณาจักร ต้องแสดงใบส าคญัถ่ินที่อยู่ที่ได้รับ
อนญุาตให้อยูใ่นประเทศไทย) 

 หากไม่มีเอกสารตามข้อ ๑.๒ ให้ใช้หลกัฐานแสดงตนอื่น
เป็นกรณี ๆ ไป 

 
 

๒. หนงัสอืรับรองนิติบคุคล   ออกให้ไมเ่กิน ๓ เดือน 

๓. ใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม (ภ.พ.๒๐) 

     (ใช้เฉพาะกรณีลงทะเบียนสาขาเท่านัน้) 

หลักฐานที่ใช้แทนได้ 

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

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

๔. ส าเนาหนงัสอืรับรองการเป็นสมาชิกจากสมาคมตวัแทนออกของ  
ที่กรมศลุกากรรับรอง (กรณีเป็นสมาชิกสมาคม) 

 ผู้มีอ านาจลงนามในแบบค าขอฯ ลงนามรับรอง 
ส าเนาถกูต้องและประทบัตรา (ถ้ามี) 

 

 

 

บุคคลธรรมดา 
หลักฐานที่ต้องน ามาแสดง หมายเหตุ 

๑. บตัรประจ าตวัประชาชน   

๒. ส าเนาหนงัสอืรับรองการเป็นสมาชิกจากสมาคมตวัแทนออกของ    
    ที่กรมศลุกากรรับรอง (กรณีเป็นสมาชิกสมาคม) 

 ผู้มีอ านาจลงนามในแบบค าขอฯ ลงนามรับรอง 
ส าเนาถกูต้องและประทบัตรา (ถ้ามี) 

 

กรณีนิตบุิคคล 

กรณีบุคคลธรรมดา 


