สารบัญแบบคําขอลงทะเบียนฯ แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากร ที่ 28/2555
เรื่อง การลงทะเบียนเป็ นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรหรือดําเนินการในกระบวนการทางศุลกากร
เรื่ อง

แบบที่

แบบคําขอลงทะเบียนผู้ผา่ น พิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร (สําหรับนิติบคุ คล)

1

แบบคําขอลงทะเบียนผู้ผา่ น พิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร (สําหรับบุคคลธรรมดา)
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แบบคําขอลงทะเบียนตัวแทนออกของผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร (สําหรับนิติบคุ คล)
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แบบคําขอลงทะเบียนตัวแทนออกของผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร
(สําหรับบุคคลธรรมดา)

2-2

แบบคําขอลงทะเบียนเคาน์เตอร์ บริการ(Service Counter) ผู้ผา่ นพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร

3

แบบคําขอลงทะเบียนผู้รับผิดชอบการบรรจุ ผู้ผา่ นพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร

4

แบบคําขอลงทะเบียน ตัวแทนผู้รายงานยานพาหนะเข้ า-ออก ทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร

5

แบบคําขอลงทะเบียนธนาคารศุลกากร ผู้ดําเนินกระบวนการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร

6

แบบคําขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร

7

แบบคําขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนพิธีการศุลกากรระบบแลกเปลี่ยนข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDI)

8

แบบคําขอยกเลิกการลงทะเบียนผู้ผา่ นพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร

9

แบบคําขอต่ออายุการลงทะเบียนผู้ผา่ นพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร
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แบบคําขอลงทะเบียนแนบท้ ายหมายเลข 1
ประกาศ กรมศุลกากรที่ 28/2555

แบบคําขอลงทะเบียน
ผู้ผา่ นพิธีการศุลกากรทาง
อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร
ยื่นต่อ อธิบดีกรมศุลกากร ผ่าน

เลขทะเบียนคุมเอกสาร

ทะเบียนรับเลขที่.................................................
สถานที่รับ..........................................................
วันเดือนปี ที่รับ....................................................
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับ....................................................

 ฝ่ ายทะเบียน ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ
 สํานัก/สํานักงานศุลกากร.................................  ด่านศุลกากร................ .................

(1.) ข้ าพเจ้ า (ชื่อผู้ประกอบการภาษาไทย............................................................................................................ ..........)
(ชื่อผู้ประกอบการภาษาอังกฤษ............................................................................................................... ..)
ประเภทของกิจการ
 บจก.  บมจ.  หจก.
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
(นิติบคุ คลหรื อบุคคลที่เข้ าระบบภาษี มลู ค่าเพิ่ม)

 หสน.  ร้ าน
อื่น ๆ ....................................
 สํานักงานใหญ่ __ __ __
 ลําดับสาขาที่จดทะเบียนกับกรมสรรพากร __ __ __

ตังอยู
้ เ่ ลขที่..........................อาคาร...........................................ตรอก/ซอย................................................... หมูท่ ่ี..................
ถนน .........................................................แขวง/ตําบล.............................................. เขต/อําเภอ..........................................
จังหวัด..................................................... รหัสไปรษณีย์............................. โทรศัพท์....................................................
โทรสาร ................................. e-mail ……………..…………………………...........
ทุนจดทะเบียน.............................................. บาท วันที่ จดทะเบียน __ __ /__ __ /__ __ __ __
ทะเบียนตามหนังสือรับรองการเป็ นหุ้นส่วนบริษัท เลขที่ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
ออกให้ ณ วันที่ __ __ /__ __ /__ __ __ __

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

ขออนุมตั ยิ ่ืนปฏิบตั พิ ธิ ีการศุลกากร และการชําระภาษี อากรทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบไร้ เอกสาร (Paperless)
(2.) ธนาคารเพื่อความประสงค์ในการขอชําระภาษี อากรคือ ................................................ สาขา............................................
บัญชีเงินฝาก

 กระแสรายวัน  ออมทรัพย์

เลขที่ .........................................................

(3.) ธนาคารเพื่อความประสงค์ในการขอคืนเงินอากรคือ ................................................ สาขา.................................................
บัญชีเงินฝาก

 กระแสรายวัน  ออมทรัพย์

เลขที่ .........................................................

(4.) กรณีข้าพเจ้ าฯ ได้ ใช้ บริการของตัวแทนออกของ (Customs Broker) ผู้ซ่ งึ ได้ รับอนุมตั จิ ากกรมศุลกากรให้ เป็ น ผู้บริการรับส่ง
ข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร (Paperless) ในการผ่านพิธีการศุลกากรและการชําระภาษี อากรกับกรมศุลกากร ข้ าพเจ้ าฯ
ยินยอมรับผิดชอบในการกระทําของตัวแทนออกของในทุกกรณี
(5.) การผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร ซึง่ ข้ าพเจ้ าฯ ส่งข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ กรมศุลกากรทดแทน
เอกสารใด ๆ ก็ตาม และกรมศุลกากรได้ ตอบรับข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์นนในการผ่
ั้
านพิธีการแล้ ว ถือเป็ นการยื่นเอกสารนัน้ ๆ
ตามนัยพระราชบัญญัตศิ ลุ กากร พ.ศ.2469 หรื อตามพระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษี อากรสินค้ าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร
พ.ศ. 2524 หากการส่งข้ อมูลเป็ นความเท็จ หรื อเป็ นความไม่บริบรู ณ์ หรื อเป็ นความชักพาให้ ผิดหลงในรายการใด ๆ หรื อเป็ น
การฝ่ าฝื นบทบัญญัติของกฎหมายใด ๆ ก็ตาม ข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมให้ นําข้ อมูลดังกล่าวไปเป็ นหลักฐานในการพิจารณาดําเนินคดี
ตามกฎหมายศุลกากรหรื อกฎหมายอื่น ๆ เกี่ยวข้ อง
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(6.) บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ คําสัง่ หรื อกฎหมายใด ๆ ที่กําหนดให้ ผ้ นู ําของเข้ า ผู้สง่ ของออก ตัวแทนออกของ
นายเรื อหรื อตัวแทนเรื อ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าว มีหน้ าที่เก็บและรักษาบัญชีเอกสาร หลักฐาน และข้ อมูลไม่วา่ ในสื่อรูปใด
แบบ
ๆ
หรื อมีหน้ าที่ยื่นหรื อแสดงหรื อส่งเอกสารใด ๆ อันเจ้ าหน้ าที่เรี ยกให้ ยื่นหรื อแสดงหรื อส่งนัน้ ข้ าพเจ้ า ฯ ยินยอมให้ ใช้ บงั คับ
สําหรับข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ข้าพเจ้ าฯ หรื อตัวแทนส่งให้ กรมศุลกากร รวมทังให้
้ พิจารณา
ดําเนินคดีตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมี
การฝ่ าฝื นประกาศ ข้ อบังคับ ระเบียบ คําสัง่ หรื อกฎหมายดังกล่าวด้ วย
(7.) ข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมปฏิบตั ติ ามระเบียบ ประกาศ คําสัง่ และหลักเกณฑ์ของกรมศุลกากรที่ เกี่ยวข้ องกับการผ่านพิธีการศุลกากร
แบบไร้ เอกสาร อย่างครบถ้ วนและเคร่งครัด หากข้ าพเจ้ า ฯ กระทําการใด อันเป็ นการฝ่ าฝื นระเบียบ ประกาศ คําสัง่ ดังกล่าว
ข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมให้ กรมศุลกากรงดรับปฏิบตั พิ ธิ ีการศุลกากรแบบไร้ เอกสาร และถูกพิจารณาดําเนินคดีตามที่กฎหมายกําหนด
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ารายการที่แจ้ งไว้ ข้างต้ นเป็ นรายการที่ถกู ต้ องสมบูรณ์ทกุ ประการ

ลงชื่อ......................................................................... เจ้ าของ/ผู้จดั การ
(.......................................................................)
ยื่นวันที่............................................

.........

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

สําหรับเจ้ าหน้ าที่
ความเห็นเจ้ าหน้ าที่

คําสั่ง

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

 อนุมตั ิ ตังแต่
้ ..................................... เป็ นต้ นไป

ลงชื่อ................................................... เจ้ าหน้ าที่
(............................................ )
วันที่........................................................

 ไม่อนุมตั ิ

ลงชื่อ...................................................ผู้มีอํานาจลงนาม
(..............................................)
วันที่....................................................

หมายเหตุ สําหรับผู้ประกอบการที่เป็ นนิตบิ คุ คลหรื อบุคคลที่เข้ าระบบภาษี มลู ค่าเพิ่ม
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แบบคําขอลงทะเบียน
ผู้ผา่ นพิธีการศุลกากรทาง
อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร

คําร้ องมอบอํานาจให้ ผ้ ูรับมอบอํานาจกระทําการแทน

ข้ าพเจ้ า (ชื่อผู้ประกอบการภาษาไทย............................................................................................................ ..........)
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  สํานักงานใหญ่ __ __ __
(นิติบคุ คลหรื อบุคคลที่เข้ าระบบภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
 ลําดับสาขาที่จดทะเบียนกับกรมสรรพากร __ __ __
ผู้ผา่ นพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร (Paperless) ได้ มอบหมายให้
 นาย  นาง  นางสาว
(ภาษาไทย) ชื่อ.......................
........................................ สกุล....................... ..........................................
(ภาษาอังกฤษ) ชื่อ....................... ........................................ สกุล.................. ...............................................
 บัตรประจําตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบทะเบียนคนต่างด้ าว เลขที่ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
ที่อยู่ เลขที่..........................อาคาร...........................................ตรอก/ซอย................................................................. ......
หมูท่ ่ี..................ถนน .......................... ...................................แขวง/ตําบล....................................................... .............. เขต/
อําเภอ.....................................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์.............................
โทรศัพท์............................................โทรสาร ........................... .............. e-mail……………..…………….........................
เป็ นผู้มีอํานาจกระทําการในนามของข้ าพเจ้ าฯ ในการผ่านพิธีการศุลกากร การชําระภาษี อากร และการดําเนินการในกระบวนการ
ทางกรมศุลกากร และข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมรับผิดชอบในการกระทําของบุคคลข้ างต้ นในทุกกรณี
ลงชื่อ
(

ผู้รับมอบอํานาจ
)
เจ้ าของ/ผู้จดั การ

ลงชื่อ
(

)

ยื่นวันที่.....................................
หมายเหตุ

.........

ประทับตรานิตบิ คุ คล
(ถ้ ามี)

1. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมผู้มีอํานาจกระทําการฯ จะต้ องแจ้ งรายชื
เพื่อ่อลงทะเบียนเพิ่มเติมต่อกรมศุลกากร ทุกครัง้
2. การมอบอํานาจให้ บคุ คลธรรมดาในการผ่านพิธีการศุลกากร ให้ ตดิ อากรแสตมป์ 30 บาทเป็ นรายตัวบุคคล (ตามประมวลรัษฎากร
หมวด 6 เรื่ อง อากรแสตมป์)
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แบบคําขอลงทะเบียน
ผู้ผา่ นพิธีการศุลกากรทาง
อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร

บัญชีรายชื่อพนักงาน/ลูกจ้ าง

ข้ าพเจ้ า (ชื่อผู้ประกอบการภาษาไทย............................................................................................................ ..........)
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  สํานักงานใหญ่ __ __ __
(นิติบคุ คลหรื อบุคคลที่เข้ าระบบภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
 ลําดับสาขาที่จดทะเบียนกับกรมสรรพากร __ __ __
ผู้ผา่ นพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร (Paperless) ได้ มอบหมายให้
ชื่อพนักงาน/ลูกจ้ าง

เลขบัตรประจําตัวประชาชน

ข้ าพเจ้ าฯ ผู้ผา่ นพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร (Paperless) ได้ มอบหมายให้ พนักงาน/ลูกจ้ าง ตาม
รายชื่อข้ างต้ นเป็ นผู้กระทําติดต่อราชการกับกรมศุลกากรแทนข้ าพเจ้ า และข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมรับผิดชอบในการกระทํา ของ
พนักงาน/ลูกจ้ างของข้ าพเจ้ าในทุกกรณี
เจ้ าของ/ผู้จดั การ

ลงชื่อ
(

)

ยื่นวันที่.....................................
หมายเหตุ

.........

ประทับตรานิตบิ คุ คล
(ถ้ ามี)

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมพนักงาน/ลูกจ้ างจะต้ องแจ้ งรายชื่อ เพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมต่อกรมศุลกากรทุกครัง้
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แบบคําขอลงทะเบียนแนบท้ ายหมายเลข 1
ประกาศ กรมศุลกากรที่ 28/2555

แบบคําขอลงทะเบียน
ผู้ผา่ นพิธีการศุลกากรทาง
อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร

บัญชีรายชื่อตัวแทนออกของ (Customs Broker) ผู้รับมอบอํานาจ

ข้ าพเจ้ า (ชื่อผู้ประกอบการภาษาไทย............................................................................................................ ..........)
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  สํานักงานใหญ่ __ __ __
(นิติบคุ คลหรื อบุคคลที่เข้ าระบบภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
 ลําดับสาขาที่จดทะเบียนกับกรมสรรพากร __ __ __
ผู้ผา่ นพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร (Paperless) ได้ มอบหมายให้
ชื่อตัวแทนออกของ

เลขประจําตัวผู้เสียภาษี อากร

เป็ นตัวแทนออกของผู้รับมอบอํานาจ ข้ าพเจ้ าฯ ได้ ใช้ บริการของตัวแทนออกของ (Customs Broker) ผู้ซ่ งึ ได้ รับอนุมตั ิ
จากกรมศุลกากรให้ เป็ นผู้บริการรับส่งข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร (Paperless) ตามรายชื่อข้ างต้ น ในการผ่านพิธี
การศุลกากรและการชําระภาษี อากรกับกรมศุลกากร โดยตัวแทนออกของ (Customs Broker) ดังกล่าว เป็ นผู้สง่ ข้ อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์พร้ อมรับรองข้ อมูลด้ วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์(e-Signature) ของตัวแทนออกของนัน้ ๆผ่าน VANS ให้ กบั
กรมศุลกากรแทนข้ าพเจ้ า และข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมรับผิดชอบในการกระทําของตัวแทนออกของในทุกกรณี
เจ้ าของ/ผู้จดั การ

ลงชื่อ
(

)

ยื่นวันที่.....................................
หมายเหตุ

.........

ประทับตรานิตบิ คุ คล
(ถ้ ามี)

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมตัวแทนออกของจะต้ องแจ้ งรายชื่อ เพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมต่อกรมศุลกากรทุกครัง้

หน้ า 5/11

แบบคําขอลงทะเบียนแนบท้ ายหมายเลข 1
ประกาศ กรมศุลกากรที่ 28/2555

แบบคําขอลงทะเบียน
ผู้ผา่ นพิธีการศุลกากรทาง
อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร

การผ่ านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรื อ
การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

(1.) ข้ าพเจ้ า (ชื่อผู้ประกอบการภาษาไทย............................................................................................................ ..........
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  สํานักงานใหญ่ __ __ __
(นิติบคุ คลหรื อบุคคลที่เข้ าระบบภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
 ลําดับสาขาที่จดทะเบียนกับกรมสรรพากร __ __ __
Email Address ……………………………………………………..………….……..………
มีความประสงค์จะทําการรับส่งข้ อมูล และลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบไร้ เอกสาร กับกรมศุลกากรด้ วย ตนเอง โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
(1.1) ประเภทเอกสารที่ใช้ ในการแลกเปลีย่ นข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์กบั กรมศุลกากร
 ใบขนสินค้ าขาออก
 ใบขนสินค้ าขาเข้ า
 บัญชีราคาสินค้ า
 ใบกํากับการขนย้ ายสินค้ า
 บัญชีสนิ ค้ าทางอากาศ
 บัญชีสนิ ค้ าทางเรื อ
 บัญชีต้ สู นิ ค้ า
 รายงานเรื อ/อากาศยาน
 อื่น ๆ โปรดระบุ................................................................... ................................................
(1.2) ใช้ ซอฟแวร์ ของบริษัท................................................................................................ ..................
(1.3) ใช้ บริการผู้รับส่งข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (VANS) ของ ………............................................................
Gateway ของ

 CAT  เทรดสยาม  เน็ตเบย์ (สอบถามจากผู้ให้ บริการ)

(1.4) เป็ นสมาชิก Certificate Authority (CA) เพื่อลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ของ
 TOT  CAT  Others ……………….………………….……………………….……
หมายเลขสมาชิก

CA (Serial No.) ……………….………………….…………………….….……….

(2.) ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ใช้ บริการ ตัวแทนออกของ และ/หรื อ เคาน์เตอร์ บริการ ในการรับส่งข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ กับ
กรมศุลกากร แต่ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ด้ วยตนเอง โดยเป็ นสมาชิก Certificate Authority (CA) ของ
 TOT  CAT  Others ……………….………………….…………………………….……
หมายเลขสมาชิก CA (Serial No.) ……………….……………….…………………………….….……….……

ลงชื่อ
(
)
ยื่นวันที่.....................................

เจ้ าของ/ผู้จดั การ
.........

ประทับตรานิตบิ คุ คล
(ถ้ ามี)

หมายเหตุ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมจะต้ องแจ้ งเพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมต่อกรมศุลกากรทุกครัง้

หน้ า 6/11

แบบคําขอลงทะเบียนแนบท้ ายหมายเลข 1
ประกาศ กรมศุลกากรที่ 28/2555

แบบคําขอลงทะเบียน
ผู้ผา่ นพิธีการศุลกากรทาง
อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร

คําร้ องมอบอํานาจให้ ผ้ ูรับมอบอํานาจกระทําการแทน
ในการขอรั บเงินชดเชยค่ าภาษีอากรสําหรั บสินค้ าส่ งออก

ข้ าพเจ้ า (ชื่อผู้ประกอบการภาษาไทย............................................................................................................ ..........)
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  สํานักงานใหญ่ __ __ __
(นิติบคุ คลหรื อบุคคลที่เข้ าระบบภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
 ลําดับสาขาที่จดทะเบียนกับกรมสรรพากร __ __ __
ผู้ผา่ นพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร (Paperless) ได้ มอบหมายให้
 นาย  นาง  นางสาว
(ภาษาไทย) ชื่อ.......................
........................................ สกุล....................... ..........................................
(ภาษาอังกฤษ) ชื่อ....................... ........................................ สกุล.................. ...............................................
 บัตรประจําตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบทะเบียนคนต่างด้ าว เลขที่ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
ที่อยู่ เลขที่..........................อาคาร...........................................ตรอก/ซอย................................................................. ......
หมูท่ ่ี..................ถนน .......................... ...................................แขวง/ตําบล....................................................... .............. เขต/
อําเภอ.....................................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์.............................
โทรศัพท์............................................โทรสาร ........................... .............. e-mail……………..…………….........................
เป็ นผู้มีอํานาจกระทําการในนามของข้ าพเจ้ าฯ ในการขอรับเงินชดเชยค่าภาษี อากรสําหรับสินค้ าส่งออก ตามพระราชบัญญัติ
ชดเชยค่าภาษี อากรสินค้ าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. 2524 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง และข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมรับผิดชอบ
ในการกระทําของบุคคลข้ างต้ นในทุกกรณี หากเกิดการทุจริตในการขอรับเงินชดเชยอันเกิดจากการกระทําของบุคคลข้ างต้ น และ
เกิดความเสียหายแก่กรมศุลกากร ไม่วา่ กรณีใดๆ ข้ าพเจ้ ายินยอมรับผิดชอบต่อกรมศุลกากรในทุกกรณี
ผู้รับมอบอํานาจ

ลงชื่อ
(

)

ลงชื่อ
(

)

ยื่นวันที่.....................................
หมายเหตุ

เจ้ าของ/ผู้จดั การ
.........

ประทับตรานิตบิ คุ คล
(ถ้ ามี)

1. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมผู้มีอํานาจกระทําการฯ จะต้ องแจ้ งรายชื
เพื่อ่อลงทะเบียนเพิ่มเติมต่อกรมศุลกากร ทุกครัง้
2. การมอบอํานาจให้ บคุ คลธรรมดาในการผ่านพิธีการศุลกากร ให้ ตดิ อากรแสตมป์ 30 บาทเป็ นรายตัวบุคคล (ตามประมวลรัษฎากร
หมวด 6 เรื่ อง อากรแสตมป์)
หน้ า 7/11

แบบคําขอลงทะเบียนแนบท้ ายหมายเลข 1
ประกาศ กรมศุลกากรที่ 28/2555

แบบคําขอลงทะเบียน
ผู้ผา่ นพิธีการศุลกากรทาง
อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร

คําร้ องมอบหมายให้ ศูนย์ บริหารเงินทําหน้ าที่บริหาร
จัดการเงินตราต่ างประเทศแทน

(1.) ข้ าพเจ้ า (ชื่อผู้ประกอบการภาษาไทย............................................................................................................ ..........)
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  สํานักงานใหญ่ __ __ __
(นิติบคุ คลหรื อบุคคลที่เข้ าระบบภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
 ลําดับสาขาที่จดทะเบียนกับกรมสรรพากร __ __ __
ผู้ผา่ นพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร (Paperless) ได้ มอบหมายให้ ศนู ย์บริหารเงิน ทําหน้ าที่บริหารจัดการเงินตรา
ต่างประเทศแทน
(2.) โดยมี (ชื่อศูนย์บริหารเงินภาษาไทย............................................................................................................ ..........)
(ชื่อศูนย์บริหารเงินภาษาอังกฤษ............................................................................................................... ..)
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  สํานักงานใหญ่ __ __ __
(นิติบคุ คลหรื อบุคคลที่เข้ าระบบภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
 ลําดับสาขาที่จดทะเบียนกับกรมสรรพากร __ __ __
ตังอยู
้ เ่ ลขที่..........................อาคาร...........................................ตรอก/ซอย................................................... หมูท่ ่ี..................
ถนน .........................................................แขวง/ตําบล.............................................. เขต/อําเภอ..........................................
จังหวัด..................................................... รหัสไปรษณีย์............................. โทรศัพท์....................................................
โทรสาร ................................. e-mail ……………..…………………………...........
ทุนจดทะเบียน.............................................. บาท วันที่ จดทะเบียน __ __ /__ __ /__ __ __ __
ทะเบียนตามหนังสือรับรองการเป็ นหุ้นส่วนบริษัท เลขที่ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
ออกให้ ณ วันที่ __ __ /__ __ /__ __ __ __

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

ใบอนุญาตศูนย์บริหารเงิน เลขที่ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
ออกให้ ณ วันที่ __ __ /__ __ /__ __ __ __

หมออายุ ณ วันที่ __ __ /__ __ /__ __ __ __

เป็ นศูนย์บริหารเงิน ทําหน้ าที่บริหารจัดการเงินตราต่างประเทศแทนข้ าพเจ้ าฯ และข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมรับผิดชอบในการกระทําของ
บุคคลข้ างต้ นในทุกกรณี
ศูนย์บริหารเงิน

ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(
หมายเหตุ

)

)
เจ้ าของ/ผู้จดั การ
ประทับตรานิตบิ คุ คล
(ถ้ ามี)

1. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมจะต้ องแจ้ งรายชืเพื่อ่อลงทะเบียนเพิ่มเติมต่อกรมศุลกากร ทุกครัง้
2. การมอบอํานาจให้ บคุ คลธรรมดาในการผ่านพิธีการศุลกากร ให้ ตดิ อากรแสตมป์ 30 บาทเป็ นรายตัวบุคคล (ตามประมวลรัษฎากร
หมวด 6 เรื่ อง อากรแสตมป์)
หน้ า 8/11

แบบคําขอลงทะเบียนแนบท้ ายหมายเลข 1
ประกาศ กรมศุลกากรที่ 28/2555

หลักฐานที่ต้องนํามาแสดงในการลงทะเบียน
- กรณีย่ นื ขอลงทะเบียนเป็ นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบไร้ เอกสาร (Paperless)
ให้ ยื่นเฉพาะ หน้ า 1 และ 2 เท่านัน้ พร้ อมแสดงเอกสารประกอบ ดังนี ้
(1) สําเนาภาพถ่าย หนังสือรับรองการเป็ นหุ้นส่วน จากสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริ ษัท
กรุงเทพมหานคร หรื อสํานักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด ซึง่ ออกให้ ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันยื่นขอ ลงทะเบียนฯ กรณีนิติบคุ คลจดทะเบียนในต่างประเทศที่ไม่
สามารถยื่นหนังสือรับรอง ให้ ใช้ หลักฐานการจดทะเบียเป็นนนิติบคุ คลของต่างประเทศ โดยมี NOTARY PUBLIC ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลง
นามรับรอง และออกให้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง 1 ชุด
(2) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี อากร หรื อใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรื อแบบแจ้ งการเปลี่ยนแปลงทะเบียน
ภาษี มลู ค่าเพิม่ ที่กรมสรรพากรออกให้ (ภ.พ.09) พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง 1 ชุด
(3) เลขที่บญ
ั ชีเงินฝาก ชื่อ ที่อยู่ สาขาและประเภทบัญชีของธนาคาร (BANK STATEMENT) ซึง่ ธนาคารรับรอง หรื อ สมุดบัญชีเงิน
ฝากออมทรัพย์ในนามบริษัท ห้ าง ร้ าน พร้ อมสําเนาภาพถ่ายรับรองสําเนาถูกต้ อง 1 ชุด (ถ้ ามี)
(4) เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติม เฉพาะกรณีตอ่ ไปนี ้
บริษัท หรื อห้ างหุ้นส่วน
(4.1) กรณี บริษัทหรื อห้ างหุ้นส่วน ระบุเงื่อนไขการลงลายมือชื่อที่ต้องประทับตราสําคัญของ
ให้ ยื่นสําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองตราสําคัญของบริษัท (บอจ.3) หรื อ ห้ างหุ้นส่วน (หส.2) พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง 1 ชุด
(4.2) กรณี กรรมการลงนามร่วมกัน ให้ ลงนามทุกคน และให้ แนบสําเนาภาพถ่าย บัตรประจําตัวประชาชน หรื อหนังสือเดินทาง
(เฉพาะบุคคลต่างประเทศ) ของผู้ลงนาม พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ องด้ วย หากไม่สามารถนําหนังสือเดินทาง(PASSPORT) มาแสดงได้
ให้ ใช้ หนังสือรับรองหนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่ออกให้ โดยมี NOTARY PUBLIC ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลงนามรับรอง และออกให้ ไม่
เกิน 6 เดือน พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง1 ชุด
(4.3) กรณีเป็ นสํานักงานผู้แทน ให้ แนบสําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองให้ จดทะเบียนประกอบกิจการต่างด้ าวของกระทรวง
พาณิชย์ ตามพระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2542 พร้ อมหนังสือมอบอํานาจ(POWER OF ATTORNEY)
ซึง่ ได้ ผา่ นการรับรองจาก NOTARY PUBLIC ที่เชื่อถือได้ (กรณีที่ไม่กําหนดชื่อผู้บริหารกิจการ) พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง1 ชุด
(4.4) กรณี เป็ นสหกรณ์ มูลนิธิ โรงเรี ยน ให้ แนบสําเนาภาพถ่ายหนังสือจดทะเบียนการจัดตัง้ สําเนาภาพถ่ายหนังสือแต่งตัง้
ผู้มีอํานาจทําการแทน สําเนาภาพถ่ายหนังสือรายนามกรรมการ(ถ้ ามี) ข้ อบังคับ บัตรประจําตัวผู้เสียภาษี อากรในนามสหกรณ์ มูลนิธิ
โรงเรี ยน พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง 1 ชุด
(4.5) กรณีเป็ นกิจการร่วมค้ าให้ แนบสําเนาภาพถ่ายหนังสือสัญญาร่วมค้ า ถ้ าทําสัญญาเป็ นภาษาต่างประเทศต้ องมีคําแปล
เป็ นภาษาไทยจากสถาบันการแปลที่เชื่อถือได้และสําเนาภาพถ่ายหนังสือมอบอํานาจให้ เป็ นผู้ทําการแทนกิจการร่วมค้(ากรณีท่ีไม่
กําหนดชื่อผู้บริหารกิจการ) พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง 1 ชุด
(4.6) กรณีเป็ นบริษัทที่ทําแผนฟื น้ ฟูกิจการซึง่ ศาลได้ มีคําสัง่ ให้ บริษัทอื่นเป็ นผู้บริหารแผนเพื่อดําเนินกิจการแทนบริษัท โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ บริษัทสามารถดําเนินกิจการต่อไปได้ ให้ แนบสําเนาภาพถ่ายคําสัง่ ศาลให้ฟืน้ ฟูกิจการ หรื อทําแผนฟื น้ ฟูกิจ การ
และให้ ผ้ มู ีอํานาจตามกฎหมายลงนามพร้ อมประทับตราในเอกสารของบุคคล หรื อนิตบิ คุ คลที่ศาลมีคําสัง่ ให้ ฟืน้ ฟูกิจการหรื อทําแผน
ฟื น้ ฟูกิจการ
(5) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ ใบทะเบียนคนต่างด้ าว หรื อ หนังสือเดินทาง
(PASSPORT) เฉพาะบุคคลต่างประเทศ
หรื อบัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้
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- กรณีมีการมอบอํานาจให้ ผ้ ูรับมอบอํานาจกระทําการแทน ในการผ่ านพิธีการศุลกากรและการดําเนินกระบวนการ
ในทางศุลกากร ให้ ยื่นคําร้ องขอ หน้ า 1 - 2 และเพิ่มเติม หน้ า 3 คําร้ องการมอบอํานาจ เป็ นรายผู้รับมอบอํานาจ
พร้ อมสําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรื อใบทะเบียนคนต่างด้ าว หรื อหนังสือเดินทาง
(PASSPORT) เฉพาะบุคคลต่างประเทศ
หรื อบัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง 1 ชุด
- กรณีมีการมอบหมายให้ พนักงาน/ลูกจ้ างกระทําการแทน ในการติดต่ อราชการกับกรมศุลกากร
ให้ ยื่นคําร้ องขอ หน้ า 1 - 2 และเพิ่มเติม หน้ า 4 คําร้ องมอบหมายให้ พนักงานลูกจ้ างทําการแทน
พร้ อมสําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชนเป็ นรายบุคคลพร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง 1 ชุด
- กรณีมีการมอบอํานาจให้ ตัวแทนออกของ (Customs Broker) เป็ นผู้รับมอบอํานาจกระทําการแทน ในการผ่ านพิธีการ
ศุลกากรและการดําเนินกระบวนการในทางศุลกากร
ให้ ยื่นคําร้ องขอ หน้ า 1 - 2 และเพิ่มเติม หน้ า 5 คําร้ องการมอบอํานาจ พร้ อมสําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี อากร หรื อ
ใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรื อแบบแจ้ งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม ที่กรมสรรพากรออกให้ (ภ.พ.09) หรื อ
บัตรประจําตัวประชาชน ของตัวแทนออกของผู้รับมอบอํานาจ พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง 1 ชุด
- กรณีประสงค์ จะส่ งข้ อมูลการผ่ านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และทําการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยตนเอง
ให้ ยื่นคําร้ องขอ หน้ า 1 - 2 และเพิ่มเติม หน้ า 6 คําร้ องการขอทําการรับส่งข้ อมูล และลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบไร้
เอกสารกับกรมศุลกากรด้ วยตนเอง
- กรณีประสงค์ จะทําการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยตนเอง
ให้ ยื่นคําร้ องขอ หน้ า 1 - 2 และเพิ่มเติม หน้ า 6 คําร้ องการขอทําการใช้ บริการ ตัวแทนออกของ และ/หรื อ เคาน์เตอร์ บริการ ใน
การรับส่งข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ กับกรมศุลกากร แต่ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ด้ วยตนเอง
- กรณีมีการมอบอํานาจให้ ผ้ ูรับมอบอํานาจกระทําการแทน ในการขอรั บเงินชดเชยค่ าภาษีอากรสําหรั บสินค้ าส่ งออก
ให้ ยื่นคําร้ องขอ หน้ า 1 - 2 และเพิ่มเติม หน้ า 7 คําร้ องการมอบอํานาจ เป็ นรายผู้รับมอบอํานาจขอรับเงินชดเชยค่าภาษี อากร
พร้ อมสําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรื อใบทะเบียนคนต่างด้ าว หรื อหนังสือเดินทาง
(PASSPORT) เฉพาะบุคคลต่างประเทศ
หรื อบัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง 1 ชุด
- กรณีมีคาํ ร้ องมอบหมายให้ ศูนย์ บริหารเงินทําหน้ าที่บริหารจัดการเงินตราต่ างประเทศแทน
ให้ ยื่นคําร้ องขอ หน้ า1 - 2 และเพิ่มเติม หน้ า8 คําร้ องการมอบหมายให้ ศนู ย์บริหารเงินทําหน้ าที่บริหารจัดการเงินตราต่างประเทศแทน
พร้ อมเอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติม ดังนี ้
(1) สําเนาบัญชีรายชื่อของกลุม่ บริษัทที่ศนู ย์บริหารเงินได้ แจ้ งไว้ กบั ธนาคารแห่งประเทศไทยตามประกาศเจ้ าพนักงาน
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับศูนย์บริหารเงิน ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2547 พร้ อมสําเนา
รับรองสําเนาถูกต้ อง 1 ชุด
(2) สําเนาใบอนุญาตของศูนย์บริหารเงินที่กลุม่ บริษัทได้ มอบอํานาจให้ บริหารจัดการเงินตราต่างประเทศแทนตน
พร้ อมสําเนารับรองสําเนาถูกต้ อง 1 ชุด
(3) หนังสือยินยอมของกลุม่ บริษัทที่มอบอํานาจให้ กบั ศูนย์บริหารเงิน
(4) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบคุ คลของศูนย์บริหารเงิน จากสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
กรุงเทพมหานคร หรื อสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด พร้ อมสําเนารับรองสําเนาถูกต้ อง 1 ชุด
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- กรณีกรรมการ ผู้จัดการ หรื อผู้มีอาํ นาจลงนามไม่ มาดําเนินการยื่นคําร้ องด้ วยตนเอง ให้ ทําหนังสือมอบอํานาจให้ มีผ้ มู า
กระทําการแทน และผู้รับมอบอํานาจให้ กระทําการแทนต้ องยื่นสําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชนของผู้รับมอบอํานาจ 1 ชุด
พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
-ให้ นําเอกสารตัวจริงบัตรประจําตัวประชาชน หรื อเอกสารแสดงตนอื่นๆของผู้ลงนามเช่ น หนังสือเดินทาง บัตรประจําตัว
ที่ทางราชการออกให้ เป็ นต้ น โดยเอกสารแสดงตนดังกล่ าวจะต้ องระบุเลขประจําตัวประชาชนไว้
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แบบคําขอลงทะเบียน
ผู้ผา่ นพิธีการศุลกากรทาง
อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร
ยื่นต่อ อธิบดีกรมศุลกากร ผ่าน

เลขทะเบียนคุมเอกสาร

ทะเบียนรับเลขที่.................................................
สถานที่รับ..........................................................
วันเดือนปี ที่รับ....................................................
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับ....................................................

 ฝ่ ายทะเบียน ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ
 สํานัก/สํานักงานศุลกากร.................................  ด่านศุลกากร................ .................

ข้ าพเจ้ า  นาย  นาง  นางสาว
(ภาษาไทย) ชื่อ.......................
........................................ สกุล....................... ..........................................
(ภาษาอังกฤษ) ชื่อ....................... ........................................ สกุล.................. ...............................................
 บัตรประจําตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบทะเบียนคนต่างด้ าว เลขที่ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
ที่อยูเ่ ลขที่..........................อาคาร...........................................ตรอก/ซอย................................................... หมูท่ ่ี..................
ถนน .........................................................แขวง/ตําบล.............................................. เขต/อําเภอ.......................................
จังหวัด..................................................... รหัสไปรษณีย์............................. โทรศัพท์....................................................
โทรสาร ................................. e-mail ……………..…………………………...........
ขออนุมตั ยิ ่ืนปฏิบตั พิ ธิ ีการศุลกากร และการชําระภาษี อากรทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบไร้ เอกสาร (Paperless)
(2.) ธนาคารเพื่อความประสงค์ในการขอชําระภาษี อากรคือ ................................................ สาขา............................................
บัญชีเงินฝาก

 กระแสรายวัน  ออมทรัพย์

เลขที่ .........................................................

(3.) ธนาคารเพื่อความประสงค์ในการขอคืนเงินอากรคือ ................................................ สาขา.................................................
บัญชีเงินฝาก

 กระแสรายวัน  ออมทรัพย์

เลขที่ .........................................................

(4.) กรณีข้าพเจ้ าฯ ได้ ใช้ บริการของตัวแทนออกของ (Customs Broker) ผู้ซ่ งึ ได้ รับอนุมตั จิ ากกรมศุลกากรให้ เป็ น ผู้บริการรับส่ง
ข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร (Paperless) ในการผ่านพิธีการศุลกากรและการชําระภาษี อากรกับกรมศุลกากร ข้ าพเจ้ าฯ
ยินยอมรับผิดชอบในการกระทําของตัวแทนออกของในทุกกรณี
(5.) การผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร ซึง่ ข้ าพเจ้ าฯ ส่งข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ กรมศุลกากรทดแทน
เอกสารใด ๆ ก็ตาม และกรมศุลกากรได้ ตอบรับข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์นนในการผ่
ั้
านพิธีการแล้ ว ถือเป็ นการยื่นเอกสารนัน้ ๆ
ตามนัยพระราชบัญญัตศิ ลุ กากร พ.ศ.2469 หรื อตามพระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษี อากรสินค้ าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร
พ.ศ. 2524 หากการส่งข้ อมูลเป็ นความเท็จ หรื อเป็ นความไม่บริบรู ณ์ หรื อเป็ นความชักพาให้ ผิดหลงในรายการใด ๆ หรื อเป็ นการ
ฝ่ าฝื นบทบัญญัติของกฎหมายใด ๆ ก็ตาม ข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมให้ นําข้ อมูลดังกล่าวไปเป็ นหลักฐานในการพิจารณาดําเนินคดีตาม
กฎหมายศุลกากรหรื อกฎหมายอื่น ๆ เกี่ยวข้ อง
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(6.) บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ คําสัง่ หรื อกฎหมายใด ๆ ที่กําหนดให้ ผ้ นู ําของเข้ า ผู้สง่ ของออก ตัวแทนออกของ
นายเรื อหรื อตัวแทนเรื อ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าว มีหน้ าที่เก็บและรักษาบัญชีเอกสาร หลักฐาน และข้ อมูลไม่วา่ ในสื่อรูปใด
แบบ
ๆ
หรื อมีหน้ าที่ยื่นหรื อแสดงหรื อส่งเอกสารใด ๆ อันเจ้ าหน้ าที่เรี ยกให้ ยื่นหรื อแสดงหรื อส่งนัน้ ข้ าพเจ้ า ฯ ยินยอมให้ ใช้ บงั คับ
สําหรับข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ข้าพเจ้ าฯ หรื อตัวแทนส่งให้ กรมศุลกากร รวมทังให้
้ พิจารณา
ดําเนินคดีตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมี
การฝ่ าฝื นประกาศ ข้ อบังคับ ระเบียบ คําสัง่ หรื อกฎหมายดังกล่าวด้ วย
(7.) ข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมปฏิบตั ติ ามระเบียบ ประกาศ คําสัง่ และหลักเกณฑ์ของกรมศุลกากรที่ เกี่ยวข้ องกับการผ่านพิธีการศุลกากร
แบบไร้ เอกสาร อย่างครบถ้ วนและเคร่งครัด หากข้ าพเจ้ า ฯ กระทําการใด อันเป็ นการฝ่ าฝื นระเบียบ ประกาศ คําสัง่ ดังกล่าว
ข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมให้ กรมศุลกากรงดรับปฏิบตั พิ ธิ ีการศุลกากรแบบไร้ เอกสาร และถูกพิจารณาดําเนินคดีตามที่กฎหมายกําหนด
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ารายการที่แจ้ งไว้ ข้างต้ นเป็ นรายการที่ถกู ต้ องสมบูรณ์ทกุ ประการ

ลงชื่อ.........................................................................
(.......................................................................)
ยื่นวันที่................................................................

สําหรับเจ้ าหน้ าที่
ความเห็นเจ้ าหน้ าที่

คําสั่ง

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

 อนุมตั ิ ตังแต่
้ ..................................... เป็ นต้ นไป

ลงชื่อ................................................... เจ้ าหน้ าที่
(............................................ )
วันที่........................................................

 ไม่อนุมตั ิ

ลงชื่อ...................................................ผู้มีอํานาจลงนาม
(..............................................)
วันที่....................................................

หมายเหตุ สําหรับผู้ประกอบการที่เป็ นบุคคลธรรมดา
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แบบคําขอลงทะเบียน
ผู้ผา่ นพิธีการศุลกากรทาง
อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร

คําร้ องมอบอํานาจให้ ผ้ ูรับมอบอํานาจกระทําการแทน

ข้ าพเจ้ า  นาย  นาง  นางสาว
(ภาษาไทย) ชื่อ.......................
........................................ สกุล....................... ..........................................
 บัตรประจําตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบทะเบียนคนต่างด้ าว เลขที่ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
ผู้ผา่ นพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร (Paperless) ได้ มอบหมายให้
 นาย  นาง  นางสาว
(ภาษาไทย) ชื่อ.......................
........................................ สกุล....................... ..........................................
(ภาษาอังกฤษ) ชื่อ....................... ........................................ สกุล.................. ...............................................
 บัตรประจําตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบทะเบียนคนต่างด้ าว เลขที่ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
ที่อยู่ เลขที่..........................อาคาร...........................................ตรอก/ซอย................................................................. ......
หมูท่ ่ี..................ถนน .......................... ...................................แขวง/ตําบล....................................................... .............. เขต/
อําเภอ.....................................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์.............................
โทรศัพท์............................................โทรสาร ........................... .............. e-mail……………..…………….........................
เป็ นผู้มีอํานาจกระทําการในนามของข้ าพเจ้ าฯ ในการผ่านพิธีการศุลกากร การชําระภาษี อากร และการดําเนินการในกระบวนการ
ทางกรมศุลกากร และข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมรับผิดชอบในการกระทําของบุคคลข้ างต้ นในทุกกรณี
ผู้รับมอบอํานาจ

ลงชื่อ
(

)

ลงชื่อ
(

)

ยื่นวันที่.....................................
หมายเหตุ

ผู้มอบอํานาจ
.......

1. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมผู้มีอํานาจกระทําการฯ จะต้ องแจ้ งรายชื
เพื่อ่อลงทะเบียนเพิ่มเติมต่อกรมศุลกากร ทุกครัง้
2. การมอบอํานาจให้ บคุ คลธรรมดาในการผ่านพิธีการศุลกากร ให้ ตดิ อากรแสตมป์ 30 บาทเป็ นรายตัวบุคคล (ตามประมวลรัษฎากร
หมวด 6 เรื่ อง อากรแสตมป์)
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แบบคําขอลงทะเบียน
ผู้ผา่ นพิธีการศุลกากรทาง
อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร

บัญชีรายชื่อพนักงาน/ลูกจ้ าง

ข้ าพเจ้ า  นาย  นาง  นางสาว
(ภาษาไทย) ชื่อ.......................
........................................ สกุล....................... ..........................................
 บัตรประจําตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบทะเบียนคนต่างด้ าว เลขที่ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
ผู้ผา่ นพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร (Paperless) ได้ มอบหมายให้
ชื่อพนักงาน/ลูกจ้ าง

เลขบัตรประจําตัวประชาชน

ข้ าพเจ้ าฯ ผู้ผา่ นพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร (Paperless) ได้ มอบหมายให้ พนักงาน/ลูกจ้ าง ตาม
รายชื่อข้ างต้ นเป็ นผู้กระทําติดต่อราชการกับกรมศุลกากรแทนข้ าพเจ้ า และข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมรับผิดชอบในการกระทํา ของ
พนักงาน/ลูกจ้ างของข้ าพเจ้ าในทุกกรณี
ลงชื่อ
(

)

ยื่นวันที่.....................................
หมายเหตุ

เจ้ าของ/ผู้จดั การ
.........

ประทับตรานิตบิ คุ คล
(ถ้ ามี)

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมพนักงาน/ลูกจ้ างจะต้ องแจ้ งรายชื่อ เพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมต่อกรมศุลกากรทุกครัง้
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แบบคําขอลงทะเบียน
ผู้ผา่ นพิธีการศุลกากรทาง
อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร

บัญชีรายชื่อตัวแทนออกของ (Customs Broker) ผู้รับมอบอํานาจ

ข้ าพเจ้ า  นาย  นาง  นางสาว
(ภาษาไทย) ชื่อ.......................
........................................ สกุล....................... ..........................................
 บัตรประจําตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบทะเบียนคนต่างด้ าว เลขที่ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
ผู้ผา่ นพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร (Paperless) ได้ มอบหมายให้
ชื่อตัวแทนออกของ

เลขประจําตัวผู้เสียภาษี อากร

เป็ นตัวแทนออกของผู้รับมอบอํานาจ ข้ าพเจ้ าฯ ได้ ใช้ บริการของตัวแทนออกของ (Customs Broker) ผู้ซ่ งึ ได้ รับอนุมตั ิ
จากกรมศุลกากรให้ เป็ นผู้บริการรับส่งข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร(Paperless) ตามรายชื่อข้ างต้ น ในการผ่านพิธีการ
ศุลกากรและการชําระภาษี อากรกับกรมศุลกากร โดยตัวแทนออกของ (Customs Broker) ดังกล่าว เป็ นผู้สง่ ข้ อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์พร้ อมรับรองข้ อมูลด้ วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์(e-Signature) ของตัวแทนออกของนัน้ ๆผ่าน VANS ให้ กบั
กรมศุลกากรแทนข้ าพเจ้ า และข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมรับผิดชอบในการกระทําของตัวแทนออกของในทุกกรณี
ลงชื่อ
(

)

ยื่นวันที่.....................................
หมายเหตุ

เจ้ าของ/ผู้จดั การ
.........

ประทับตรานิตบิ คุ คล
(ถ้ ามี)

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมตัวแทนออกของจะต้ องแจ้ งรายชื่อ เพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมต่อกรมศุลกากรทุกครัง้
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แบบคําขอลงทะเบียน
ผู้ผา่ นพิธีการศุลกากรทาง
อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร

การผ่ านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรื อ
การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

(1.) ข้ าพเจ้ า  นาย  นาง  นางสาว
(ภาษาไทย) ชื่อ.......................
........................................ สกุล....................... ..........................................
 บัตรประจําตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบทะเบียนคนต่างด้ าว เลขที่ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Email Address ……………………………………………………..………….……..………
มีความประสงค์จะทําการรับส่งข้ อมูล และลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบไร้ เอกสาร กับกรมศุลกากรด้ วย ตนเอง โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
(1.1) ประเภทเอกสารที่ใช้ ในการแลกเปลีย่ นข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์กบั กรมศุลกากร
 ใบขนสินค้ าขาออก
 ใบขนสินค้ าขาเข้ า
 บัญชีราคาสินค้ า
 ใบกํากับการขนย้ ายสินค้ า
 บัญชีสนิ ค้ าทางอากาศ
 บัญชีสนิ ค้ าทางเรื อ
 บัญชีต้ สู นิ ค้ า
 รายงานเรื อ/อากาศยาน
 อื่น ๆ โปรดระบุ................................................................... ................................................
(1.2) ใช้ ซอฟแวร์ ของบริษัท................................................................................................ ..................
(1.3) ใช้ บริการผู้รับส่งข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (VANS) ของ ………............................................................
Gateway ของ

 CAT  เทรดสยาม  เน็ตเบย์ (สอบถามจากผู้ให้ บริการ)

(1.4) เป็ นสมาชิก Certificate Authority (CA) เพื่อลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ของ
 TOT  CAT  Others ……………….………………….……………………….……
หมายเลขสมาชิก

CA (Serial No.) ……………….………………….…………………….….……….

(2.) ข้ าพเจ้ ามี ความประสงค์ใช้ บริการ ตัวแทนออกของ และ/หรื อ เคาน์เตอร์ บริการ ในการรับส่งข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ กับ
กรมศุลกากร แต่ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ด้ วยตนเอง โดยเป็ นสมาชิก Certificate Authority (CA)
ของ  TOT  CAT  Others ……………….………………….…………………………….……
หมายเลขสมาชิก
CA (Serial No.) ……………….……………….…………………………….….……….……

ลงชื่อ
(
)
ยื่นวันที่.....................................

เจ้ าของ/ผู้จดั การ
.........

ประทับตรานิตบิ คุ คล
(ถ้ ามี)

หมายเหตุ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมจะต้ องแจ้ งเพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมต่อกรมศุลกากรทุกครัง้
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แบบคําขอลงทะเบียน
ผู้ผา่ นพิธีการศุลกากรทาง
อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร

คําร้ องมอบอํานาจให้ ผ้ ูรับมอบอํานาจกระทําการแทน
ในการขอรั บเงินชดเชยค่ าภาษีอากรสําหรั บสินค้ าส่ งออก

ข้ าพเจ้ า  นาย  นาง  นางสาว
(ภาษาไทย) ชื่อ.......................
........................................ สกุล....................... ..........................................
 บัตรประจําตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบทะเบียนคนต่างด้ าว เลขที่ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
ผู้ผา่ นพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร (Paperless) ได้ มอบหมายให้
 นาย  นาง  นางสาว
(ภาษาไทย) ชื่อ.......................
........................................ สกุล....................... ..........................................
(ภาษาอังกฤษ) ชื่อ....................... ........................................ สกุล.................. ...............................................
 บัตรประจําตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบทะเบียนคนต่างด้ าว เลขที่ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
ที่อยู่ เลขที่..........................อาคาร...........................................ตรอก/ซอย................................................................. ......
หมูท่ ่ี..................ถนน .......................... ...................................แขวง/ตําบล....................................................... .............. เขต/
อําเภอ.....................................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์.............................
โทรศัพท์............................................โทรสาร ........................... .............. e-mail……………..…………….........................
เป็ นผู้มีอํานาจกระทําการในนามของข้ าพเจ้ าฯ ในการขอรับเงินชดเชยค่าภาษี อากรสําหรับสินค้ าส่งออก ตามพระราชบัญญัติ
ชดเชยค่าภาษี อากรสินค้ าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. 2524 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง และข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมรับผิดชอบ
ในการกระทําของบุคคลข้ างต้ นในทุกกรณี หากเกิดการทุจริตในการขอรับเงินชดเชยอันเกิดจากการกระทําของบุคคลข้ างต้ น และ
เกิดความเสียหายแก่กรมศุลกากร ไม่วา่ กรณีใดๆ ข้ าพเจ้ ายินยอมรับผิดชอบต่อกรมศุลกากรในทุกกรณี
ลงชื่อ
(

ผู้รับมอบอํานาจ
)

ลงชื่อ
(

ผู้มอบอํานาจ

)
ยื่นวันที่..............................................

หมายเหตุ

1. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมผู้มีอํานาจกระทําการฯ จะต้ องแจ้ งรายชื
เพื่อ่อลงทะเบียนเพิ่มเติมต่อกรมศุลกากร ทุกครัง้
2. การมอบอํานาจให้ บคุ คลธรรมดาในการผ่านพิธีการศุลกากร ให้ ตดิ อากรแสตมป์ 30 บาทเป็ นรายตัวบุคคล (ตามประมวลรัษฎากร
หมวด 6 เรื่ อง อากรแสตมป์)
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หลักฐานที่ต้องนํามาแสดงในการลงทะเบียน
- กรณีย่ นื ขอลงทะเบียนเป็ นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบไร้ เอกสาร (Paperless)
ให้ ยื่นเฉพาะ หน้ า 1 และ 2 เท่านัน้ พร้ อมแสดงเอกสารประกอบ ดังนี ้
(1) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ ใบทะเบียนคนต่างด้ าว หรื อ หนังสือเดินทาง
(PASSPORT) เฉพาะบุคคล
ต่างประเทศ หรื อบัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง 1 ชุด
(2) เลขที่บญ
ั ชีเงินฝาก ชื่อและที่อยูข่ องธนาคาร (BANK STATEMENT) ซึง่ ธนาคารรับรอง หรื อ สมุดบัญชีเงินฝากออ มทรัพย์
ในนามบุคคล พร้ อมสําเนาภาพถ่ายรับรองสําเนาถูกต้ อง 1 ชุด (ถ้ ามี)
- กรณีมีการมอบอํานาจให้ ผ้ ูรับมอบอํานาจกระทําการแทน ในการผ่ านพิธีการศุลกากรและการดําเนินกระบวนการ
ในทางศุลกากร
ให้ ยื่นคําร้ องขอ หน้ า 1 - 2 และเพิ่มเติม หน้ า 3 คําร้ องการมอบอํานาจ เป็ นรายผู้รับมอบอํานาจ
พร้ อมสําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรื อใบทะเบียนคนต่างด้ าวหรื อหนังสือเดินทาง(PASSPORT) เฉพาะบุคคลต่างประเทศ
หรื อบัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง 1 ชุด
- กรณีมีการมอบหมายให้ พนักงาน/ลูกจ้ างกระทําการแทน ในการติดต่ อราชการกับกรมศุลกากร
ให้ ยื่นคําร้ องขอ หน้ า 1 - 2 และเพิ่มเติม หน้ า 4 คําร้ องมอบหมายให้ พนักงานลูกจ้ างทําการแทน
พร้ อมสําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชนเป็ นรายบุคคล พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง 1 ชุด
- กรณีมีการมอบอํานาจให้ ตัวแทนออกของ (Customs Broker) เป็ นผู้รับมอบอํานาจกระทําการแทน ในการผ่ านพิธีการ
ศุลกากรและการดําเนินกระบวนการในทางศุลกากร
ให้ ยื่นคําร้ องขอ หน้ า 1 - 2 และเพิ่มเติม หน้ า 5 คําร้ องการมอบอํานาจ พร้ อมสําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี อากร หรื อใบ
ทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรื อแบบแจ้ งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม ที่กรมสรรพากรออกให้ (ภ.พ.09) หรื อบัตร
ประจําตัวประชาชน ของตัวแทนออกของผู้รับมอบอํานาจ พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง 1 ชุด
- กรณีประสงค์ จะส่ งข้ อมูลการผ่ านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และทําการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยตนเอง
ให้ ยื่นคําร้ องขอ หน้ า 1 - 2 และเพิ่มเติม หน้ า 6 คําร้ องการขอทําการรับส่งข้ อมูล และลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบไร้ เอกสาร
กับกรมศุลกากรด้ วยตนเอง
- กรณีประสงค์ จะทําการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยตนเอง
ให้ ยื่นคําร้ องขอ หน้ า 1 - 2 และเพิ่มเติม หน้ า 6 คําร้ องการขอทําการใช้ บริการ ตัวแทนออกของ และ/หรื อ เคาน์เตอร์ บริการ ในการ
รับส่งข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ กับกรมศุลกากร แต่ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ด้ วยตนเอง
- กรณีมีการมอบอํานาจให้ ผ้ ูรับมอบอํานาจกระทําการแทน ในการขอรั บเงินชดเชยค่ าภาษีอากรสําหรั บสินค้ าส่ งออก
ให้ ยื่นคําร้ องขอ หน้ า 1 - 2 และเพิ่มเติม หน้ า 7 คําร้ องการมอบอํานาจ เป็ นรายผู้รับมอบอํานาจขอรับเงินชดเชยค่าภาษี อากร
พร้ อมสําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรื อใบทะเบียนคนต่างด้ าว หรื อหนังสือเดินทาง
(PASSPORT) เฉพาะบุคคลต่างประเทศ
หรื อบัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง 1 ชุด
-กรณีบุคคล หรื อผู้มีอาํ นาจลงนามไม่ มาดําเนินการยื่นคําร้ องด้ วยตนเอง ให้ ทําหนังสือมอบอํานาจให้ มีผ้ มู ากระทําการแทน
และผู้รับมอบอํานาจให้ กระทําการแทนต้ องยื่นสําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชนของผู้รับมอบอํานาจ 1 ชุด พร้ อมรับรองสําเนา
ถูกต้ อง
-ให้ นําเอกสารตัวจริงบัตรประจําตัวประชาชน หรื อเอกสารแสดงตนอื่นๆของผู้ลงนามเช่ น หนังสือเดินทาง บัตรประจําตัว
ที่ทางราชการออกให้ เป็ นต้ น โดยเอกสารแสดงตนดังกล่ าวจะต้ องระบุเลขประจําตัวประชาชนไว้

หน้ า 8/8

แบบคําขอลงทะเบียนแนบท้ ายหมายเลข 2
ประกาศ กรมศุลกากรที่ 28/2555
ทะเบียนรับเลขที่.................................................
แบบคําขอลงทะเบียนตัวแทนออกของ
ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขทะเบียนคุมเอกสาร สถานที่รับ..........................................................
วันเดือนปี ที่รับ....................................................
แบบไร้ เอกสาร
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับ....................................................

ยื่นต่อ อธิบดีกรมศุลกากร ผ่าน

 ฝ่ ายทะเบียน ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ
 สํานัก/สํานักงานศุลกากร.................................  ด่านศุลกากร................ .................

(1.) ข้ าพเจ้ า (ชื่อผู้ประกอบการภาษาไทย............................................................................................................ ..........)
(ชื่อผู้ประกอบการภาษาอังกฤษ............................................................................................................... ..)
ประเภทของกิจการ
 บจก.  บมจ.  หจก.
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
(นิติบคุ คลหรื อบุคคลที่เข้ าระบบภาษี มลู ค่าเพิ่ม)

 หสน.  ร้ าน
อื่น ๆ ....................................
 สํานักงานใหญ่ __ __ __
 ลําดับสาขาที่จดทะเบียนกับกรมสรรพากร __ __ __

ตังอยู
้ เ่ ลขที่..........................อาคาร...........................................ตรอก/ซอย................................................... หมูท่ ่ี..................
ถนน .........................................................แขวง/ตําบล.............................................. เขต/อําเภอ..........................................
จังหวัด..................................................... รหัสไปรษณีย์............................. โทรศัพท์....................................................
โทรสาร ................................. e-mail ……………..…………………………...........
ทุนจดทะเบียน.............................................. บาท วันที่ จดทะเบียน __ __ /__ __ /__ __ __ __
ทะเบียนตามหนังสือรับรองการเป็ นหุ้นส่วนบริษัท เลขที่ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
ออกให้ ณ วันที่ __ __ /__ __ /__ __ __ __

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

ขออนุมตั ยิ ่ืนปฏิบตั พิ ธิ ีการศุลกากร และการชําระภาษี อากรทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบไร้ เอกสาร (Paperless)
(2.) ธนาคารเพื่อความประสงค์ในการขอชําระภาษี อากรคือ ................................................ สาขา............................................
บัญชีเงินฝาก

 กระแสรายวัน  ออมทรัพย์

เลขที่ .........................................................

(3.) ธนาคารเพื่อความประสงค์ในการขอคืนเงินอากรคือ ................................................ สาขา.................................................
บัญชีเงินฝาก

 กระแสรายวัน  ออมทรัพย์

เลขที่ .........................................................

(4.) กรณีข้าพเจ้ าฯ ได้ มอบหมายให้ ตวั แทนออกของรายอื่นผู้ซ่ งึ ได้ รับอนุมตั จิ ากกรมศุลกากรให้ เป็ นผู้บริการรับส่งข้ อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร (Paperless) ในการผ่านพิธีการศุลกากรและการชําระภาษี อากรกับกรมศุลกากร รับจ้ างช่วง
ข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมรับผิดชอบในการกระทําของตัวแทนออกของผู้รับจ้ างช่วงของข้ าพเจ้ าฯ ในทุกกรณี
(5.) การผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร ซึง่ ข้ าพเจ้ าฯ ส่งข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ กรมศุลกากรทดแทน
เอกสารใด ๆ ก็ตาม และกรมศุลกากรได้ ตอบรับข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์นนในการผ่
ั้
านพิธีการแล้ ว ถือเป็ นการยื่นเอกสารนัน้ ๆ
ตามนัยพระราชบัญญัตศิ ลุ กากร พ.ศ.2469 หรื อตามพระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษี อากรสินค้ าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร
พ.ศ. 2524 หากการส่งข้ อมูลเป็ นความเท็จ หรื อเป็ นความไม่บริบรู ณ์ หรื อเป็ นความชักพาให้ ผิดหลงในรายการใด ๆ หรื อเป็ น
การฝ่ าฝื นบทบัญญัติของกฎหมายใด ๆ ก็ตาม ข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมให้ นําข้ อมูลดังกล่าวไปเป็ นหลักฐานในการพิจารณาดําเนินคดี
ตามกฎหมายศุลกากรหรื อกฎหมายอื่น ๆ เกี่ยวข้ อง
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(6.) บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ คําสัง่ หรื อกฎหมายใด ๆ ที่กําหนดให้ ผ้ นู ําของเข้ า ผู้สง่ ของออก ตัวแทนออกของ
นายเรื อหรื อตัวแทนเรื อ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าว มีหน้ าที่เก็บและรักษาบัญชีเอกสาร หลักฐาน และข้ อมูลไม่วา่ ในสื่อรูปใด
แบบ
ๆ
หรื อมีหน้ าที่ยื่นหรื อแสดงหรื อส่งเอกสารใด ๆ อันเจ้ าหน้ าที่เรี ยกให้ ยื่นหรื อแสดงหรื อส่งนัน้ ข้ าพเจ้ า ฯ ยินยอมให้ ใช้ บงั คับ
สําหรับข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ข้าพเจ้ าฯ หรื อตัวแทนส่งให้ กรมศุลกากร รวมทังให้
้ พิจารณา
ดําเนินคดีตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมี
การฝ่ าฝื นประกาศ ข้ อบังคับ ระเบียบ คําสัง่ หรื อกฎหมายดังกล่าวด้ วย
(7.) ข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมปฏิบตั ติ ามระเบียบ ประกาศ คําสัง่ และหลักเกณฑ์ของกรมศุลกากรที่ เกี่ยวข้ องกับการผ่านพิธีการศุลกากร
แบบไร้ เอกสาร อย่างครบถ้ วนและเคร่งครัด หากข้ าพเจ้ า ฯ กระทําการใด อันเป็ นการฝ่ าฝื นระเบียบ ประกาศ คําสัง่ ดังกล่าว
ข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมให้ กรมศุลกากรงดรับปฏิบตั พิ ธิ ีการศุลกากรแบบไร้ เอกสาร และถูกพิจารณาดําเนินคดีตามที่กฎหมายกําหนด
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ารายการที่แจ้ งไว้ ข้างต้ นเป็ นรายการที่ถกู ต้ องสมบูรณ์ทกุ ประการ

ลงชื่อ......................................................................... เจ้ าของ/ผู้จดั การ
(.......................................................................)
ยื่นวันที่............................................

.........

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

สําหรับเจ้ าหน้ าที่
ความเห็นเจ้ าหน้ าที่

คําสั่ง

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

 อนุมตั ิ ตังแต่
้ ..................................... เป็ นต้ นไป

ลงชื่อ................................................... เจ้ าหน้ าที่
(............................................ )
วันที่........................................................

 ไม่อนุมตั ิ

ลงชื่อ...................................................ผู้มีอํานาจลงนาม
(..............................................)
วันที่....................................................

หมายเหตุ สําหรับตัวแทนออกของที่เป็ นนิตบิ คุ คล

หน้ า 2/9

แบบคําขอลงทะเบียนแนบท้ ายหมายเลข 2
ประกาศ กรมศุลกากรที่ 28/2555

แบบคําขอลงทะเบียนตัวแทนออกของ
ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์
แบบไร้ เอกสาร

คําร้ องมอบอํานาจให้ ผ้ ูรับมอบอํานาจกระทําการแทน

ข้ าพเจ้ า (ชื่อตัวแทนออกของภาษาไทย............................................................................................................ ..........)
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  สํานักงานใหญ่ __ __ __
(นิติบคุ คลหรื อบุคคลที่เข้ าระบบภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
 ลําดับสาขาที่จดทะเบียนกับกรมสรรพากร __ __ __
ตัวแทนออกของผู้ผา่ นพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร (Paperless) ได้ มอบหมายให้
 นาย  นาง  นางสาว
(ภาษาไทย) ชื่อ.......................
........................................ สกุล....................... ..........................................
(ภาษาอังกฤษ) ชื่อ....................... ........................................ สกุล.................. ...............................................
 บัตรประจําตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบทะเบียนคนต่างด้ าว เลขที่ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
ที่อยู่ เลขที่..........................อาคาร...........................................ตรอก/ซอย................................................................. ......
หมูท่ ่ี..................ถนน .......................... ...................................แขวง/ตําบล....................................................... .............. เขต/
อําเภอ.....................................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์.............................
โทรศัพท์............................................โทรสาร ........................... .............. e-mail……………..…………….........................
เป็ นผู้มีอํานาจกระทําการในนามของข้ าพเจ้ าฯ ในการเป็ นตัวแทนออกของรับอนุญาต และทําการผ่านพิธีการศุลกากร การชําระ
ภาษี อากร และการดําเนินการในกระบวนการทางกรมศุลกากร โดยข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมรับผิดชอบในการกระทําของบุคคลข้ างต้ นใน
ทุกกรณี

ลงชื่อ
(

ผู้รับมอบอํานาจ
)
เจ้ าของ/ผู้จดั การ

ลงชื่อ
(

)

ยื่นวันที่.....................................
หมายเหตุ

.........

ประทับตรานิตบิ คุ คล
(ถ้ ามี)

1. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมผู้มีอํานาจกระทําการฯ จะต้ องแจ้ งรายชื
เพื่อ่อลงทะเบียนเพิ่มเติมต่อกรมศุลกากร ทุกครัง้
2. การมอบอํานาจให้ บคุ คลธรรมดาในการผ่านพิธีการศุลกากร ให้ ตดิ อากรแสตมป์ 30 บาทเป็ นรายตัวบุคคล (ตามประมวลรัษฎากร
หมวด 6 เรื่ อง อากรแสตมป์)

หน้ า 3/9

แบบคําขอลงทะเบียนแนบท้ ายหมายเลข 2
ประกาศ กรมศุลกากรที่ 28/2555

แบบคําขอลงทะเบียนตัวแทนออกของ
ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์
แบบไร้ เอกสาร

บัญชีรายชื่อพนักงาน/ลูกจ้ าง

ข้ าพเจ้ า (ชื่อตัวแทนออกของภาษาไทย............................................................................................................ ..........)
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  สํานักงานใหญ่ __ __ __
(นิติบคุ คลหรื อบุคคลที่เข้ าระบบภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
 ลําดับสาขาที่จดทะเบียนกับกรมสรรพากร __ __ __
ตัวแทนออกของผู้ผา่ นพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร (Paperless) ได้ มอบหมายให้
ชื่อพนักงาน/ลูกจ้ างผู้ปฏิบตั หิ น้ าที่เกี่ยวกับการผ่านพิธีการศุลกากร

เลขบัตรประจําตัวประชาชน

ข้ าพเจ้ าฯ ตัวแทนออกของ (Customs Broker) ผู้ซ่ งึ ได้ รับอนุมตั จิ ากกรมศุลกากรให้ เป็ นผู้บริการรับส่งข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
แบบไร้ เอกสาร (Paperless) ได้ มอบหมายให้ พนักงาน/ลูกจ้ างตามรายชื่อข้ างต้ น ซึง่ เป็ นผู้ที่ได้ ลงทะเบียนเป็ นผู้ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับ
การออกของแล้ ว เป็ นผู้กระทําการผ่านพิธีการศุลกากรและการชําระภาษี อากรกับกรมศุลกากรแทนข้ าพเจ้ า และข้ าพเจ้ าฯ ยินยอม
รับผิดชอบในการกระทําของพนักงาน/ลูกจ้ าง/ผู้รับจ้ างของข้ าพเจ้ าในทุกกรณี
ลงชื่อ
(

)

ยื่นวันที่.....................................
หมายเหตุ

เจ้ าของ/ผู้จดั การ
.........

ประทับตรานิตบิ คุ คล
(ถ้ ามี)

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมพนักงาน/ลูกจ้ างจะต้ องแจ้ งรายชื่อ เพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมต่อกรมศุลกากรทุกครัง้
หน้ า 4/9

แบบคําขอลงทะเบียนแนบท้ ายหมายเลข 2
ประกาศ กรมศุลกากรที่ 28/2555

แบบคําขอลงทะเบียนตัวแทนออกของ
ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ บัญชีรายชื่อผู้นําของเข้ า-ผู้ส่งของออก ผู้มอบอํานาจในการ
ผ่ านพิธีการศุลกากรและการดําเนินกระบวนการในทางศุลกากร
แบบไร้ เอกสาร

ข้ าพเจ้ า (ชื่อผู้ประกอบการภาษาไทย............................................................................................................ ..........)
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  สํานักงานใหญ่ __ __ __
(นิติบคุ คลหรื อบุคคลที่เข้ าระบบภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
 ลําดับสาขาที่จดทะเบียนกับกรมสรรพากร __ __ __
ตัวแทนออกของผู้ผา่ นพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร (Paperless) ได้ มอบหมายให้
ชื่อผู้นําของเข้ า - ผู้สง่ ของออก ผู้มอบอํานาจ

เลขประจําตัวผู้เสียภาษี อากร

ข้ าพเจ้ าฯ ตัวแทนออกของ (Customs Broker) ผู้ได้ รับมอบอํานาจจากผู้นําของเข้ า-ผู้สง่ ของออก ตามรายชื่อข้ างต้ น
ในการผ่านพิธีการศุลกากรและการชําระภาษี อากรกับกรมศุลกากร และการดําเนินกระบวนการในทางศุลกากรอื่น ๆโดยเป็ น
ผู้สง่ ข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์พร้ อมรับรองข้ อมูลด้ วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์(e-Signature) ของข้ าพเจ้ า ผ่าน VANS ให้ กบั
กรมศุลกากรแทนผู้นําของเข้ า-ผู้สง่ ของออก และข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมรับผิดเช่นเดียวกับผู้นําของเข้ า-ผู้สง่ ของออกในทุกกรณี
ลงชื่อ
(

)

ยื่นวันที่.....................................
หมายเหตุ

เจ้ าของ/ผู้จดั การ
.........

ประทับตรานิตบิ คุ คล
(ถ้ ามี)

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมตัวแทนออกของจะต้ องแจ้ งรายชื่อ เพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมต่อกรมศุลกากรทุกครัง้

หน้ า 5/9

แบบคําขอลงทะเบียนแนบท้ ายหมายเลข 2
ประกาศ กรมศุลกากรที่ 28/2555

แบบคําขอลงทะเบียนตัวแทนออกของ
ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์
แบบไร้ เอกสาร (Paperless)

การผ่ านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรื อ
การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

(1.) ข้ าพเจ้ า (ชื่อผู้ประกอบการภาษาไทย............................................................................................................ ..........)
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  สํานักงานใหญ่ __ __ __
(นิติบคุ คลหรื อบุคคลที่เข้ าระบบภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
 ลําดับสาขาที่จดทะเบียนกับกรมสรรพากร __ __ __
Email Address ……………………………………………………..………….……..………
มีความประสงค์จะทําการรับส่งข้ อมูล และลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบไร้ เอกสาร กับกรมศุลกากรด้ วย ตนเอง โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
(1.1) ประเภทเอกสารที่ใช้ ในการแลกเปลีย่ นข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์กบั กรมศุลกากร
 ใบขนสินค้ าขาออก
 ใบขนสินค้ าขาเข้ า
 บัญชีราคาสินค้ า
 ใบกํากับการขนย้ ายสินค้ า
 บัญชีสนิ ค้ าทางอากาศ
 บัญชีสนิ ค้ าทางเรื อ
 บัญชีต้ สู นิ ค้ า
 รายงานเรื อ/อากาศยาน
 อื่น ๆ โปรดระบุ................................................................... ................................................
(1.2) ใช้ ซอฟแวร์ ของบริษัท................................................................................................ ..................
(1.3) ใช้ บริการผู้รับส่งข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (VANS) ของ ………............................................................
Gateway ของ

 CAT  เทรดสยาม  เน็ตเบย์ (สอบถามจากผู้ให้ บริการ)

(1.4) เป็ นสมาชิก Certificate Authority (CA) เพื่อลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ของ
 TOT  CAT  Others ……………….………………….……………………….……
หมายเลขสมาชิก

CA (Serial No.) ……………….………………….…………………….….……….

(2.) ข้ าพเจ้ ามี ความประสงค์ใช้ บริการ ตัวแทนออกของ และ/หรื อ เคาน์เตอร์ บริการ ในการรับส่งข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ กับ
กรมศุลกากร แต่ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ด้ วยตนเอง โดยเป็ นสมาชิก Certificate Authority (CA)
ของ  TOT  CAT  Others ……………….………………….…………………………….……
หมายเลขสมาชิก
CA (Serial No.) ……………….……………….…………………………….….……….……

ลงชื่อ
(
)
ยื่นวันที่.....................................

เจ้ าของ/ผู้จดั การ
.........

ประทับตรานิตบิ คุ คล
(ถ้ ามี)

หมายเหตุ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมจะต้ องแจ้ งเพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมต่อกรมศุลกากรทุกครัง้

หน้ า 6/9

แบบคําขอลงทะเบียนแนบท้ ายหมายเลข 2
ประกาศ กรมศุลกากรที่ 28/2555

แบบคําขอลงทะเบียนตัวแทนออกของ
ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์
แบบไร้ เอกสาร

บัญชีรายชื่อผู้รับจ้ างช่ วงของตัวแทนออกของ

ข้ าพเจ้ า (ชื่อตัวแทนออกของภาษาไทย............................................................................................................ ..........)
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  สํานักงานใหญ่ __ __ __
(นิติบคุ คลหรื อบุคคลที่เข้ าระบบภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
 ลําดับสาขาที่จดทะเบียนกับกรมสรรพากร __ __ __
ตัวแทนออกของผู้ผา่ นพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร (Paperless) ได้ มอบหมายให้
ชื่อตัวแทนออกของรายอื่นผู้รับจ้ างช่วงในการผ่านพิธีการศุลกากร

เลขประจําตัวผู้เสียภาษี อากร

ข้ าพเจ้ าฯ ตัวแทนออกของ (Customs Broker) ผู้ซ่ งึ ได้ รับอนุมตั จิ ากกรมศุลกากรให้ เป็ นผู้บริการรับส่งข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
แบบไร้ เอกสาร (Paperless) ได้ มอบหมายตัวแทนออกของรายอื่น ซึง่ เป็ นผู้ที่ได้ ลงทะเบียนเป็ นผู้ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการออกของ
แล้ ว เป็ นผู้รับจ้ างช่วงกระทําการผ่านพิธีการศุลกากรและการชําระภาษี อากรกับกรมศุลกากรแทนข้ าพเจ้ า และข้ าพเจ้ าฯ ยินยอม
รับผิดชอบในการกระทําของตัวแทนออกของผู้รับจ้ างช่วงของข้ าพเจ้ าฯ ในทุกกรณี
ลงชื่อ
(

)

ยื่นวันที่.....................................
หมายเหตุ

เจ้ าของ/ผู้จดั การ
.........

ประทับตรานิตบิ คุ คล
(ถ้ ามี)

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมพนักงาน/ลูกจ้ างจะต้ องแจ้ งรายชื่อ เพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมต่อกรมศุลกากรทุกครัง้
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หลักฐานที่ต้องนํามาแสดงในการลงทะเบียน
- กรณีย่ นื ขอลงทะเบียนเป็ นตัวแทนออกของผ้ ูผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบไร้ เอกสาร (Paperless)
ให้ ยื่นเฉพาะ หน้ า 1 และ 2 เท่านัน้ พร้ อมแสดงเอกสารประกอบ ดังนี ้
(1) สําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการเป็ นหุ้นส่วน จากสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริ ษัท
กรุงเทพมหานคร หรื อสํานักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วน บริษัทจังหวัด ซึง่ ออกให้ ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันยื่นขอทําบัตร กรณีนิตบิ คุ คลจดทะเบียนในต่างประเทศที่ไม่สามาร
ยื่นหนังสือรับรอง ให้ ใช้ หลักฐานการจดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลของต่างประเทศ โดยมี NOTARY PUBLIC ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลงนาม
รับรอง และออกให้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง 1 ชุด
(2) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี อากร หรื อใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรื อแบบแจ้ งการเปลี่ยนแปลงทะเบียน
ภาษี มลู ค่าเพิม่ ที่กรมสรรพากรออกให้ (ภ.พ.09) พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง 1 ชุด
(3) เลขที่บญ
ั ชีเงินฝาก ชื่อและที่อยูข่ องธนาคาร (BANK STATEMENT) ซึง่ ธนาคารรับรอง หรื อ สมุดบัญชีเงินฝากออ มทรัพย์
ในนามบริษัท ห้ าง ร้ าน พร้ อมสําเนาภาพถ่ายรับรองสําเนาถูกต้ อง 1 ชุด (ถ้ ามี)
(4) เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติม เฉพาะกรณีตอ่ ไปนี ้
(4.1) กรณี บริษัทหรื อห้ างหุ้นส่วน ระบุเงื่อนไขการลงลายมือชื่อที่ต้องประทับตราสําคัญของ
บริษัท หรื อห้ างหุ้นส่วน
ให้ ย่ ืน สําเนาภาพถ่าย หนังสือรับรองตราสําคัญของบริษัท (บอจ.3) หรื อ ห้ างหุ้นส่วน (หส.2) พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง 1 ชุด
(4.2) กรณี กรรมการลงนามร่วมกัน ให้ ลงนามทุกคน และ ให้ แนบสําเนาภาพถ่าย บัตรประจําตัวประชาชน หรื อหนังสือเดินทาง
(เฉพาะบุคคลต่างประเทศ) ของผู้ลงนาม พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ องด้ วย หากไม่สามารถนําหนังสือเดินทาง(PASSPORT) มาแสดงได้
ให้ ใช้ หนังสือรับรองหนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่ออกให้ โดยมี NOTARY PUBLIC ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลงนามรับรอง และออกให้ ไม่
เกิน 6 เดือน พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง1 ชุด
(4.3) กรณีเป็ นสํานักงานผู้แทนให้ แนบสําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองให้ จดทะเบียนประกอบกิจการต่างด้ าวของกระทรวง
พาณิชย์ ตามพระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2542 พร้ อมหนังสือมอบอํานาจ(POWER OF ATTORNEY)
ซึง่ ได้ ผา่ นการรับรองจาก NOTARY PUBLIC ที่เชื่อถือได้ (กรณีที่ไม่กําหนดชื่อผู้บริหารกิจการ) พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง1 ชุด
(4.4) กรณี เป็ นสหกรณ์ มูลนิธิ โรงเรี ยน ให้ แนบสําเนาภาพถ่ายหนังหนังสือจดทะเบียนการจัดตัง้ สําเนาภาพถ่ายหนังสือ
แต่งตังผู
้ ้ มีอํานาจทําการแทน สําเนาภาพถ่ายหนังสือรายนามกรรมการ (ถ้ ามี) บัตรประจําตัวผู้เสียภาษี อากรในนามสหกรณ์ มูลนิธิ
โรงเรี ยน พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง 1 ชุด
(4.5) กรณีเป็ นกิจการร่วมค้ าให้ แนบสําเนาภาพถ่ายหนังสือสัญญาร่วมค้ า ถ้ าทําสัญญาเป็ นภาษาต่างประเทศต้ องมีคําแปล
เป็ นภาษาไทยจากสถาบันการแปลที่เชื่อถือได้และสําเนาภาพถ่ายหนังสือมอบอํานาจให้ เป็ นผู้ทําการแทนกิจการร่วมค้ า(กรณีท่ีไม่
กําหนดชื่อผู้บริหารกิจการ) พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง 1 ชุด
(4.6) กรณีเป็ นบริษัทที่ทําแผนฟื น้ ฟูกิจการซงึ่ ศาลได้ มีคําสัง่ ให้ บริษัทอื่นเป็ นผู้บริหารแผนเพื่อดําเนินกิจการแทนบริษัท โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ บริษัทสามารถดําเนินกิจการต่อไปได้ให้ แนบสําเนาภาพถ่ายคําสัง่ ศาลให้ฟื น้ ฟูกิจการ หรื อทําแผนฟื น้ ฟูกิจการ
และให้ ผ้ มู ีอํานาจตามกฎหมายลงนามพร้ อมประทับตราในเอกสารของบุคคล หรื อนิตบิ คุ คลที่ศาลมีคําสัง่ ให้ฟื น้ ฟูกิจการหรื อทําแผน
ฟื น้ ฟูกิจการ
(5) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ ใบทะเบียนคนต่างด้ าว หรื อ หนังสือเดินทาง
(PASSPORT) เฉพาะบุคคลต่างประเทศ
หรื อบัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้

หน้ า 8/9

แบบคําขอลงทะเบียนแนบท้ ายหมายเลข 2
ประกาศ กรมศุลกากรที่ 28/2555

- กรณีมีการมอบอํานาจให้ ผ้ ูรับมอบอํานาจกระทําการแทน ในการผ่ านพิธีการศุลกากรและการดําเนินกระบวนการ
ในทางศุลกากร
ให้ ยื่นคําร้ องขอ หน้ า 1 - 2 และเติ่มเติม หน้ า 3 คําร้ องการมอบอํานาจ เป็ นรายผู้รับมอบอํานาจ
พร้ อมสําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรื อใบทะเบียนคนต่างด้ าวหรื อหนังสือเดินทาง(PASSPORT) เฉพาะบุคคลต่างประเทศ
หรื อบัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง 1 ชุด
- กรณีมีการมอบหมายให้ พนักงาน/ลูกจ้ างกระทําการแทน ในการผ่ านพิธีการศุลกากรและการชําระภาษีอากร
ให้ ยื่นคําร้ องขอ หน้ า 1 - 2 และเติ่มเติม หน้ า 4 คําร้ องมอบหมายให้ พนักงานลูกจ้ างทําการแทน
พร้ อมสําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชนเป็ นรายบุคคล พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง 1 ชุด
- กรณีมี บัญชีรายชื่อผู้นําของเข้ า-ผู้ส่งของออก ผู้มอบอํานาจให้ ตัวแทนออกของ (Customs Broker) กระทําการแทน
ในการผ่ านพิธีการศุลกากรและการดําเนินกระบวนการในทางศุลกากร
ให้ ยื่นคําร้ องขอ หน้ า 1 - 2 และเติ่มเติม หน้ า 5 บัญชีรายชื่อผู้นําของเข้ า-ผู้สง่ ของออก ผู้มอบอํานาจให้ ตวั แทนออกของ พร้ อม
สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี อากร หรื อใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรื อแบบแจ้ งการเปลี่ยนแปลงทะเบียน
ภาษี มลู ค่าเพิม่ ที่กรมสรรพากรออกให้(ภ.พ.09) หรื อบัตรประจําตัวประชาชน ของผู้รับมอบอํานาจ พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อ1ง ชุด
- กรณีประสงค์ จะส่ งข้ อมูลการผ่ านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และทําการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยตนเอง
ให้ ยื่นคําร้ องขอ หน้ า 1 - 2 และเติ่มเติม หน้ า 6 คําร้ องการขอทําการรับส่งข้ อมูล และลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบไร้ เอกสาร
กับกรมศุลกากรด้ วยตนเอง
- กรณีประสงค์ จะทําการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยตนเอง
ให้ ยื่นคําร้ องขอ หน้ า 1 - 2 และเติ่มเติม หน้ า 6 คําร้ องการขอลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ด้ วยตนเอง
- กรณีมีการมอบอํานาจให้ ตัวแทนออกของรายอื่นเป็ นผู้รับจ้ างช่ วงกระทําการแทนตัวแทนออกของ ในการผ่ านพิธีการ
ศุลกากรและการดําเนินกระบวนการในทางศุลกากร
ให้ ยื่นคําร้ องขอ หน้ า 1 - 2 และเพิ่มเติม หน้ า 7 บัญชีรายชื่อตัวแทนออกของรายอื่นผู้รับจ้ างช่วงตัวแทนออกของ ในการผ่านพิธีการ
ศุลกากร พร้ อมสําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี อากร หรื อ ใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรื อแบบแจ้ งการ
เปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม ที่กรมสรรพากรออกให้ (ภ.พ.09) หรื อบัตรประจําตัวประชาชน ของผู้รับมอบอํานาจ พร้ อม
รับรองสําเนาถูกต้ อง 1 ชุด
- กรณีกรรมการ ผู้จัดการ หรื อผู้มีอาํ นาจลงนามไม่ มาดําเนินการยื่นคําร้ องด้ วยตนเอง ให้ ทําหนังสือมอบอํานาจให้ มีผ้ มู า
กระทําการแทน และผู้รับมอบอํานาจให้ กระทําการแทนต้ องยื่นสําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชนของผู้รับมอบอํานาจ 1 ชุด
พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
-ให้ นําเอกสารตัวจริงบัตรประจําตัวประชาชน หรื อเอกสารแสดงตนอื่นๆของผู้ลงนามเช่ น หนังสือเดินทาง บัตรประจําตัว
ที่ทางราชการออกให้ เป็ นต้ น โดยเอกสารแสดงตนดังกล่ าวจะต้ องระบุเลขประจําตัวประชาชนไว้
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ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขทะเบียนคุมเอกสาร
แบบไร้ เอกสาร
ยื่นต่อ อธิบดีกรมศุลกากร ผ่าน
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ทะเบียนรับเลขที่.................................................
สถานที่รับ..........................................................
วันเดือนปี ที่รับ....................................................
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับ....................................................

 ฝ่ ายทะเบียน ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ
 สํานัก/สํานักงานศุลกากร.................................  ด่านศุลกากร................ .................

(1.) ข้ าพเจ้ า  นาย  นาง  นางสาว
(ภาษาไทย) ชื่อ.......................
........................................ สกุล....................... ..........................................
(ภาษาอังกฤษ) ชื่อ....................... ........................................ สกุล.................. ...............................................
 บัตรประจําตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบทะเบียนคนต่างด้ าว เลขที่ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
ตังอยู
้ เ่ ลขที่..........................อาคาร...........................................ตรอก/ซอย................................................... หมูท่ ่ี..................
ถนน .........................................................แขวง/ตําบล.............................................. เขต/อําเภอ..........................................
จังหวัด..................................................... รหัสไปรษณีย์............................. โทรศัพท์....................................................
โทรสาร ................................. e-mail ……………..…………………………...........
ขออนุมตั ยิ ่ืนปฏิบตั พิ ธิ ีการศุลกากร และการชําระภาษี อากรทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบไร้ เอกสาร (Paperless)
(2.) ธนาคารเพื่อความประสงค์ในการขอชําระภาษี อากรคือ ................................................ สาขา............................................
บัญชีเงินฝาก

 กระแสรายวัน  ออมทรัพย์

เลขที่ .........................................................

(3.) ธนาคารเพื่อความประสงค์ในการขอคืนเงินอากรคือ ................................................ สาขา.................................................
บัญชีเงินฝาก

 กระแสรายวัน  ออมทรัพย์

เลขที่ .........................................................

(4.) กรณีข้าพเจ้ าฯ ได้ มอบหมายให้ ตวั แทนออกของรายอื่นผู้ซ่ งึ ได้ รับอนุมตั จิ ากกรมศุลกากรให้ เป็ นผู้บริการรับส่งข้ อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร (Paperless) ในการผ่านพิธีการศุลกากรและการชําระภาษี อากรกับกรมศุลกากร รับจ้ างช่วง
ข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมรับผิดชอบในการกระทําของตัวแทนออกของผู้รับจ้ างช่วงของข้ าพเจ้ าฯ ในทุกกรณี
(5.) การผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร ซึง่ ข้ าพเจ้ าฯ ส่งข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ กรมศุลกากรทดแทน
เอกสารใด ๆ ก็ตาม และกรมศุลกากรได้ ตอบรับข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์นนในการผ่
ั้
านพิธีการแล้ ว ถือเป็ นการยื่นเอกสารนัน้ ๆ
ตามนัยพระราชบัญญัตศิ ลุ กากร พ.ศ.2469 หรื อตามพระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษี อากรสินค้ าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร
พ.ศ. 2524 หากการส่งข้ อมูลเป็ นความเท็จ หรื อเป็ นความไม่บริบรู ณ์ หรื อเป็ นความชักพาให้ ผิดหลงในรายการใด ๆ หรื อเป็ น
การฝ่ าฝื นบทบัญญัติของกฎหมายใด ๆ ก็ตาม ข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมให้ นําข้ อมูลดังกล่าวไปเป็ นหลักฐานในการพิจารณาดําเนินคดี
ตามกฎหมายศุลกากรหรื อกฎหมายอื่น ๆ เกี่ยวข้ อง
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(6.) บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ คําสัง่ หรื อกฎหมายใด ๆ ที่กําหนดให้ ผ้ นู ําของเข้ า ผู้สง่ ของออก ตัวแทนออกของ
นายเรื อหรื อตัวแทนเรื อ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าว มีหน้ าที่เก็บและรักษาบัญชีเอกสาร หลักฐาน และข้ อมูลไม่วา่ ในสื่อรูปใด
แบบ
ๆ
หรื อมีหน้ าที่ยื่นหรื อแสดงหรื อส่งเอกสารใด ๆ อันเจ้ าหน้ าที่เรี ยกให้ ยื่นหรื อแสดงหรื อส่งนัน้ ข้ าพเจ้ า ฯ ยินยอมให้ ใช้ บงั คับ
สําหรับข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ข้าพเจ้ าฯ หรื อตัวแทนส่งให้ กรมศุลกากร รวมทังให้
้ พิจารณา
ดําเนินคดีตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมี
การฝ่ าฝื นประกาศ ข้ อบังคับ ระเบียบ คําสัง่ หรื อกฎหมายดังกล่าวด้ วย
(7.) ข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมปฏิบตั ติ ามระเบียบ ประกาศ คําสัง่ และหลักเกณฑ์ของกรมศุลกากรที่ เกี่ยวข้ องกับการผ่านพิธีการศุลกากร
แบบไร้ เอกสาร อย่างครบถ้ วนและเคร่งครัด หากข้ าพเจ้ า ฯ กระทําการใด อันเป็ นการฝ่ าฝื นระเบียบ ประกาศ คําสัง่ ดังกล่าว
ข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมให้ กรมศุลกากรงดรับปฏิบตั พิ ธิ ีการศุลกากรแบบไร้ เอกสาร และถูกพิจารณาดําเนินคดีตามที่กฎหมายกําหนด
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ารายการที่แจ้ งไว้ ข้างต้ นเป็ นรายการที่ถกู ต้ องสมบูรณ์ทกุ ประการ

ลงชื่อ......................................................................... เจ้ าของ/ผู้จดั การ
(.......................................................................)
ยื่นวันที่............................................

.........

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

สําหรับเจ้ าหน้ าที่
ความเห็นเจ้ าหน้ าที่

คําสั่ง

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

 อนุมตั ิ ตังแต่
้ ..................................... เป็ นต้ นไป

ลงชื่อ................................................... เจ้ าหน้ าที่
(............................................ )
วันที่........................................................

 ไม่อนุมตั ิ
ลงชื่อ...................................................ผู้มีอํานาจลงนาม
(..............................................)
วันที่....................................................

หมายเหตุ สําหรับตัวแทนออกของที่เป็ นบุคคลธรรมดา
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แบบคําขอลงทะเบียนตัวแทนออกของ
ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์
แบบไร้ เอกสาร

คําร้ องมอบอํานาจให้ ผ้ ูรับมอบอํานาจกระทําการแทน

ข้ าพเจ้ า  นาย  นาง  นางสาว
ชื่อ ..........ตัวแทนออกของภาษาไทย................. สกุล.................................................................
 บัตรประจําตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบทะเบียนคนต่างด้ าว เลขที่ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
ตัวแทนออกของผู้ผา่ นพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร (Paperless) ได้ มอบหมายให้
 นาย  นาง  นางสาว
(ภาษาไทย) ชื่อ.......................
........................................ สกุล....................... ..........................................
(ภาษาอังกฤษ) ชื่อ....................... ........................................ สกุล.................. ...............................................
 บัตรประจําตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบทะเบียนคนต่างด้ าว เลขที่ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
ที่อยู่ เลขที่..........................อาคาร...........................................ตรอก/ซอย................................................................. ......
หมูท่ ่ี..................ถนน .......................... ...................................แขวง/ตําบล....................................................... .............. เขต/
อําเภอ.....................................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์.............................
โทรศัพท์............................................โทรสาร ........................... .............. e-mail……………..…………….........................
เป็ นผู้มีอํานาจกระทําการในนามของข้ าพเจ้ าฯ ในการเป็ นตัวแทนออกของรับอนุญาต และทําการผ่านพิธีการศุลกากร การชําระ
ภาษี อากร และการดําเนินการในกระบวนการทางกรมศุลกากร โดยข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมรับผิดชอบในการกระทําของบุคคลข้ างต้ นใน
ทุกกรณี
ผู้รับมอบอํานาจ

ลงชื่อ
(

)

ลงชื่อ
(

)

ยื่นวันที่.....................................
หมายเหตุ

เจ้ าของ/ผู้จดั การ
.........

ประทับตรานิตบิ คุ คล
(ถ้ ามี)

1. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมผู้มีอํานาจกระทําการฯ จะต้ องแจ้ งรายชื
เพื่อ่อลงทะเบียนเพิ่มเติมต่อกรมศุลกากร ทุกครัง้
2. การมอบอํานาจให้ บคุ คลธรรมดาในการผ่านพิธีการศุลกากร ให้ ตดิ อากรแสตมป์ 30 บาทเป็ นรายตัวบุคคล (ตามประมวลรัษฎากร
หมวด 6 เรื่ อง อากรแสตมป์)
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แบบคําขอลงทะเบียนตัวแทนออกของ
ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์
แบบไร้ เอกสาร

บัญชีรายชื่อพนักงาน/ลูกจ้ าง

ข้ าพเจ้ า  นาย  นาง  นางสาว
ชื่อ ..........ตัวแทนออกของภาษาไทย................. สกุล.................................................................
 บัตรประจําตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบทะเบียนคนต่างด้ าว เลขที่ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
ตัวแทนออกของผู้ผา่ นพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร (Paperless) ได้ มอบหมายให้
ชื่อพนักงาน/ลูกจ้ างผู้ปฏิบตั หิ น้ าที่เกี่ยวกับการผ่านพิธีการศุลกากร

เลขบัตรประจําตัวประชาชน

ข้ าพเจ้ าฯ ตัวแทนออกของ (Customs Broker) ผู้ซ่ งึ ได้ รับอนุมตั จิ ากกรมศุลกากรให้ เป็ นผู้บริการรับส่งข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
แบบไร้ เอกสาร (Paperless) ได้ มอบหมายให้ พนักงาน/ลูกจ้ างตามรายชื่อข้ างต้ น ซึง่ เป็ นผู้ที่ได้ ลงทะเบียนเป็ นผู้ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับ
การออกของแล้ ว เป็ นผู้กระทําการผ่านพิธีการศุลกากรและการชําระภาษี อากรกับกรมศุลกากรแทนข้ าพเจ้ า และข้ าพเจ้ าฯ ยินยอม
รับผิดชอบในการกระทําของพนักงาน/ลูกจ้ าง/ผู้รับจ้ างของข้ าพเจ้ าในทุกกรณี
เจ้ าของ/ผู้จดั การ

ลงชื่อ
(

)

ยื่นวันที่.....................................
หมายเหตุ

.........

ประทับตรานิตบิ คุ คล
(ถ้ ามี)

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมพนักงาน/ลูกจ้ างจะต้ องแจ้ งรายชื่อ เพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมต่อกรมศุลกากรทุกครัง้
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แบบคําขอลงทะเบียนตัวแทนออกของ
ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ บัญชีรายชื่อผู้นําของเข้ า-ผู้ส่งของออก ผู้มอบอํานาจในการ
ผ่ านพิธีการศุลกากรและการดําเนินกระบวนการในทางศุลกากร
แบบไร้ เอกสาร

ข้ าพเจ้ า  นาย  นาง  นางสาว
ชื่อ ..........ตัวแทนออกของภาษาไทย................. สกุล.................................................................
 บัตรประจําตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบทะเบียนคนต่างด้ าว เลขที่ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
ตัวแทนออกของผู้ผา่ นพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร (Paperless) ได้ มอบหมายให้
ชื่อผู้นําของเข้ า - ผู้สง่ ของออก ผู้มอบอํานาจ

เลขประจําตัวผู้เสียภาษี อากร

ข้ าพเจ้ าฯ ตัวแทนออกของ (Customs Broker) ผู้ได้ รับมอบอํานาจจากผู้นําของเข้ า-ผู้สง่ ของออก ตามรายชื่อข้ างต้ น
ในการผ่านพิธีการศุลกากรและการชําระภาษี อากรกับกรมศุลกากร และการดําเนินกระบวนการในทางศุลกากรอื่น ๆโดยเป็ น ผู้
ส่งข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์พร้ อมรับรองข้ อมูลด้ วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์(e-Signature) ของข้ าพเจ้ า ผ่าน VANS ให้ กบั กรม
ศุลกากรแทนผู้นําของเข้ า-ผู้สง่ ของออก และข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมรับผิดเช่นเดียวกับผู้นําของเข้ า-ผู้สง่ ของออกในทุกกรณี
ลงชื่อ
(

)

ยื่นวันที่.....................................
หมายเหตุ

เจ้ าของ/ผู้จดั การ
.........

ประทับตรานิตบิ คุ คล
(ถ้ ามี)

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมตัวแทนออกของจะต้ องแจ้ งรายชื่อ เพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมต่อกรมศุลกากรทุกครัง้
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แบบคําขอลงทะเบียนตัวแทนออกของ
ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์
แบบไร้ เอกสาร (Paperless)

การผ่ านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรื อ
การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

(1.) ข้ าพเจ้ า  นาย  นาง  นางสาว
ชื่อ ..........ตัวแทนออกของภาษาไทย................. สกุล.................................................................
 บัตรประจําตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบทะเบียนคนต่างด้ าว เลขที่ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Email Address ……………………………………………………..………….……..………
มีความประสงค์จะทําการรับส่งข้ อมูล และลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบไร้ เอกสาร กับกรมศุลกากรด้ วย ตนเอง
โดยมี รายละเอียดดังนี ้
(1.1) ประเภทเอกสารที่ใช้ ในการแลกเปลีย่ นข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์กบั กรมศุลกากร
 ใบขนสินค้ าขาออก
 ใบขนสินค้ าขาเข้ า
 บัญชีราคาสินค้ า
 ใบกํากับการขนย้ ายสินค้ า
 บัญชีสนิ ค้ าทางอากาศ
 บัญชีสนิ ค้ าทางเรื อ
 บัญชีต้ สู นิ ค้ า
 รายงานเรื อ/อากาศยาน
 อื่น ๆ โปรดระบุ................................................................... ................................................
(1.2) ใช้ ซอฟแวร์ ของบริษัท................................................................................................ ..................
(1.3) ใช้ บริการผู้รับส่งข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (VANS) ของ ………............................................................
Gateway ของ

 CAT  เทรดสยาม  เน็ตเบย์ (สอบถามจากผู้ให้ บริการ)

(1.4) เป็ นสมาชิก Certificate Authority (CA) เพื่อลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ของ
 TOT  CAT  Others ……………….………………….……………………….……
หมายเลขสมาชิก

CA (Serial No.) ……………….………………….…………………….….……….

(2.) ข้ าพเจ้ ามี ความประสงค์ใช้ บริการ ตัวแทนออกของ และ/หรื อ เคาน์เตอร์ บริการ ในการรับส่งข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ กับกรม
ศุลกากร แต่ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ด้ วยตนเอง โดยเป็ นสมาชิก Certificate Authority (CA) ของ
 TOT  CAT  Others ……………….………………….…………………………….……
หมายเลขสมาชิก
CA (Serial No.) ……………….……………….…………………………….….……….……

(
)
ยื่นวันที่.....................................

ลงชื่อ

เจ้ าของ/ผู้จดั การ
.........

ประทับตรานิตบิ คุ คล
(ถ้ ามี)

หมายเหตุ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมจะต้ องแจ้ งเพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมต่อกรมศุลกากรทุกครัง้
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แบบคําขอลงทะเบียนตัวแทนออกของ
ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์
แบบไร้ เอกสาร

บัญชีรายชื่อผู้รับจ้ างช่ วงของตัวแทนออกของ

ข้ าพเจ้ า  นาย  นาง  นางสาว
ชื่อ ..........ตัวแทนออกของภาษาไทย................. สกุล.................................................................
 บัตรประจําตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบทะเบียนคนต่างด้ าว เลขที่ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
ตัวแทนออกของผู้ผา่ นพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร (Paperless) ได้ มอบหมายให้
ชื่อตัวแทนออกของรายอื่นผู้รับจ้ างช่วงในการผ่านพิธีการศุลกากร

เลขประจําตัวผู้เสียภาษี อากร

ข้ าพเจ้ าฯ ตัวแทนออกของ (Customs Broker) ผู้ซ่ งึ ได้ รับอนุมตั จิ ากกรมศุลกากรให้ เป็ นผู้บริการรับส่งข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
แบบไร้ เอกสาร (Paperless) ได้ มอบหมายตัวแทนออกของรายอื่น ซึง่ เป็ นผู้ที่ได้ ลงทะเบียนเป็ นผู้ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการออกของ
แล้ ว เป็ นผู้รับจ้ างช่วงกระทําการผ่านพิธีการศุลกากรและการชําระภาษี อากรกับกรมศุลกากรแทนข้ าพเจ้ า และข้ าพเจ้ าฯ ยินยอม
รับผิดชอบในการกระทําของตัวแทนออกของผู้รับจ้ างช่วงของข้ าพเจ้ าฯ ในทุกกรณี
เจ้ าของ/ผู้จดั การ

ลงชื่อ
(

)

ยื่นวันที่.....................................
หมายเหตุ

.........

ประทับตรานิตบิ คุ คล
(ถ้ ามี)

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมพนักงาน/ลูกจ้ างจะต้ องแจ้ งรายชื่อ เพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมต่อกรมศุลกากรทุกครัง้
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- กรณีย่ นื ขอลงทะเบียนเป็ นตัวแทนออกของผ้ ูผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบไร้ เอกสาร (Paperless)
ให้ ยื่นเฉพาะ หน้ า 1 และ 2 เท่านัน้ พร้ อมแสดงเอกสารประกอบ ดังนี ้
(1) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ ใบทะเบียนคนต่างด้ าว หรื อ หนังสือเดินทาง
(PASSPORT) เฉพาะบุคคล
ต่างประเทศ หรื อบัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้
(2) เลขที่บญ
ั ชีเงินฝาก ชื่อและที่อยูข่ องธนาคาร (BANK STATEMENT) ซึง่ ธนาคารรับรอง หรื อ สมุดบัญชีเงินฝากออ มทรัพย์
ในนามบริษัท ห้ าง ร้ าน พร้ อมสําเนาภาพถ่ายรับรองสําเนาถูกต้ อง 1 ชุด (ถ้ ามี)
- กรณีมีการมอบอํานาจให้ ผ้ ูรับมอบอํานาจกระทําการแทน ในการผ่ านพิธีการศุลกากรและการดําเนินกระบวนการ
ในทางศุลกากร
ให้ ยื่นคําร้ องขอ หน้ า 1 - 2 และเพิ่มเติม หน้ า 3 คําร้ องการมอบอํานาจ เป็ นรายผู้รับมอบอํานาจ
พร้ อมสําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรื อใบทะเบียนคนต่างด้ าวหรื อหนังสือเดินทาง(PASSPORT) เฉพาะบุคคลต่างประเทศ
หรื อบัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง 1 ชุด
- กรณีมีการมอบหมายให้ พนักงาน/ลูกจ้ างกระทําการแทน ในการผ่ านพิธีการศุลการและการชําระภาษีอากร
ให้ ยื่นคําร้ องขอ หน้ า 1 - 2 และเพิ่มเติม หน้ า 4 คําร้ องมอบหมายให้ พนักงานลูกจ้ างทําการแทน
พร้ อมสําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชนเป็ นรายบุคคล พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง 1 ชุด
- กรณีมี บัญชีรายชื่อผู้นําของเข้ า-ผู้ส่งของออก ผู้มอบอํานาจให้ ตัวแทนออกของ (Customs Broker) กระทําการแทนใน
การผ่ านพิธีการศุลกากรและการดําเนินกระบวนการในทางศุลกากร
ให้ ยื่นคําร้ องขอ หน้ า 1 - 2 และเพิ่มเติม หน้ า 5 บัญชีรายชื่อผู้นําของเข้ า-ผู้สง่ ของออก ผู้มอบอํานาจ ให้ ตวั แทนออกของ พร้ อม
สําเนาภาพถ่าย บัตรประจําตัวผู้เสียภาษี อากร หรื อใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรื อแบบแจ้ งการเปลี่ยนแปลงทะเบียน
ภาษี มลู ค่าเพิม่ ที่กรมสรรพากรออกให้(ภ.พ.09) หรื อบัตรประจําตัวประชาชน ของผู้รับมอบอํานาจ พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อ1ง ชุด
- กรณีประสงค์ จะส่ งข้ อมูลการผ่ านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และทําการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยตนเองให้ ย่ืนคํา
ร้ องขอ หน้ า 1 - 2 และเพิ่มเติม หน้ า 6 คําร้ องการขอทําการรับส่งข้ อมูล และลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบไร้ เอกสารกับกรม
ศุลกากรด้ วยตนเอง
- กรณีประสงค์ จะทําการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยตนเอง
ให้ ยื่นคําร้ องขอ หน้ า 1 - 2 และเพิ่มเติม หน้ า 6 คําร้ องการขอลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ด้ วยตนเอง
- กรณีมีการมอบอํานาจให้ ตัวแทนออกของรายอื่นเป็ นผู้รับจ้ างช่ วงกระทําการแทนตัวแทนออกของ ในการผ่ านพิธีการ
ศุลกากรและการดําเนินกระบวนการในทางศุลกากร
ให้ ยื่นคําร้ องขอ หน้ า 1 - 2 และเพิ่มเติม หน้ า 7 บัญชีรายชื่อ ตัวแทนออกของรายอื่นผู้รับจ้ างช่วง ตัวแทนออกของ ในการผ่าน
พิธีการศุลกากร พร้ อมสําเนาภาพถ่าย บัตรประจําตัวผู้เสียภาษี อากร หรื อ ใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรื อแบบแจ้ ง
การเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม ที่กรมสรรพากรออกให้ (ภ.พ.09) หรื อบัตรประจําตัวประชาชน ของผู้รับมอบอํานาจ
พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง 1 ชุด
- กรณี กรรมการ ผู้จัดการ หรื อผู้มีอาํ นาจลงนามไม่ มาดําเนินการยื่นคําร้ องด้ วยตนเอง ให้ ทําหนังสือมอบอํานาจให้ มีผ้ มู า
กระทําการแทน และผู้รับมอบอํานาจให้ กระทําการแทนต้ องยื่นสําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชนของผู้รับมอบอํานาจ 1 ชุด
พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
-ให้ นําเอกสารตัวจริงบัตรประจําตัวประชาชน หรื อเอกสารแสดงตนอื่นๆของผู้ลงนามเช่ น หนังสือเดินทาง บัตรประจําตัว
ที่ทางราชการออกให้ เป็ นต้ น โดยเอกสารแสดงตนดังกล่ าวจะต้ องระบุเลขประจําตัวประชาชนไว้
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แบบคําขอลงทะเบียน
เคาน์เตอร์ บริการ (Service Counter)
ผู้ผา่ นพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์
แบบไร้ เอกสาร
ยื่นต่อ อธิบดีกรมศุลกากร ผ่าน

เลขทะเบียนคุมเอกสาร

ทะเบียนรับเลขที่.................................................
สถานที่รับ..........................................................
วันเดือนปี ที่รับ....................................................
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับ....................................................

 ฝ่ ายทะเบียน ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ
 สํานัก/สํานักงานศุลกากร.................................  ด่านศุลกากร................ .................

(1.) ข้ าพเจ้ า (ชื่อผู้ประกอบการภาษาไทย............................................................................................................ ..........)
(ชื่อผู้ประกอบการภาษาอังกฤษ............................................................................................................... ..)
ประเภทของกิจการ
 บจก.  บมจ.  หจก.
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
(นิติบคุ คลหรื อบุคคลที่เข้ าระบบภาษี มลู ค่าเพิ่ม)

 หสน.  ร้ าน
อื่น ๆ ....................................
 สํานักงานใหญ่ __ __ __
 ลําดับสาขาที่จดทะเบียนกับกรมสรรพากร __ __ __

ตังอยู
้ เ่ ลขที่..........................อาคาร...........................................ตรอก/ซอย................................................... หมูท่ ่ี..................
ถนน .........................................................แขวง/ตําบล.............................................. เขต/อําเภอ..........................................
จังหวัด..................................................... รหัสไปรษณีย์............................. โทรศัพท์....................................................
โทรสาร ................................. e-mail ……………..…………………………...........
ทุนจดทะเบียน.............................................. บาท วันที่ จดทะเบียน __ __ /__ __ /__ __ __ __
ทะเบียนตามหนังสือรับรองการเป็ นหุ้นส่วนบริษัท เลขที่ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
ออกให้ ณ วันที่ __ __ /__ __ /__ __ __ __ ชื่อประเทศแม่.........................................................................
ขออนุมตั ิเป็ นผู้ให้ บริการเคาน์เตอร์ บริการ (Service Counter) รับส่งข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อยื่นปฏิบตั ิพิธีการศุลกากรทาง
อิเล็กทรอนิกส์ แบบไร้ เอกสาร (Paperless)
(2.) การผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร ซึง่ ข้ าพเจ้ าฯ ส่งข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ กรมศุลกากรทดแทน
เอกสารใด ๆ ก็ตาม และกรมศุลกากรได้ ตอบรับข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์นนในการผ่
ั้
านพิธีการแล้ ว ถือเป็ นการยื่นเอกสารนัน้ ๆ
ตามนัยพระราชบัญญัตศิ ลุ กากร พ.ศ.2469 หรื อตามพระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษี อากรสินค้ าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร
พ.ศ. 2524 หากการส่งข้ อมูลเป็ นความเท็จ หรื อเป็ นความไม่บริบรู ณ์ หรื อเป็ นความชักพาให้ ผิดหลงในรายการใด ๆ หรื อเป็ น
การฝ่ าฝื นบทบัญญัติของกฎหมายใด ๆ ก็ตาม ข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมให้ นําข้ อมูลดังกล่าวไปเป็ นหลักฐานในการพิจารณาดําเนินคดี
ตามกฎหมายศุลกากรหรื อกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
(3.) บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ คําสัง่ หรื อกฎหมายใด ๆ ที่กําหนดให้ ผ้ นู ําของเข้ า ผู้สง่ ของออก ตัวแทนออกของ
นายเรื อหรื อตัวแทนเรื อ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าว มีหน้ าที่เก็บและรักษาบัญชีเอกสาร หลักฐาน และข้ อมูลไม่วา่ ในสื่อรูปใด
แบบ
ๆ
หรื อมีหน้ าที่ยื่นหรื อแสดงหรื อส่งเอกสารใด ๆ อันเจ้ าหน้ าที่เรี ยกให้ ยื่นหรื อแสดงหรื อส่งนัน้ ข้ าพเจ้ า ฯ ยินยอมให้ ใช้ บงั คับ
สําหรับข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ข้าพเจ้ าฯ หรื อตัวแทนส่งให้ กรมศุลกากร รวมทังให้
้ พิจารณา
ดําเนินคดีตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมี
การฝ่ าฝื นประกาศ ข้ อบังคับ ระเบียบ คําสัง่ หรื อกฎหมายดังกล่าวด้ วย
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(4.) ข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมปฏิบตั ติ ามระเบียบ ประกาศ คําสัง่ และหลักเกณฑ์ของกรมศุลกากรที่ เกี่ยวข้ องกับการผ่านพิธีการศุลกากร
แบบไร้ เอกสาร อย่างครบถ้ วนและเคร่งครัด หากข้ าพเจ้ า ฯ กระทําการใด อันเป็ นการฝ่ าฝื นระเบียบ ประกาศ คําสัง่ ดังกล่าว
ข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมให้ กรมศุลกากรงดรับปฏิบตั พิ ธิ ีการศุลกากรแบบไร้ เอกสาร และถูกพิจารณาดําเนินคดีตามที่กฎหมายกําหนด
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ารายการที่แจ้ งไว้ ข้างต้ นเป็ นรายการที่ถกู ต้ องสมบูรณ์ทกุ ประการ

ลงชื่อ......................................................................... เจ้ าของ/ผู้จดั การ
(.......................................................................)
ยื่นวันที่............................................

.........

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

สําหรับเจ้ าหน้ าที่
ความเห็นเจ้ าหน้ าที่

คําสั่ง

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

 อนุมตั ิ ตังแต่
้ ..................................... เป็ นต้ นไป

ลงชื่อ................................................... เจ้ าหน้ าที่
(............................................ )
วันที่........................................................

 ไม่อนุมตั ิ

ลงชื่อ...................................................ผู้มีอํานาจลงนาม
(..............................................)
วันที่....................................................
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แบบคําขอลงทะเบียน
เคาน์เตอร์ บริการ (Service Counter)
ผู้ผา่ นพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์
แบบไร้ เอกสาร

คําร้ องมอบอํานาจให้ ผ้ ูรับมอบอํานาจกระทําการแทน

(1.) ข้ าพเจ้ า (ชื่อเคาน์เตอร์ บริการภาษาไทย............................................................................................................ ..........)
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  สํานักงานใหญ่ __ __ __
(นิติบคุ คลหรื อบุคคลที่เข้ าระบบภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
 ลําดับสาขาที่จดทะเบียนกับกรมสรรพากร __ __ __
ผู้ให้ บริ การเคาน์เตอร์ บริการ (Service Counter) รับส่งข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อยื่นปฏิบตั ิพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์
แบบไร้ เอกสาร (Paperless) ได้ มอบหมายให้
 นาย  นาง  นางสาว
(ภาษาไทย) ชื่อ.......................
........................................ สกุล....................... ..........................................
(ภาษาอังกฤษ) ชื่อ....................... ........................................ สกุล.................. ...............................................
 บัตรประจําตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบทะเบียนคนต่างด้ าว
เลขที่ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
ที่อยู่ เลขที่..........................อาคาร...........................................ตรอก/ซอย................................................................. ......
หมูท่ ่ี..................ถนน .......................... ...................................แขวง/ตําบล....................................................... .............. เขต/
อําเภอ.....................................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์.............................
โทรศัพท์............................................โทรสาร ........................... .............. e-mail……………..…………….........................
เป็ นผู้มีอํานาจกระทําการในนามของข้ าพเจ้ าฯ ในการเป็ นเคาน์เตอร์ บริการรับอนุญาต โดยข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมรับผิดชอบในการ
กระทําของบุคคลข้ างต้ นในทุกกรณี
ลงชื่อ
(

ผู้รับมอบอํานาจ
)
เจ้ าของ/ผู้จดั การ

ลงชื่อ
(

)

ยื่นวันที่.....................................
หมายเหตุ

.........

ประทับตรานิตบิ คุ คล
(ถ้ ามี)

1. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมผู้มีอํานาจกระทําการฯ จะต้ องแจ้ งรายชื
เพื่อ่อลงทะเบียนเพิ่มเติมต่อกรมศุลกากร ทุกครัง้
2. การมอบอํานาจให้ บคุ คลธรรมดาในการผ่านพิธีการศุลกากร ให้ ตดิ อากรแสตมป์ 30 บาทเป็ นรายตัวบุคคล (ตามประมวลรัษฎากร
หมวด 6 เรื่ อง อากรแสตมป์)
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แบบคําขอลงทะเบียน
เคาน์เตอร์ บริการ (Service Counter)
ผู้ผา่ นพิธีการศุลกากรทาง
อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร

บัญชีรายชื่อพนักงาน/ลูกจ้ าง

ข้ าพเจ้ า (ชื่อตัวแทนออกของภาษาไทย............................................................................................................ ..........)
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
 สํานักงานใหญ่ __ __ __
(นิติบคุ คลหรื อบุคคลที่เข้ าระบบภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
 ลําดับสาขาที่จดทะเบียนกับกรมสรรพากร
__ __ __
ผู้ให้ บริ การเคาน์เตอร์ บริการ (Service Counter) รับส่งข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อยื่นปฏิบตั ิพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์
แบบไร้ เอกสาร (Paperless) ได้ มอบหมายให้
ชื่อพนักงาน/ลูกจ้ างผู้ปฏิบตั ิหน้ าที่เกี่ยวกับเคาน์เตอร์ บริการ

เลขบัตรประจําตัวประชาชน

ข้ าพเจ้ าฯ เคาน์เตอร์ บริการ (Service Counter) ผู้ซ่ งึ ได้ รับอนุมตั จิ ากกรมศุลกากรให้ เป็ นผู้บริการรับส่งข้ อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ได้ มอบหมายให้ พนักงาน/ลูกจ้ างตามรายชื่อข้ างต้ นเป็ นผู้บนั ทึกข้ อมูลเข้ าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ ของศุลกากร และ/หรื อ
ติดต่อราชการ กับกรมศุลกากร แทนข้ าพเจ้ า และข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมรับผิดชอบในการกระทําของพนักงาน/ลูกจ้ างของข้ าพเจ้ าในทุก
กรณี

ลงชื่อ
(

)

ยื่นวันที่.....................................
หมายเหตุ

เจ้ าของ/ผู้จดั การ
.........

ประทับตรานิตบิ คุ คล
(ถ้ ามี)

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมพนักงาน/ลูกจ้ างจะต้ องแจ้ งรายชื่อ เพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมต่อกรมศุลกากรทุกครัง้
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แบบคําขอลงทะเบียน
เคาน์เตอร์ บริการ (Service Counter)
ผู้ผา่ นพิธีการศุลกากรทาง
อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร

การผ่ านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรื อ
การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

(1.) ข้ าพเจ้ า (ชื่อผู้ประกอบการภาษาไทย............................................................................................................ ..........)
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
 สํานักงานใหญ่ __ __ __
(นิติบคุ คลหรื อบุคคลที่เข้ าระบบภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
 ลําดับสาขาที่จดทะเบียนกับกรมสรรพากร
__ __ __
Email Address ……………………………………………………..………….……..………
มีความประสงค์จะทําการรับส่งข้ อมูล และลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบไร้ เอกสาร กับกรมศุลกากรด้ วย ตนเอง
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(1.1) ประเภทเอกสารที่ใช้ ในการแลกเปลีย่ นข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์กบั กรมศุลกากร
 ใบขนสินค้ าขาออก
 ใบขนสินค้ าขาเข้ า
 บัญชีราคาสินค้ า
 ใบกํากับการขนย้ ายสินค้ า
 บัญชีสนิ ค้ าทางอากาศ
 บัญชีสนิ ค้ าทางเรื อ
 บัญชีต้ สู นิ ค้ า
 รายงานเรื อ/อากาศยาน
 อื่น ๆ โปรดระบุ................................................................... ................................................
(1.2) ใช้ ซอฟแวร์ ของบริษัท................................................................................................ ..................
(1.3) ใช้ บริการผู้รับส่งข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (VANS) ของ ………............................................................
Gateway ของ

 CAT  เทรดสยาม  เน็ตเบย์ (สอบถามจากผู้ให้ บริการ)

(1.4) เป็ นสมาชิก Certificate Authority (CA) เพื่อลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ของ
 TOT  CAT  Others ……………….………………….……………………….……
หมายเลขสมาชิก

CA (Serial No.) ……………….………………….…………………….….……….

(2.) ข้ าพเจ้ ามี ความประสงค์ใช้ บริการ ตัวแทนออกของ และ/หรื อ เคาน์เตอร์ บริการ ในการรับส่งข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ กับกรม
ศุลกากร แต่ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ด้ วยตนเอง โดยเป็ นสมาชิก Certificate Authority (CA) ของ
 TOT  CAT  Others ……………….………………….…………………………….……
หมายเลขสมาชิก
CA (Serial No.) ……………….……………….…………………………….….……….……

ลงชื่อ
(
)
ยื่นวันที่.....................................

เจ้ าของ/ผู้จดั การ
.........

ประทับตรานิตบิ คุ คล
(ถ้ ามี)

หมายเหตุ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมจะต้ องแจ้ งเพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมต่อกรมศุลกากรทุกครัง้
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หลักฐานที่ต้องนํามาแสดงในการลงทะเบียน
- กรณีย่ นื ขอลงทะเบียนเป็ นเคาน์ เตอร์ บริการผ้ ูผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบไร้ เอกสาร (Paperless)
ให้ ยื่นเฉพาะ หน้ า 1 และ 2 เท่านัน้ พร้ อมแสดงเอกสารประกอบ ดังนี ้
(1) สําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการเป็ นหุ้นส่วน จากสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริ ษัท
กรุงเทพมหานคร หรื อสํานักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วน บริษัทจังหวัด ซึง่ ออกให้ ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันยื่นขอทําบัตร กรณีนิตบิ คุ คลจดทะเบียนในต่างประเทศที่ไม่สามาร
ยื่นหนังสือรับรอง ให้ ใช้ หลักฐานการจดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลของต่างประเทศ โดยมี NOTARY PUBLIC ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลงนาม
รับรอง และออกให้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง 1 ชุด
(2) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี อากร หรื อใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรื อแบบแจ้ งการเปลี่ยนแปลงทะเบียน
ภาษี มลู ค่าเพิม่ ที่กรมสรรพากรออกให้ (ภ.พ.09) พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง 1 ชุด
(3) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ ใบทะเบียนคนต่างด้ าว หรื อ หนังสือเดินทาง
(PASSPORT) เฉพาะบุคคลต่างประเทศ
หรื อบัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้
- กรณีมีการมอบอํานาจให้ ผ้ ูรับมอบอํานาจกระทําการแทน ในการเป็ นเคาน์ เตอร์ บริการรั บอนุญาตและการดําเนิน
กระบวนการในทางศุลกากร
ให้ ยื่นคําร้ องขอ หน้ า 1 - 2 และเพิ่มเติม หน้ า 3 คําร้ องการมอบอํานาจ เป็ นรายผู้รับมอบอํานาจ
พร้ อมสําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรื อใบทะเบียนคนต่างด้ าวหรื อหนังสือเดินทาง(PASSPORT) เฉพาะบุคคลต่างประเทศ
หรื อบัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง 1 ชุด
- กรณีมีการมอบหมายให้ พนักงาน/ลูกจ้ างกระทําการแทน ในการบันทึกข้ อมูลเข้ าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ของศุลกากร
และ/หรื อติดต่ อราชการกับกรมศุลกากร
ให้ ยื่นคําร้ องขอ หน้ า 1 - 2 และเพิ่มเติม หน้ า 4 คําร้ องมอบหมายให้ พนักงานลูกจ้ างทําการแทน
พร้ อมสําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชนเป็ นรายบุคคล พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง 1 ชุด
- กรณีประสงค์ จะส่ งข้ อมูลการผ่ านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และทําการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยตนเอง
ให้ ยื่นคําร้ องขอ หน้ า 1 - 2 และเพิ่มเติม หน้ า 5 คําร้ องการขอทําการรับส่งข้ อมูล และลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบไร้
เอกสาร กับกรมศุลกากรด้ วยตนเอง
- กรณีกรรมการ ผู้จัดการ หรื อผู้มีอาํ นาจลงนามไม่ มาดําเนินการยื่นคําร้ องด้ วยตนเอง ให้ ทําหนังสือมอบอํานาจให้ มีผ้ มู า
กระทําการแทน และผู้รับมอบอํานาจให้ กระทําการแทนต้ องยื่นสําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชนของผู้รับมอบอํานาจ 1 ชุด
พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
-ให้ นําเอกสารตัวจริงบัตรประจําตัวประชาชน หรื อเอกสารแสดงตนอื่นๆของผู้ลงนามเช่ น หนังสือเดินทาง บัตรประจําตัว
ที่ทางราชการออกให้ เป็ นต้ น โดยเอกสารแสดงตนดังกล่ าวจะต้ องระบุเลขประจําตัวประชาชนไว้
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แบบคําขอลงทะเบียนผู้รับผิดชอบการบรรจุ
ผู้ผา่ นพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์
แบบไร้ เอกสาร
ยื่นต่อ อธิบดีกรมศุลกากร ผ่าน

เลขทะเบียนคุมเอกสาร

ทะเบียนรับเลขที่........................................
สถานที่รับ................................................
วันเดือนปี ที่รับ...........................................
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับ...........................................

 ฝ่ ายทะเบียน ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ
 สํานัก/สํานักงานศุลกากร.................................  ด่านศุลกากร................ .................

(1.) ข้ าพเจ้ า (ชื่อผู้ประกอบการภาษาไทย............................................................................................................ ..........)
(ชื่อผู้ประกอบการภาษาอังกฤษ............................................................................................................... ..)
ประเภทของกิจการ
 บจก.  บมจ.  หจก.
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
(นิติบคุ คลหรื อบุคคลที่เข้ าระบบภาษี มลู ค่าเพิ่ม)

 หสน.  ร้ าน
อื่น ๆ ....................................
 สํานักงานใหญ่ __ __ __
 ลําดับสาขาที่จดทะเบียนกับกรมสรรพากร __ __ __

ตังอยู
้ เ่ ลขที่..........................อาคาร...........................................ตรอก/ซอย................................................... หมูท่ ่ี..................
ถนน .........................................................แขวง/ตําบล.............................................. เขต/อําเภอ..........................................
จังหวัด..................................................... รหัสไปรษณีย์............................. โทรศัพท์....................................................
โทรสาร ................................. e-mail ……………..…………………………...........
ทุนจดทะเบียน.............................................. บาท วันที่ จดทะเบียน __ __ /__ __ /__ __ __ __
ทะเบียนตามหนังสือรับรองการเป็ นหุ้นส่วนบริษัท เลขที่ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
ออกให้ ณ วันที่ __ __ /__ __ /__ __ __ __ ชื่อประเทศแม่.........................................................................
ขออนุมตั เิ ป็ นผู้ให้ บริการรับส่งข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อยื่นปฏิบตั ิพิธีการศุลกากร ใบกํากับการขนย้ ายสินค้ าทางอิเล็กทรอนิกส์
แบบไร้ เอกสาร (Paperless)
(2.) การผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร ซึง่ ข้ าพเจ้ าฯ ส่งข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ กรมศุลกากรทดแทน
เอกสารใด ๆ ก็ตาม และกรมศุลกากรได้ ตอบรับข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์นนในการผ่
ั้
านพิธีการแล้ ว ถือเป็ นการยื่นเอกสารนัน้ ๆ
ตามนัยพระราชบัญญัตศิ ลุ กากร พ.ศ.2469 หรื อตามพระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษี อากรสินค้ าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร
พ.ศ. 2524 หากการส่งข้ อมูลเป็ นความเท็จ หรื อเป็ นความไม่บริบรู ณ์ หรื อเป็ นความชักพาให้ ผิดหลงในรายการใด ๆ หรื อเป็ น
การฝ่ าฝื นบทบัญญัติของกฎหมายใด ๆ ก็ตาม ข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมให้ นําข้ อมูลดังกล่าวไปเป็ นหลักฐานในการพิจารณาดําเนินคดี
ตามกฎหมายศุลกากรหรื อกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
(3.) บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ คําสัง่ หรื อกฎหมายใด ๆ ที่กําหนดให้ ผ้ นู ําของเข้ า ผู้สง่ ของออก ตัวแทนออกของ
นายเรื อหรื อตัวแทนเรื อ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าว มีหน้ าที่เก็บและรักษาบัญชีเอกสาร หลักฐาน และข้ อมูลไม่วา่ ในสื่อรูปใด
แบบ
ๆ
หรื อมีหน้ าที่ยื่นหรื อแสดงหรื อส่งเอกสารใด ๆ อันเจ้ าหน้ าที่เรี ยกให้ ยื่นหรื อแสดงหรื อส่งนัน้ ข้ าพเจ้ า ฯ ยินยอมให้ ใช้ บงั คับ
สําหรับข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ข้าพเจ้ าฯ หรื อตัวแทนส่งให้ กรมศุลกากร รวมทังให้
้ พิจารณา
ดําเนินคดีตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมี
การฝ่ าฝื นประกาศ ข้ อบังคับ ระเบียบ คําสัง่ หรื อกฎหมายดังกล่าวด้ วย
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(4.) ข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมปฏิบตั ติ ามระเบียบ ประกาศ คําสัง่ และหลักเกณฑ์ของกรมศุลกากรที่ เกี่ยวข้ องกับการผ่านพิธีการศุลกากร
แบบไร้ เอกสาร อย่างครบถ้ วนและเคร่งครัด หากข้ าพเจ้ า ฯ กระทําการใด อันเป็ นการฝ่ าฝื นระเบียบ ประกาศ คําสัง่ ดังกล่าว
ข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมให้ กรมศุลกากรงดรับปฏิบตั พิ ธิ ีการศุลกากรแบบไร้ เอกสาร และถูกพิจารณาดําเนินคดีตามที่กฎหมายกําหนด
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ารายการที่แจ้ งไว้ ข้างต้ นเป็ นรายการที่ถกู ต้ องสมบูรณ์ทกุ ประการ

ลงชื่อ......................................................................... เจ้ าของ/ผู้จดั การ
(.......................................................................)
ยื่นวันที่............................................

.........

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

สําหรับเจ้ าหน้ าที่
ความเห็นเจ้ าหน้ าที่

คําสั่ง

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

 อนุมตั ิ ตังแต่
้ ..................................... เป็ นต้ นไป

ลงชื่อ................................................... เจ้ าหน้ าที่
(............................................ )
วันที่........................................................

 ไม่อนุมตั ิ

ลงชื่อ...................................................ผู้มีอํานาจลงนาม
(..............................................)
วันที่....................................................
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แบบคําขอลงทะเบียนผู้รับผิดชอบการบรรจุ
ผู้ผา่ นพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์
แบบไร้ เอกสาร

คําร้ องมอบอํานาจให้ ผ้ ูรับมอบอํานาจกระทําการแทน

(1.) ข้ าพเจ้ า (ชื่อผู้รับผิดชอบการบรรจุภาษาไทย........................................................................................................ ..........)
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  สํานักงานใหญ่ __ __ __
(นิติบคุ คลหรื อบุคคลที่เข้ าระบบภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
 ลําดับสาขาที่จดทะเบียนกับกรมสรรพากร __ __ __
ขออนุมตั ิเป็ นผู้ให้ บริการรับส่งข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อยื่นปฏิบตั ิพิธีการศุลกากร ใบกํากับการขนย้ ายสินค้ าทางอิเล็กทรอนิกส์
แบบไร้ เอกสาร (Paperless)
 นาย  นาง  นางสาว
(ภาษาไทย) ชื่อ.......................
........................................ สกุล....................... ..........................................
(ภาษาอังกฤษ) ชื่อ....................... ........................................ สกุล.................. ...............................................
 บัตรประจําตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบทะเบียนคนต่างด้ าว เลขที่ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
ที่อยู่ เลขที่..........................อาคาร...........................................ตรอก/ซอย................................................................. ......
หมูท่ ่ี..................ถนน .......................... ...................................แขวง/ตําบล....................................................... .............. เขต/
อําเภอ.....................................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์.............................
โทรศัพท์............................................โทรสาร ........................... .............. e-mail……………..…………….........................
เป็ นผู้มีอํานาจกระทําการในนามของข้ าพเจ้ าฯ ในการเป็ นผู้รับผิดชอบการบรรจุ โดยข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมรับผิดชอบในการกระทําของ
บุคคลข้ างต้ นในทุกกรณี
ลงชื่อ
(

ผู้รับมอบอํานาจ
)
เจ้ าของ/ผู้จดั การ

ลงชื่อ
(

)

ยื่นวันที่.....................................
หมายเหตุ

.........

ประทับตรานิตบิ คุ คล
(ถ้ ามี)

1. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมผู้มีอํานาจกระทําการฯ จะต้ องแจ้ งรายชื
เพื่อ่อลงทะเบียนเพิ่มเติมต่อกรมศุลกากร ทุกครัง้
2. การมอบอํานาจให้ บคุ คลธรรมดาในการผ่านพิธีการศุลกากร ให้ ตดิ อากรแสตมป์ 30 บาทเป็ นรายตัวบุคคล (ตามประมวลรัษฎากร
หมวด 6 เรื่ อง อากรแสตมป์)
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แบบคําขอลงทะเบียนผู้รับผิดชอบการบรรจุ
ผู้ผา่ นพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์
แบบไร้ เอกสาร

บัญชีรายชื่อพนักงาน/ลูกจ้ าง

ข้ าพเจ้ า (ชื่อผู้รับผิดชอบการบรรจุภาษาไทย............................................................................................................ ..........)
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  สํานักงานใหญ่ __ __ __
(นิติบคุ คลหรื อบุคคลที่เข้ าระบบภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
 ลําดับสาขาที่จดทะเบียนกับกรมสรรพากร __ __ __
ขออนุมตั ิเป็ นผู้ให้ บริการรับส่งข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อยื่นปฏิบตั ิพิธีการศุลกากร ใบกํากับการขนย้ ายสินค้ าทางอิเล็กทรอนิกส์
แบบไร้ เอกสาร (Paperless)
ชื่อพนักงาน/ลูกจ้ างผู้ปฏิบตั ิหน้ าที่เกี่ยวกับใบกํากับการขนย้ ายสินค้ า

เลขบัตรประจําตัวประชาชน

ข้ าพเจ้ าฯ ผู้รับผิดชอบการบรรจุ ผู้ซ่ งึ ได้ รับอนุมตั จิ ากกรมศุลกากรให้ เป็ นผู้บริการรับส่งข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้
มอบหมายให้ พนักงาน/ลูกจ้ างตามรายชื่อข้ างต้ นเป็ นผู้บนั ทึกข้ อมูลเข้ าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ ของศุลกากร และ/หรื อติดต่อราชการ
กับกรมศุลกากร แทนข้ าพเจ้ า และข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมรับผิดชอบในการกระทําของพนักงาน/ลูกจ้ างของข้ าพเจ้ าในทุกกรณี

ลงชื่อ
(

)

ยื่นวันที่.....................................
หมายเหตุ

เจ้ าของ/ผู้จดั การ
.........

ประทับตรานิตบิ คุ คล
(ถ้ ามี)

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมพนักงาน/ลูกจ้ างจะต้ องแจ้ งรายชื่อ เพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมต่อกรมศุลกากรทุกครัง้
หน้ า 4/6

แบบคําขอลงทะเบียนแนบท้ ายหมายเลข 4
ประกาศ กรมศุลกากรที่ 28/2555

แบบคําขอลงทะเบียนผู้รับผิดชอบการบรรจุ
ผู้ผา่ นพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์
แบบไร้ เอกสาร

การผ่ านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรื อ
การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

(1.) ข้ าพเจ้ า (ชื่อผู้รับผิดชอบการบรรจุภาษาไทย........................................................................................................ ..........)
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  สํานักงานใหญ่ __ __ __
(นิติบคุ คลหรื อบุคคลที่เข้ าระบบภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
 ลําดับสาขาที่จดทะเบียนกับกรมสรรพากร __ __ __
Email Address ……………………………………………………..………….……..………
มีความประสงค์จะทําการรับส่งข้ อมูล และลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบไร้ เอกสาร กับกรมศุลกากรด้ วย ตนเอง
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(1.1) ประเภทเอกสารที่ใช้ ในการแลกเปลีย่ นข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์กบั กรมศุลกากร
 ใบขนสินค้ าขาออก
 ใบขนสินค้ าขาเข้ า
 บัญชีราคาสินค้ า
 ใบกํากับการขนย้ ายสินค้ า
 บัญชีสนิ ค้ าทางอากาศ
 บัญชีสนิ ค้ าทางเรื อ
 บัญชีต้ สู นิ ค้ า
 รายงานเรื อ/อากาศยาน
 อื่น ๆ โปรดระบุ................................................................... ................................................
(1.2) ใช้ ซอฟแวร์ ของบริษัท................................................................................................ ..................
(1.3) ใช้ บริการผู้รับส่งข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (VANS) ของ ………............................................................
Gateway ของ

 CAT  เทรดสยาม  เน็ตเบย์ (สอบถามจากผู้ให้ บริการ)

(1.4) เป็ นสมาชิก Certificate Authority (CA) เพื่อลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ของ
 TOT  CAT  Others ……………….………………….……………………….……
หมายเลขสมาชิก

CA (Serial No.) ……………….………………….…………………….….……….

(2.) ข้ าพเจ้ ามี ความประสงค์ใช้ บริการ ตัวแทนออกของ และ/หรื อ เคาน์เตอร์ บริการ ในการรับส่งข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ กับ
กรมศุลกากร แต่ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ด้ วยตนเอง โดยเป็ นสมาชิก Certificate Authority (CA)
ของ  TOT  CAT  Others ……………….………………….…………………………….……
หมายเลขสมาชิก
CA (Serial No.) ……………….……………….…………………………….….……….……

ลงชื่อ
(
)
ยื่นวันที่.....................................

เจ้ าของ/ผู้จดั การ
.........

ประทับตรานิตบิ คุ คล
(ถ้ ามี)

หมายเหตุ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมจะต้ องแจ้ งเพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมต่อกรมศุลกากรทุกครัง้
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หลักฐานที่ต้องนํามาแสดงในการลงทะเบียน
- กรณีย่ นื ขอลงทะเบียนเป็ นผู้รับผิดชอบการบรรจุผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบไร้ เอกสาร (Paperless)
ให้ ยื่นเฉพาะ หน้ า 1 และ 2 เท่านัน้ พร้ อมแสดงเอกสารประกอบ ดังนี ้
(1) สําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการเป็ นหุ้นส่วน จากสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริ ษัท
กรุงเทพมหานคร หรื อสํานักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วน บริษัทจังหวัด ซึง่ ออกให้ ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันยื่นขอทําบัตร กรณีนิตบิ คุ คลจดทะเบียนในต่างประเทศที่ไม่สามารถยื
หนังสือรับรองให้ ใช้ หลักฐานการจดทะเบียเป็นนนิติบคุ คลของต่างประเทศ โดยมี NOTARY PUBLIC ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลงนามรับรอง
และออกให้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง 1 ชุด
(2) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี อากร หรื อใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรื อแบบแจ้ งการเปลี่ยนแปลงทะเบียน
ภาษี มลู ค่าเพิม่ ที่กรมสรรพากรออกให้ (ภ.พ.09) พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง 1 ชุด
(3) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ ใบทะเบียนคนต่างด้ าว หรื อ หนังสือเดินทาง
(PASSPORT) เฉพาะบุคคลต่างประเทศ
หรื อบัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้
- กรณีมีการมอบอํานาจให้ ผ้ ูรับมอบอํานาจกระทําการแทน ในการเป็ นเคาน์ เตอร์ บริการรั บอนุญาตและการดําเนิน
กระบวนการในทางศุลกากร
ให้ ยื่นคําร้ องขอ หน้ า 1 - 2 และเพิ่มเติม หน้ า 3 คําร้ องการมอบอํานาจ เป็ นรายผู้รับมอบอํานาจ
พร้ อมสําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรื อใบทะเบียนคนต่างด้ าวหรื อหนังสือเดินทาง(PASSPORT) เฉพาะบุคคลต่างประเทศ
หรื อบัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง 1 ชุด
- กรณีมีการมอบหมายให้ พนักงาน/ลูกจ้ างกระทําการแทน ในการบันทึกข้ อมูลเข้ าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ของศุลกากร
และ/หรื อติดต่ อราชการกับกรมศุลกากร
ให้ ยื่นคําร้ องขอ หน้ า 1 - 2 และเพิ่มเติม หน้ า 4 คําร้ องมอบหมายให้ พนักงานลูกจ้ างทําการแทน
พร้ อมสําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชนเป็ นรายบุคคล พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง 1 ชุด
- กรณีประสงค์ จะส่ งข้ อมูลการผ่ านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และทําการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยตนเอง
ให้ ยื่นคําร้ องขอ หน้ า 1 - 2 และเพิ่มเติม หน้ า 5 คําร้ องการขอทําการรับส่งข้ อมูล และลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบไร้
เอกสาร กับกรมศุลกากรด้ วยตนเอง
- กรณีกรรมการ ผู้จัดการ หรื อผู้มีอาํ นาจลงนามไม่ มาดําเนินการยื่นคําร้ องด้ วยตนเอง ให้ ทําหนังสือมอบอํานาจให้ มีผ้ มู า
กระทําการแทน และผู้รับมอบอํานาจให้ กระทําการแทนต้ องยื่นสําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชนของผู้รับมอบอํานาจ 1 ชุด
พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
-ให้ นําเอกสารตัวจริงบัตรประจําตัวประชาชน หรื อเอกสารแสดงตนอื่นๆของผู้ลงนามเช่ น หนังสือเดินทาง บัตรประจําตัว
ที่ทางราชการออกให้ เป็ นต้ น โดยเอกสารแสดงตนดังกล่ าวจะต้ องระบุเลขประจําตัวประชาชนไว้
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แบบคําขอลงทะเบียน
ตัวแทนผู้รายงานยานพาหนะเข้ า-ออก
ทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร
ยื่นต่อ อธิบดีกรมศุลกากร ผ่าน

เลขทะเบียนคุมเอกสาร

ทะเบียนรับเลขที่............................................
สถานที่รับ......................................................
วันเดือนปี ที่รับ................................................
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับ................................................

 ฝ่ ายทะเบียน ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ
 สํานัก/สํานักงานศุลกากร................................  ด่านศุลกากร...............................

(1.) ข้ าพเจ้ า (ชื่อผู้ประกอบการภาษาไทย............................................................................................................ ..........)
(ชื่อผู้ประกอบการภาษาอังกฤษ............................................................................................................... ..)
ประเภทของกิจการ

 บจก.

 บมจ.

 หจก.

เลขประจําตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
(นิติบคุ คลหรื อบุคคลที่เข้ าระบบภาษี มลู ค่าเพิ่ม)

 หสน.

 ร้ าน

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

 สํานักงานใหญ่ __ __ __
 ลําดับสาขาที่จดทะเบียนกับกรมสรรพากร __ __ __

ตังอยู
้ เ่ ลขที่..........................อาคาร...........................................ตรอก/ซอย................................................... หมูท่ ่ี..................
ถนน .........................................................แขวง/ตําบล.............................................. เขต/อําเภอ..........................................
จังหวัด..................................................... รหัสไปรษณีย์............................. โทรศัพท์....................................................
โทรสาร ................................. e-mail ……………..…………………………...........
ทุนจดทะเบียน.............................................. บาท วันที่ จดทะเบียน __ __ /__ __ /__ __ __ __
ทะเบียนตามหนังสือรับรองการเป็ นหุ้นส่วนบริษัท เลขที่ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
ออกให้ ณ วันที่ __ __ /__ __ /__ __ __ __ ชื่อประเทศแม่.........................................................................
ขออนุมตั ิเป็ นผู้ให้ บริการรับส่งข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อดําเนินการในกระบวนการทางศุลกากร ในการรายงานยานพาหนะเข้ า
มาในราชอาณาจักร และออกไปนอกราชอาณาจักรทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบไร้ เอกสาร (Paperless)
(2.) ในการดําเนินกระบวนการทางศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร ซึง่ ข้ าพเจ้ าฯ ส่งข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ กรมศุลกากร
ทดแทนเอกสารใด ๆ ก็ตาม และกรมศุลกากรได้ ตอบรับข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์นนในกระบวนการศุ
ั้
ลกากรแล้ ว ถือเป็ นการยื่น
เอกสารนัน้ ๆ ตามนัยพระราชบัญญัตศิ ลุ กากร พ.ศ.2469 หากการส่งข้ อมูลเป็ นความเท็จ หรื อเป็ นความไม่บริบรู ณ์ หรื อเป็ นความ
ชักพาให้ ผิดหลงในรายการใด ๆ หรื อเป็ นการฝ่ าฝื นบทบัญญัติของกฎหมายใด ๆ ก็ตาม ข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมให้ นําข้ อมูลดังกล่าวไป
เป็ นหลักฐานในการพิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมายศุลกากรหรื อกฎหมายอื่น ๆ เกี่ยวข้ อง
(4.) บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ คําสัง่ หรื อกฎหมายใด ๆ ที่กําหนดให้ นายเรื อหรื อตัวแทนเรื อ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าว
มีหน้ าที่เก็บและรักษาบัญชีเอกสาร หลักฐาน และข้ อมูลไม่วา่ ในสื่อรูปแบบ
ใด ๆ หรื อมีหน้ าที่ยื่นหรื อแสดงหรื อส่งเอกสารใด ๆ
อันเจ้ าหน้ าที่เรี ยกให้ ยื่นหรื อแสดงหรื อส่งนัน้ ข้ าพเจ้ า ฯ ยินยอมให้ ใช้ บงั คับสําหรับข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ข้าพเจ้ าฯ หรื อตัวแทนส่ง
ให้ กรมศุลกากร รวมทังให้
้ พจิ ารณาดําเนินคดีตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีการฝ่ าฝื นประกาศ ข้ อบังคับ ระเบียบ คําสัง่ หรื อกฎหมาย
ดังกล่าวด้ วย
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(5.) ข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมปฏิบตั ติ ามระเบียบ ประกาศ คําสัง่ และหลักเกณฑ์ของกรมศุลกากรที่ เกี่ยวข้ องกับการผ่านพิธีการศุลกากร
แบบไร้ เอกสาร อย่างครบถ้ วนและเคร่งครัด หากข้ าพเจ้ า ฯ กระทําการใด อันเป็ นการฝ่ าฝื นระเบียบ ประกาศ คําสัง่ ดังกล่าว
ข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมให้ กรมศุลกากรงดรับปฏิบตั พิ ธิ ีการศุลกากรแบบไร้ เอกสาร และถูกพิจารณาดําเนินคดีตามที่กฎหมายกําหนด
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ารายการที่แจ้ งไว้ ข้างต้ นเป็ นรายการที่ถกู ต้ องสมบูรณ์ทกุ ประการ

ลงชื่อ......................................................................... ผู้ประกอบการ
(................................ ........................................)
ประทับตรา
ยื่นวันที่............................................ .........
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

สําหรับเจ้ าหน้ าที่
ความเห็นเจ้ าหน้ าที่
คําสั่ง
............................................................................................  อนุมตั ิ ตังแต่
้ ..................................... เป็ นต้ นไป
............................................................................................  ไม่อนุมตั ิ
........................................................................................
ลงชื่อ................................................... เจ้ าหน้ าที่
(............................................ )
วันที่........................................................

ลงชื่อ...................................................ผู้มีอํานาจลงนาม
(..............................................)
วันที่....................................................
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แบบคําขอลงทะเบียน
ตัวแทนผู้รายงานยานพาหนะเข้ า-ออก
ทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร

คําร้ องมอบอํานาจให้ ผ้ ูรับมอบอํานาจกระทําการแทน

ข้ าพเจ้ า (ชื่อผู้ประกอบการภาษาไทย............................................................................................................ ..........)
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  สํานักงานใหญ่ __ __ __
(นิติบคุ คลหรื อบุคคลที่เข้ าระบบภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
 ลําดับสาขาที่จดทะเบียนกับกรมสรรพากร __ __ __
ตัวแทนผู้รายงานยานพาหนะเข้ า-ออกทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร (Paperless) ได้ มอบหมายให้
 นาย  นาง  นางสาว
(ภาษาไทย) ชื่อ.......................
........................................ สกุล....................... ..........................................
(ภาษาอังกฤษ) ชื่อ....................... ........................................ สกุล.................. ...............................................
 บัตรประจําตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบทะเบียนคนต่างด้ าว เลขที่ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
ที่อยู่ เลขที่..........................อาคาร...........................................ตรอก/ซอย................................................................. ......
หมูท่ ่ี..................ถนน .......................... ...................................แขวง/ตําบล....................................................... .............. เขต/
อําเภอ.....................................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์.............................
โทรศัพท์............................................โทรสาร ........................... .............. e-mail……………..…………….........................
เป็ นผู้มีอํานาจกระทําการในนามของข้ าพเจ้ าฯ ในการรายงานยานพาหนะเข้ า-ออก และดําเนินการในกระบวนการทางศุลกากร
และข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมรับผิดชอบในการกระทําของบุคคลข้ างต้ นในทุกกรณี
ผู้รับมอบอํานาจ

ลงชื่อ
(

)

ลงชื่อ
(

)

ยื่นวันที่.....................................
หมายเหตุ

เจ้ าของ/ผู้จดั การ
.........

ประทับตรานิตบิ คุ คล
(ถ้ ามี)

1. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมผู้มีอํานาจกระทําการฯ จะต้ องแจ้ งรายชื
เพื่อ่อลงทะเบียนเพิ่มเติมต่อกรมศุลกากร ทุกครัง้
2. การมอบอํานาจให้ บคุ คลธรรมดาในการผ่านพิธีการศุลกากร ให้ ตดิ อากรแสตมป์ 30 บาทเป็ นรายตัวบุคคล (ตามประมวลรัษฎากร
หมวด 6 เรื่ อง อากรแสตมป์)
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แบบคําขอลงทะเบียน
ตัวแทนผู้รายงานยานพาหนะเข้ า-ออก
ทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร

บัญชีรายชื่อพนักงาน/ลูกจ้ าง

ข้ าพเจ้ า (ชื่อผู้ประกอบการภาษาไทย............................................................................................................ ..........)
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
(นิติบคุ คลหรื อบุคคลที่เข้ าระบบภาษี มลู ค่าเพิ่ม)

 สํานักงานใหญ่ __ __ __
 ลําดับสาขาที่จดทะเบียนกับกรมสรรพากร __ __ __

ตัวแทนผู้รายงานยานพาหนะเข้ า-ออกทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร (Paperless) ได้ มอบหมายให้
ชื่อพนักงาน/ลูกจ้ าง

เลขบัตรประจําตัวประชาชน

ข้ าพเจ้ าฯ ตัวแทนผู้รายงานยานพาหนะเข้ า-ออก ทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร (Paperless) ได้ มอบหมายให้ พนักงาน/
ลูกจ้ าง ตามรายชื่อข้ างต้ นเป็ นผู้กระทําติดต่อราชการกับกรมศุลกากรแทนข้ าพเจ้ า และข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมรับผิดชอบในการกระทํา
ของพนักงาน/ลูกจ้ างของข้ าพเจ้ าในทุกกรณี
ลงชื่อ
(

เจ้ าของ/ผู้จดั การ

)

ยื่นวันที่.....................................

.........

ประทับตรานิตบิ คุ คล
(ถ้ ามี)
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แบบคําขอลงทะเบียน
ตัวแทนผู้รายงานยานพาหนะเข้ า-ออก
ทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร

การผ่ านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรื อ
การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

(1.) ข้ าพเจ้ า (ชื่อผู้ประกอบการภาษาไทย............................................................................................................ ..........
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  สํานักงานใหญ่ __ __ __
(นิติบคุ คลหรื อบุคคลที่เข้ าระบบภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
 ลําดับสาขาที่จดทะเบียนกับกรมสรรพากร __ __ __
Email Address ……………………………………………………..………….……..………
มีความประสงค์จะทําการรับส่งข้ อมูล และลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบไร้ เอกสาร กับกรมศุลกากรด้ วย ตนเอง โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
(1.1) ประเภทเอกสารที่ใช้ ในการแลกเปลีย่ นข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์กบั กรมศุลกากร
 ใบขนสินค้ าขาออก
 ใบขนสินค้ าขาเข้ า
 บัญชีราคาสินค้ า
 ใบกํากับการขนย้ ายสินค้ า
 บัญชีสนิ ค้ าทางอากาศ
 บัญชีสนิ ค้ าทางเรื อ
 บัญชีต้ สู นิ ค้ า
 รายงานเรื อ/อากาศยาน
 อื่น ๆ โปรดระบุ................................................................... ................................................
(1.2) ใช้ ซอฟแวร์ ของบริษัท................................................................................................ ..................
(1.3) ใช้ บริการผู้รับส่งข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (VANS) ของ ………............................................................
Gateway ของ

 CAT  เทรดสยาม  เน็ตเบย์ (สอบถามจากผู้ให้ บริการ)

(1.4) เป็ นสมาชิก Certificate Authority (CA) เพื่อลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ของ
 TOT  CAT  Others ……………….………………….……………………….……
หมายเลขสมาชิก

CA (Serial No.) ……………….………………….…………………….….……….

(2.) ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ใช้ บริการ ตัวแทนออกของ และ/หรื อ เคาน์เตอร์ บริการ ในการรับส่งข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ กับ
กรมศุลกากร แต่ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ด้ วยตนเอง โดยเป็ นสมาชิก Certificate Authority (CA) ของ
 TOT  CAT  Others ……………….………………….…………………………….……
หมายเลขสมาชิก CA (Serial No.) ……………….……………….…………………………….….……….……

ลงชื่อ
(
)
ยื่นวันที่.....................................

เจ้ าของ/ผู้จดั การ
.........

ประทับตรานิตบิ คุ คล
(ถ้ ามี)

หมายเหตุ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมจะต้ องแจ้ งเพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมต่อกรมศุลกากรทุกครัง้

หน้ า 5/6

แบบคําขอลงทะเบียนแนบท้ ายหมายเลข 5
ประกาศ กรมศุลกากรที่ 28/2555

หลักฐานที่ต้องนํามาแสดงในการลงทะเบียน
- กรณีย่ นื ขอลงทะเบียนเป็ นตัวแทนผู้รายงานยานพาหนะเข้ า-ออก ผู้ดาํ เนินการในกระบวนการทางศุลกากรทาง
อิเล็กทรอนิกส์ แบบไร้ เอกสาร (Paperless)
ให้ ยื่นเฉพาะ หน้ า 1 และ 2 เท่านัน้ พร้ อมแสดงเอกสารประกอบ ดังนี ้
(1) สําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการเป็ นหุ้นส่วน จากสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริ ษัท
กรุงเทพมหานคร หรื อสํานักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วน บริษัทจังหวัด ซึง่ ออกให้ ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันยื่นขอทําบัตร กรณีนิตบิ คุ คลจดทะเบียนในต่างประเทศที่ไม่สามาร
ยื่นหนังสือรับรอง ให้ ใช้ หลักฐานการจดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลของต่างประเทศ โดยมี NOTARY PUBLIC ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลงนาม
รับรอง และออกให้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง 1 ชุด
(2) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี อากร หรื อใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรื อแบบแจ้ งการเปลี่ยนแปลงทะเบียน
ภาษี มลู ค่าเพิม่ ที่กรมสรรพากรออกให้ (ภ.พ.09) พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง 1 ชุด
(3) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ ใบทะเบียนคนต่างด้ าว หรื อ หนังสือเดินทาง
(PASSPORT) เฉพาะบุคคลต่างประเทศ
หรื อบัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้
- กรณีมีการมอบอํานาจให้ ผ้ ูรับมอบอํานาจกระทําการแทน ในการเป็ นตัวแทนผู้รายงานยานพาหนะเข้ า-ออก และ
การดําเนินกระบวนการในทางศุลกากร
ให้ ยื่นคําร้ องขอ หน้ า 1 - 2 และเพิ่มเติม หน้ า 3 คําร้ องการมอบอํานาจ เป็ นรายผู้รับมอบอํานาจ
พร้ อมสําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรื อใบทะเบียนคนต่างด้ าวหรื อหนังสือเดินทาง(PASSPORT) เฉพาะบุคคลต่างประเทศ
หรื อบัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง 1 ชุด
- กรณีมีการมอบหมายให้ พนักงาน/ลูกจ้ างกระทําการแทน ในการบันทึกข้ อมูลเข้ าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ของศุลกากร
และ/หรื อติดต่ อราชการกับกรมศุลกากร
ให้ ยื่นคําร้ องขอ หน้ า 1 - 2 และเพิ่มเติม หน้ า 4 คําร้ องมอบหมายให้ พนักงานลูกจ้ างทําการแทน
พร้ อมสําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชนเป็ นรายบุคคล พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง 1 ชุด
- กรณีประสงค์ จะส่ งข้ อมูลการผ่ านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และทําการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยตนเอง
ให้ ยื่นคําร้ องขอ หน้ า 1 - 2 และเพิ่มเติม หน้ า 5 คําร้ องการขอทําการรับส่งข้ อมูล และลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบไร้
เอกสาร กับกรมศุลกากรด้ วยตนเอง
- กรณีกรรมการ ผู้จัดการ หรื อผู้มีอาํ นาจลงนามไม่ มาดําเนินการยื่นคําร้ องด้ วยตนเอง ให้ ทําหนังสือมอบอํานาจให้ มีผ้ มู า
กระทําการแทน และผู้รับมอบอํานาจให้ กระทําการแทนต้ องยื่นสําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชนของผู้รับมอบอํานาจ 1 ชุด
พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
-ให้ นําเอกสารตัวจริงบัตรประจําตัวประชาชน หรื อเอกสารแสดงตนอื่นๆของผู้ลงนามเช่ น หนังสือเดินทาง บัตรประจําตัว
ที่ทางราชการออกให้ เป็ นต้ น โดยเอกสารแสดงตนดังกล่ าวจะต้ องระบุเลขประจําตัวประชาชนไว้
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แบบคําขอลงทะเบียนธนาคารศุลกากร
ผู้ดําเนินกระบวนการศุลกากรทาง
อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร
ยื่นต่อ อธิบดีกรมศุลกากร ผ่าน

เลขทะเบียนคุมเอกสาร

ทะเบียนรับเลขที่.................................................
สถานที่รับ..........................................................
วันเดือนปี ที่รับ....................................................
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับ....................................................

 ฝ่ ายทะเบียน ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ
 สํานัก/สํานักงานศุลกากร.................................  ด่านศุลกากร................ .................

(1.) ข้ าพเจ้ า (ชื่อผู้ประกอบการภาษาไทย............................................................................................................ ..........)
(ชื่อผู้ประกอบการภาษาอังกฤษ............................................................................................................... ..)
ประเภทของกิจการ
 ธนาคารพาณิชย์
 อื่น ๆ ...........................................................................
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  สํานักงานใหญ่ __ __ __
(นิติบคุ คลหรื อบุคคลที่เข้ าระบบภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
 ลําดับสาขาที่จดทะเบียนกับกรมสรรพากร __ __ __
ตังอยู
้ เ่ ลขที่..........................อาคาร...........................................ตรอก/ซอย................................................... หมูท่ ่ี..................
ถนน .........................................................แขวง/ตําบล.............................................. เขต/อําเภอ..........................................
จังหวัด..................................................... รหัสไปรษณีย์............................. โทรศัพท์....................................................
โทรสาร ................................. e-mail ……………..…………………………...........
ทุนจดทะเบียน.............................................. บาท วันที่ จดทะเบียน __ __ /__ __ /__ __ __ __
ทะเบียนตามหนังสือรับรองการเป็ นหุ้นส่วนบริษัท เลขที่ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
ออกให้ ณ วันที่ __ __ /__ __ /__ __ __ __ ชื่อประเทศแม่.........................................................................
ขออนุมตั ิเป็ นธนาคารศุลกากร เพื่อการชําระภาษี อากรทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบไร้ เอกสาร (Paperless)
(2.) ธนาคารเพื่อความประสงค์ในการขอชําระภาษี อากรคือ ................................................ สาขา............................................
บัญชีเงินฝาก

 กระแสรายวัน  ออมทรัพย์

เลขที่ .........................................................

(3.) การผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร ซึง่ ข้ าพเจ้ าฯ ส่งข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ กรมศุลกากรทดแทน
เอกสารใด ๆ ก็ตาม และกรมศุลกากรได้ ตอบรับข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์นนในการผ่
ั้
านพิธีการหรื อการชําระเงิรแล้ ว ถือเป็ นการยื่น
เอกสารนัน้ ๆ ตามนัยพระราชบัญญัตศิ ลุ กากร พ.ศ.2469 หรื อตามพระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษี อากรสินค้ าส่งออกที่ผลิตใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2524 หากการส่งข้ อมูลเป็ นความเท็จ หรื อเป็ นความไม่บริบรู ณ์ หรื อเป็ นความชักพาให้ ผิดหลงในรายการ
ใด ๆ หรื อเป็ นการฝ่ าฝื นบทบัญญัติของกฎหมายใด ๆ ก็ตาม ข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมให้ นําข้ อมูลดังกล่าวไปเป็ นหลักฐานในการ
พิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมายศุลกากรหรื อกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
(4.) บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ คําสัง่ หรื อกฎหมายใด ๆ ที่กําหนดให้ ผ้ นู ําของเข้ า ผู้สง่ ของออก ตัวแทนออกของ
นายเรื อหรื อตัวแทนเรื อ หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าว มีหน้ าที่เก็บและรักษาบัญชีเอกสาร หลักฐาน และข้ อมูลไม่วา่ ในสื่อรูปใด
แบบ
ๆ
หรื อมีหน้ าที่ยื่นหรื อแสดงหรื อส่งเอกสารใด ๆ อันเจ้ าหน้ าที่เรี ยกให้ ยื่นหรื อแสดงหรื อส่งนัน้ ข้ าพเจ้ า ฯ ยินยอมให้ ใช้ บงั คับ
สําหรับข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ข้าพเจ้ าฯ หรื อตัวแทนส่งให้ กรมศุลกากร รวมทังให้
้ พิจารณา
ดําเนินคดีตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมี
การฝ่ าฝื นประกาศ ข้ อบังคับ ระเบียบ คําสัง่ หรื อกฎหมายดังกล่าวด้ วย
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(5.) ข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมปฏิบตั ติ ามระเบียบ ประกาศ คําสัง่ และหลักเกณฑ์ของกรมศุลกากรที่ เกี่ยวข้ องกับการผ่านพิธีการศุลกากร
แบบไร้ เอกสาร อย่างครบถ้ วนและเคร่งครัด หากข้ าพเจ้ า ฯ กระทําการใด อันเป็ นการฝ่ าฝื นระเบียบ ประกาศ คําสัง่ ดังกล่าว
ข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมให้ กรมศุลกากรงดรับปฏิบตั พิ ธิ ีการศุลกากรแบบไร้ เอกสาร และถูกพิจารณาดําเนินคดีตามที่กฎหมายกําหนด
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ารายการที่แจ้ งไว้ ข้างต้ นเป็ นรายการที่ถกู ต้ องสมบูรณ์ทกุ ประการ

ลงชื่อ......................................................................... เจ้ าของ/ผู้จดั การ
(.......................................................................)
ยื่นวันที่............................................

.........

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

สําหรับเจ้ าหน้ าที่
ความเห็นเจ้ าหน้ าที่

คําสั่ง

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

 อนุมตั ิ ตังแต่
้ ..................................... เป็ นต้ นไป

ลงชื่อ................................................... เจ้ าหน้ าที่
(............................................ )
วันที่........................................................

 ไม่อนุมตั ิ

ลงชื่อ...................................................ผู้มีอํานาจลงนาม
(..............................................)
วันที่....................................................
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แบบคําขอลงทะเบียนธนาคารศุลกากร
ผู้ดําเนินกระบวนการศุลกากรทาง
อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร

คําร้ องมอบอํานาจให้ ผ้ ูรับมอบอํานาจกระทําการแทน

(1.) ข้ าพเจ้ า (ชื่อธนาคารศุลกากรภาษาไทย............................................................................................................ ..........)
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  สํานักงานใหญ่ __ __ __
(นิติบคุ คลหรื อบุคคลที่เข้ าระบบภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
 ลําดับสาขาที่จดทะเบียนกับกรมสรรพากร __ __ __
ผู้ให้ บริ การธนาคารศุลกากรในการรับชําระค่าภาษี อากร การคืนเงินอากร และการคืนประกันค่าภาษี อากรการรับส่งข้ อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร (Paperless) ได้ มอบหมายให้
 นาย  นาง  นางสาว
(ภาษาไทย) ชื่อ.......................
........................................ สกุล....................... ..........................................
(ภาษาอังกฤษ) ชื่อ....................... ........................................ สกุล.................. ...............................................
 บัตรประจําตัวประชาชน
 หนังสือเดินทาง ใบทะเบียนคนต่างด้เลขที
าว __
่ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (บุคคลธรรมดา)
ที่อยู่ เลขที่..........................อาคาร...........................................ตรอก/ซอย................................................................. ......
หมูท่ ่ี..................ถนน .......................... ...................................แขวง/ตําบล....................................................... .............. เขต/
อําเภอ.....................................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์.............................
โทรศัพท์............................................โทรสาร ........................... .............. e-mail……………..…………….........................
เป็ นผู้มีอํานาจกระทําการในนามของข้ าพเจ้ าฯ ในการติดต่อราชการกับกรมศุลกากร โดยข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมรับผิดชอบในการกระทํา
ของบุคคลข้ างต้ นในทุกกรณี
ลงชื่อ
(

ผู้รับมอบอํานาจ
)
เจ้ าของ/ผู้จดั การ

ลงชื่อ
(

)

ยื่นวันที่.....................................
หมายเหตุ

.........

ประทับตรานิตบิ คุ คล
(ถ้ ามี)

1. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมผู้มีอํานาจกระทําการฯ จะต้ องแจ้ งรายชื
เพื่อ่อลงทะเบียนเพิ่มเติมต่อกรมศุลกากร ทุกครัง้
2. การมอบอํานาจให้ บคุ คลธรรมดาในการผ่านพิธีการศุลกากร ให้ ตดิ อากรแสตมป์ 30 บาทเป็ นรายตัวบุคคล (ตามประมวลรัษฎากร
หมวด 6 เรื่ อง อากรแสตมป์)
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แบบคําขอลงทะเบียนธนาคาร
ศุลกากร ผู้ดําเนินกระบวนการศุลกากร
ทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร

การผ่ านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรื อ
การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

(1.) ข้ าพเจ้ า (ชื่อผู้ประกอบการภาษาไทย............................................................................................................ ..........)
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
 สํานักงานใหญ่ __ __ __
(นิติบคุ คลหรื อบุคคลที่เข้ าระบบภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
 ลําดับสาขาที่จดทะเบียนกับกรมสรรพากร
__ __ __
Email Address ……………………………………………………..………….……..………
มีความประสงค์จะทําการรับส่งข้ อมูล และลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบไร้ เอกสาร กับกรมศุลกากรด้ วย ตนเอง
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(1.1) ประเภทเอกสารที่ใช้ ในการแลกเปลีย่ นข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์กบั กรมศุลกากร
 ใบขนสินค้ าขาออก
 ใบขนสินค้ าขาเข้ า
 บัญชีราคาสินค้ า
 ใบกํากับการขนย้ ายสินค้ า
 บัญชีสนิ ค้ าทางอากาศ
 บัญชีสนิ ค้ าทางเรื อ
 บัญชีต้ สู นิ ค้ า
 รายงานเรื อ/อากาศยาน
 อื่น ๆ โปรดระบุ................................................................... ................................................
(1.2) ใช้ ซอฟแวร์ ของบริษัท................................................................................................ ..................
(1.3) ใช้ บริการผู้รับส่งข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (VANS) ของ ………............................................................
Gateway ของ

 CAT  เทรดสยาม  เน็ตเบย์ (สอบถามจากผู้ให้ บริการ)

(1.4) เป็ นสมาชิก Certificate Authority (CA) เพื่อลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ของ
 TOT  CAT  Others ……………….………………….……………………….……
หมายเลขสมาชิก

CA (Serial No.) ……………….………………….…………………….….……….

(2.) ข้ าพเจ้ ามี ความประสงค์ใช้ บริการ ตัวแทนออกของ และ/หรื อ เคาน์เตอร์ บริการ ในการรับส่งข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ กับกรม
ศุลกากร แต่ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ด้ วยตนเอง โดยเป็ นสมาชิก Certificate Authority (CA) ของ
 TOT  CAT  Others ……………….………………….…………………………….……
หมายเลขสมาชิก
CA (Serial No.) ……………….……………….…………………………….….……….……

ลงชื่อ
(
)
ยื่นวันที่.....................................

เจ้ าของ/ผู้จดั การ
.........

ประทับตรานิตบิ คุ คล
(ถ้ ามี)

หมายเหตุ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมจะต้ องแจ้ งเพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมต่อกรมศุลกากรทุกครัง้
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หลักฐานที่ต้องนํามาแสดงในการลงทะเบียน
- กรณีย่ นื ขอลงทะเบียนเป็ นธนาคารศุลกากรผ้ ูผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบไร้ เอกสาร (Paperless)
ให้ ยื่นเฉพาะ หน้ า 1 และ 2 เท่านัน้ พร้ อมแสดงเอกสารประกอบ ดังนี ้
(1) สําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการเป็ นหุ้นส่วนจากสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริ ษัท
กรุงเทพมหานคร หรื อสํานักงานทะเบียน
หุ้นส่วน บริษัทจังหวัด ซึง่ ออกให้ ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันยื่นขอ ทําบัตร กรณีนิติบคุ คลจดทะเบียนในต่างประเทศที่ไม่สามารถยื่นหนังสื
รับรองให้ ใช้ หลักฐานการจดทะเบียเป็น นนิติบคุ คลของต่างประเทศ โดยมี NOTARY PUBLIC ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลงนามรับรอง และออก
ให้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง 1 ชุด
(2) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี อากร หรื อใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรื อแบบแจ้ งการเปลี่ยนแปลงทะเบียน
ภาษี มลู ค่าเพิม่ ที่กรมสรรพากรออกให้ (ภ.พ.09) พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง 1 ชุด
(3) เลขที่บญ
ั ชีเงินฝาก ชื่อและที่อยูข่ องธนาคาร (BANK STATEMENT) ซึง่ ธนาคารรับรอง หรื อ สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ในนามบริษัท ห้ าง ร้ าน พร้ อมสําเนาภาพถ่ายรับรองสําเนาถูกต้ อง 1 ชุด (ถ้ ามี)
(4) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ ใบทะเบียนคนต่างด้ าว หรื อ หนังสือเดินทาง
(PASSPORT) เฉพาะบุคคลต่างประเทศ
หรื อบัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้
- กรณีมีการมอบอํานาจให้ ผ้ ูรับมอบอํานาจกระทําการแทน
ให้ ยื่นคําร้ องขอ หน้ า 1 - 2 และเพิ่มเติม หน้ า 3 คําร้ องการมอบอํานาจ เป็ นรายผู้รับมอบอํานาจ
พร้ อมสําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรื อใบทะเบียนคนต่างด้ าวหรื อหนังสือเดินทาง(PASSPORT) เฉพาะบุคคลต่างประเทศ
หรื อบัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง 1 ชุด
- กรณีประสงค์ จะส่ งข้ อมูลการผ่ านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และทําการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยตนเอง
ให้ ยื่นคําร้ องขอ หน้ า 1 - 2 และเพิ่มเติม หน้ า 4 คําร้ องการขอทําการรับส่งข้ อมูล และลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบไร้
เอกสาร กับกรมศุลกากรด้ วยตนเอง
- กรณีกรรมการ ผู้จัดการ หรื อผู้มีอาํ นาจลงนามไม่ มาดําเนินการยื่นคําร้ องด้ วยตนเอง ให้ ทําหนังสือมอบอํานาจให้ มีผ้ มู า
กระทําการแทน และผู้รับมอบอํานาจให้ กระทําการแทนต้ องยื่นสําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชนของผู้รับมอบอํานาจ 1 ชุด
พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
-ให้ นําเอกสารตัวจริงบัตรประจําตัวประชาชน หรื อเอกสารแสดงตนอื่นๆของผู้ลงนามเช่ น หนังสือเดินทาง บัตรประจําตัว
ที่ทางราชการออกให้ เป็ นต้ น โดยเอกสารแสดงตนดังกล่ าวจะต้ องระบุเลขประจําตัวประชาชนไว้
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ทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร
ยื่นต่อ อธิบดีกรมศุลกากร ผ่าน

เลขทะเบียนคุมเอกสาร
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ทะเบียนรับเลขที่................................................
สถานที่รับ..........................................................
วันเดือนปี ที่รับ....................................................
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับ....................................................

 ฝ่ ายทะเบียน ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ
 สํานัก/สํานักงานศุลกากร................................  ด่านศุลกากร.....................................

ข้ าพเจ้ า (ชื่อผู้ประกอบการภาษาไทย............................................................................................................ ..........)
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
 สํานักงานใหญ่ __ __ __
(นิติบคุ คลหรื อบุคคลที่เข้ าระบบภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
 สาขาที่จดทะเบียนกับกรมสรรพากร __ __ __
 บัตรประจําตัวประชาชน
 หนังสือเดินทาง ใบทะเบียนคนต่างด้เลขที
าว __
่ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (บุคคลธรรมดา)
ข้ าพเจ้ าฯ มีความประสงค์จะขออนุมตั ิเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน ดังนี ้ (ให้ กรอกเฉพาะข้ อความที่ต้องการเปลี่ยนแปลง)
 ชื่อผู้ประกอบการ
 ภาษาไทย..........................................................................................................................................................
 ภาษาอังกฤษ....................................................................................................................................................
 ที่อยูส่ ถานประกอบการ ตังอยู
้ เ่ ลขที่..........................อาคาร.......................................ตรอก/ซอย..................................
หมูท่ ่ี..........ถนน ................................................แขวง/ตําบล............................... เขต/อําเภอ.....................................
จังหวัด..................................................... รหัสไปรษณีย์.............................โทรศัพท์..................................................
โทรสาร ................................. e-mail ……………..…………………………...........
 ธนาคาร  ยกเลิก  เพิ่มเติม
 เพื่อความประสงค์ในการขอชําระภาษี อากร  เพื่อความประสงค์ในการขอคืนอากร
ธนาคาร......................................................... สาขา...................................................................................................
บัญชีเงินฝาก  กระแสรายวัน  ออมทรัพย์ เลขที่ ......................................................... .....................................
 ผู้มีอํานาจกระทําการในนามของข้ าพเจ้ าฯ  ยกเลิก  เพิ่มเติม
ราย  นาย  นาง  นางสาว ชื่อ........................................... สกุล.................................................... ..
 บัตรประจําตัวประชาชน หนังสือเดินทาง  ใบทะเบียนคนต่างด้ าวเลขที่ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
 ตัวแทนออกของ  ผู้นําของเข้ า-ผู้สง่ ของออก  ผู้รับจ้ างช่วง  พนักงาน/ลูกจ้ าง
 ยกเลิก  เพิ่มเติม
 เลขประจําตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (นิติบคุ คลหรื อบุคคลที่เข้ าระบบภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
 นาย  นาง  นางสาว ชื่อ........................................... สกุล.................................................... ..(บุคคลธรรมดา)
 บัตรประจําตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบทะเบียนคนต่างด้ าเลขที
ว __
่ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ารายการที่แจ้ งไว้ ข้างต้ นเป็ นรายการที่ถกู ต้ องสมบูรณ์ทกุ ประการ และขอให้ พิจารณาอนุมตั ิเปลี่ยนแปลงข้ อมูล
ทะเบียนเพื่อผ่านพิธีการศุลกากรต่อไป
ลงชื่อ......................................................................... เจ้ าของ/ผู้จดั การ
ประทับตรา
(.......................................................................)
นิติบุคคล
(ถ้ามี)
ยื่นวันที่............................................ .........
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สําหรับเจ้ าหน้ าที่
ความเห็นเจ้ าหน้ าที่
คําสั่ง  อนุมตั ิ ตังแต่
้ ................................. เป็ นต้ นไป
............................................................................................
 ไม่อนุมตั ิ
ลงชื่อ................................................... เจ้ าหน้ าที่
ลงชื่อ...................................................ผู้มีอํานาจลงนาม
(............................................ )
(..............................................)
วันที่........................................................
วันที่....................................................

หลักฐานที่ต้องนํามาแสดงในการขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
(1) กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อ และ/หรื อที่อยู่ผ้ ูประกอบการ
- สําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิตบิ คุ คล จากสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริ ษัทกรุงเทพมหานคร หรื อสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริ ษัท
จังหวัด และหนังสือรับรองตราสําคัญของบริ ษัท (บอจ.3) หรื อห้ างหุ้นส่วน (หส.2) กรณีบริ ษัท หรื อห้ างหุ้นส่วนระบุเงื่อนไขการลงลายมือชื่อที่ต้องประทับตรา
สําคัญของบริ ษัท 1 ชุดพร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
- สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร หรื อใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรื อแบบแจ้ งการเปลี่ยน แปลงทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ.
09) 1 ชุดพร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
(2) กรณีเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารเพื่อชําระภาษีอากรหรื อการขอคืนอากร
- สําเนาภาพถ่ายสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรื อ เลขที่บญ
ั ชีเงินฝาก ชื่อและที่อยู่ของธนาคาร (Bank Statement) 1 ชุดพร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
(3) กรณีขอเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมผู้มอี าํ นาจกระทําการแทน
- คําร้ องมอบอํานาจให้ ผ้ รู ับมอบอํานาจกระทําการแทน (พร้ อมลงนามผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ)
- สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรื อกรณีคนต่างด้ าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรื อใบสําคัญคนต่างด้ าว1 ชุด พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
- อากรแสตมป์ 30 บาทเป็ นรายบุคคล
(4) กรณีขอเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมบัญชีรายชื่อพนักงาน/ลูกจ้ าง
- แบบคําร้ องบัญชีรายชื่อพนักงานลูกจ้ าง (พร้ อมลงนามเจ้ าของหรื อผู้จดั การ)
- สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรื อกรณีคนต่างด้ าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรื อใบสําคัญคนต่างด้ าว1 ชุด พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
(5) กรณีขอเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมบัญชีรายชืตั่ อวแทนออกของ
- แบบคําร้ องบัญชีรายชื่อตัวแทนออกของ (พร้ อมลงนามเจ้ าของหรื อผู้จดั การ)
- สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร
หรื อใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
หรื อแบบแจ้ งการเปลีย่ นแปลงทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ.09) 1 ชุด
พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง (กรณีตวั แทนออกของเป็ นนิติบคุ คล)
- สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรื อกรณีคนต่างด้ าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรื อใบสําคัญคนต่างด้ าว1 ชุด
พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง (กรณีตวั แทนออกของเป็ นบุคคลธรรมดา)
(6) กรณีขอเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมบัญชีรายชื่อผู้นําของเข้
-ผู้าส่งของออก ผู้มอบอํานาจให้ ตัวแทนออกของ
- แบบคําร้ องบัญชีรายชื่อผู้นําของเข้ า-ผู้สง่ ของออก (พร้ อมตัวแทนออกของลงนามเจ้ าของหรื อผู้จดั การ)
- สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร
หรื อใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
หรื อแบบแจ้ งการเปลีย่ นแปลงทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ.09) 1 ชุด
พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง (กรณีผ้ นู ําเข้ า/งออกเป็ นนิตบิ คุ คล)
- สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรื อกรณีคนต่างด้ าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรื อใบสําคัญคนต่างด้ าว1 ชุด พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง (กรณีผ้ นู ํา
เข้ า/ส่งออกเป็ นบุคคลธรรมดา)
(7) กรณีขอเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมบัญชีรายชื่อผู้รับจ้ างช่ วงของตัวแทนออกของ
- แบบคําร้ องบัญชีรายชื่อผู้รับจ้ างช่วง (พร้ อมตัวแทนออกของลงนามเจ้ าของหรื อผู้จดั การ)
- สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร
หรื อใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
หรื อแบบแจ้ งการเปลีย่ นแปลงทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ.09) 1 ชุด
พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง (กรณีผ้ รู ับจ้ างช่วงเป็ นนิตบิ คุ คล)
- สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรื อกรณีคนต่างด้ าว สําเนาหนังสือเดินทาง หรื อใบสําคัญคนต่างด้ าว1 ชุด
พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง (กรณีผ้ รู ับจ้ างช่วงเป็ นบุคคลธรรมดา)
(8) กรณีกรรมการ ผู้จัดการ หรื อผู้มีอาํ นาจลงนามไม่ มาดําเนินการยื่นคําร้ องด้ วยตนเอง ให้ ทําหนังสือมอบอํานาจให้ มีผ้ มู ากระทําการแทน และ
ผู้รับมอบอํานาจให้ กระทําการแทนต้ องยื่นสําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ 1 ชุด พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
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(9) สําเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะบุคคลต่ างประเทศ) ของผู้ลงนาม หากไม่ สามารถนําหนังสือเดินทาง ( PASSPORT) มาแสดงได้ ให้ ใช้
หนังสือรับรองหนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่ออกให้ โดยมี NOTARY PUBLIC ที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ลงนามรั บรอง และออกให้ ไม่ เกิน 6 เดือน
พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง 1 ชุด
(10) ให้ นําเอกสารตัวจริงบัตรประจําตัวประชาชน หรื อเอกสารแสดงตนอื่นๆของผู้ลงนาม
เช่ น หนังสือเดินทาง บัตรประจําตัว ที่ทางราชการ
ออกให้ เป็ นต้ น โดยเอกสารแสดงตนดังกล่ าวจะต้ องระบุเลขประจําตัวประชาชนไว้
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แบบคําขอเปลี่ยนแปลง
ข้ อมูลทะเบียนพิธีการศุลกากร
ระบบแลกเปลี่ยนข้ อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (EDI)
ยื่นต่อ อธิบดีกรมศุลกากร ผ่าน

เลขทะเบียนคุมเอกสาร

ทะเบียนรับเลขที่.................................................
สถานที่รับ..........................................................
วันเดือนปี ที่รับ....................................................
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับ....................................................

 ฝ่ ายทะเบียน ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ

ข้ าพเจ้ า (ชื่อผู้ประกอบการภาษาไทย............................................................................................................ ..........)
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

 สํานักงานใหญ่ __ __ __

(นิติบคุ คลหรื อบุคคลที่เข้ าระบบภาษี มลู ค่าเพิ่ม)

 สาขาที่จดทะเบียนกับกรมสรรพากร __ __ __

 บัตรประจําตัวประชาชน
 หนังสือเดินทาง ใบทะเบียนคนต่างด้เลขที
าว __
่ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (บุคคลธรรมดา)
ได้ ลงทะเบียนพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร (Paperless) และมีความประสงค์จะขออนุมตั ิเปลี่ยนแปลง/
เพิ่มเติมข้ อมูลทะเบียนในระบบแลกเปลี่ยนข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี ้
 ขอทําการเพิม่ เติมข้ อมูล
 ขอทําการเปลี่ยนแปลงข้ อมูล

ในระบบแลกเปลี่ยนข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้ อมูลทะเบียนของระบบพิธีการศุลกากร
ทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร (ให้ กรอกเฉพาะข้ อความที่ต้องการเปลี่ยนแปลง)

 ชื่อผู้ประกอบการ
 ภาษาไทย..........................................................................................................................................................
 ภาษาอังกฤษ....................................................................................................................................................
 ที่อยูส่ ถานประกอบการ ตังอยู
้ เ่ ลขที่..........................อาคาร.......................................ตรอก/ซอย..................................
หมูท่ ่ี..........ถนน ................................................แขวง/ตําบล............................... เขต/อําเภอ.....................................
จังหวัด..................................................... รหัสไปรษณีย์.............................โทรศัพท์..................................................
โทรสาร ................................. e-mail ……………..…………………………...........
 ธนาคาร  ยกเลิก

 เพิ่มเติม

 เพื่อความประสงค์ในการขอชําระภาษี อากร  เพื่อความประสงค์ในการขอคืนอากร
ธนาคาร......................................................... สาขา...................................................................................................
บัญชีเงินฝาก  กระแสรายวัน  ออมทรัพย์ เลขที่ ......................................................... .....................................
 ผู้มีอํานาจกระทําการในนามของข้ าพเจ้ าฯ

 ยกเลิก

 เพิ่มเติม

ราย  นาย  นาง  นางสาว ชื่อ........................................... สกุล.................................................... ..
 บัตรประจําตัวประชาชน หนังสือเดินทาง  ใบทะเบียนคนต่างด้ าวเลขที่ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
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 ตัวแทนออกของ  ผู้นําของเข้ า-ผู้สง่ ของออก  ผู้รับจ้ างช่วง  พนักงาน/ลูกจ้ าง
 ยกเลิก

 เพิ่มเติม

 เลขประจําตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (นิติบคุ คลหรื อบุคคลที่เข้ าระบบภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
 นาย  นาง  นางสาว ชื่อ........................................... สกุล.................................................... ..(บุคคลธรรมดา)
 บัตรประจําตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบทะเบียนคนต่างด้ าเลขที
ว __
่ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ารายการที่แจ้ งไว้ ข้างต้ นเป็ นรายการที่ถกู ต้ องสมบูรณ์ทกุ ประการ และขอให้ พิจารณาอนุมตั ิเปลี่ยนแปลงข้ อมูล
ทะเบียนเพื่อผ่านพิธีการศุลกากรต่อไป

ลงชื่อ......................................................................... ผู้ประกอบการ
(.......................................................................)
ประทับตรา
ยื่นวันที่............................................ .........
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

สําหรับเจ้ าหน้ าที่
ความเห็นเจ้ าหน้ าที่
คําสั่ง  อนุมตั ิ ตังแต่
้ ................................. เป็ นต้ นไป
............................................................................................
 ไม่อนุมตั ิ
ลงชื่อ................................................... เจ้ าหน้ าที่
ลงชื่อ...................................................ผู้มีอํานาจลงนาม
(............................................ )
(..............................................)
วันที่........................................................
วันที่....................................................
หมายเหตุ ไม่ต้องแนบหลักฐานในการขอเพิ่มเติม /การแก้ ไข/เปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนของ EDI โดยเจ้ าหน้ าที่ศลุ กากรจะดําเนินการตามข้ อมูล
ของระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร (Paperless) เท่านัน้
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แบบคําขอยกเลิก
การลงทะเบียนผู้ผา่ นพิธีการ
ศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้
เอกสาร
ยื่นต่อ อธิบดีกรมศุลกากร ผ่าน
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ทะเบียนรับเลขที่................................................
เลขทะเบียนคุมเอกสาร สถานที่รับ..........................................................
วันเดือนปี ที่รับ....................................................
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับ..............................................

 ฝ่ ายทะเบียน ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ
 สํานัก/สํานักงานศุลกากร................................  ด่านศุลกากร.....................................

ข้ าพเจ้ า (ชื่อ /ชื่อผู้ประกอบการภาษาไทย............................................................................................................ ..........)
เลขที่บตั รประจําตัวประชาชน __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
 สํานักงานใหญ่ __ __ __
(นิติบคุ คลหรื อบุคคลที่เข้ าระบบภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
 สาขาที่จดทะเบียนกับกรมสรรพากร __ __ __
 บัตรประจําตัวประชาชน
 หนังสือเดินทาง ใบทะเบียนคนต่างด้เลขที
าว __
่ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (บุคคลธรรมดา)
ข้ าพเจ้ าฯ มีความประสงค์ขอยกเลิกการลงทะเบียนผู้ผา่ นพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร
 ชื่อบุคคลธรรมดา / ผู้ประกอบการ
 ภาษาไทย..........................................................................................................................................................
 ภาษาอังกฤษ.................................................................................................................................................... ..
 ที่อยู่ /ที่อยูส่ ถานประกอบการ ตังอยู
้ เ่ ลขที่..........................อาคาร.......................................ตรอก/ซอย............................
หมูท่ ่ี..........ถนน ................................................แขวง/ตําบล............................... เขต/อําเภอ.....................................
จังหวัด..................................................... รหัสไปรษณีย์.............................โทรศัพท์..................................................
โทรสาร ................................. e-mail ……………..…………………………...........
 เหตุผลการยกเลิก
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ารายการที่แจ้ งไว้ ข้างต้ นเป็ นรายการที่ถกู ต้ องสมบูรณ์ทกุ ประการ และขอให้ พิจารณาอนุมตั ิการยกเลิกทะเบียน
ข้ อมูลผู้ผา่ นพิธีการศุลกากรต่อไป

ลงชื่อ......................................................................... เจ้ าของ/ผู้จดั การ
ประทับตรา
(.......................................................................)
นิติบุคคล
(ถ้ามี)
(.......................................................................)
ยื่นวันที่............................................ .........
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สําหรับเจ้ าหน้ าที่
ความเห็นเจ้ าหน้ าที่
คําสั่ง  อนุมตั ิ ตังแต่
้ ................................. เป็ นต้ นไป
............................................................................................
 ไม่อนุมตั ิ
ลงชื่อ................................................... เจ้ าหน้ าที่
ลงชื่อ................................................... เจ้ าหน้ าที่
(............................................ )
(............................................ )
วันที่........................................................
วันที่.........................................................
หลักฐานที่ต้องนํามาแสดงในการขอยกเลิกทะเบียน
(1) สําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิตบิ คุ คล จากสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริ ษัทกรุงเทพมหานคร หรื อสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริ ษัท
จังหวัด 1 ชุดพร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
(2) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร หรื อใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรื อแบบแจ้ งการเปลี่ยน แปลงทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ.09)
1 ชุดพร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
(3) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ ใบทะเบียนต่างด้ าว หรื อ หนังสือเดินทาง (passport) เฉพาะบุคคลต่างประเทศ หรื อบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการ
ออกให้ ของผู้มีอํานาจลงนาม
4) กรณีมีการแปรสภาพ ให้ ใช้ สาํ เนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิตบิ คุ คลที่แปรสภาพ จากสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริ ษัทกรุงเทพมหานคร
หรื อสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริ ษัทจังหวัด 1 ชุดพร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
(5) กรณีกรรมการ ผู้จดั การ หรื อผู้มีอํานาจลงนามไม่มาดําเนินการยื่นคําร้ องด้ วยตนเอง ให้ ทําหนังสือมอบอํานาจให้ มีผ้ มู ากระทําการแทน และผู้รับมอบ
อํานาจให้ กระทําการแทนต้ องยื่นสําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ 1 ชุด พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
เช่ น หนังสือเดินทาง บัตรประจําตัว ที่ทางราชการออกให้
(6) ให้ นําเอกสารตัวจริงบัตรประจําตัวประชาชน หรื อเอกสารแสดงตนอื่นๆของผู้ลงนาม
เป็ นต้ น โดยเอกสารแสดงตนดังกล่ าวจะต้ องระบุเลขประจําตัวประชาชนไว้
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แบบคําขอต่ออายุ
การลงทะเบียนผู้ผา่ นพิธีการ
ศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้
เอกสาร
ยื่นต่อ อธิบดีกรมศุลกากร ผ่าน

เลขทะเบียนคุมเอกสาร
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ทะเบียนรับเลขที่................................................
สถานที่รับ..........................................................
วันเดือนปี ที่รับ....................................................
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับ..............................................

 ฝ่ ายทะเบียน ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ
 สํานัก/สํานักงานศุลกากร................................  ด่านศุลกากร.....................................

ข้ าพเจ้ า (ชื่อ /ชื่อผู้ประกอบการ)
 ภาษาไทย..........................................................................................................................................................
 ภาษาอังกฤษ.................................................................................................................................................... ..
 บัตรประจําตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง ใบทะเบียนคนต่างด้ าเลขที
ว ่................................................. .......(บุคคลธรรมดา)
 บัตรประจําตัวผู้เสียภาษี อากรเลขที่..............................................  สํานักงานใหญ่ …………….
 สาขาที่จดทะเบียนกับกรมสรรพากร ………….
(นิติบคุ คลหรื อบุคคลที่เข้ าระบบภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
 ที่อยู่ /ที่อยูส่ ถานประกอบการ ตังอยู
้ เ่ ลขที่..........................อาคาร.......................................ตรอก/ซอย............................
หมูท่ ่ี..........ถนน ................................................แขวง/ตําบล............................... เขต/อําเภอ..................................... ....
จังหวัด..................................................... รหัสไปรษณีย์.............................โทรศัพท์.................................................. ....
โทรสาร ................................. e-mail ……………..…………………………...........
ข้ าพเจ้ าฯ มีความประสงค์ขอต่ออายุการลงทะเบียนผู้ผา่ นพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร
 เหตุผลการขอต่ออายุ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ารายการที่แจ้ งไว้ ข้างต้ นเป็ นรายการที่ถกู ต้ องสมบูรณ์ทกุ ประการ และขอให้ พิจารณาอนุมตั ิการขอต่ออายุ
การลงทะเบียนผู้ผา่ นพิธีการศุลกากรต่อไป

ลงชื่อ......................................................................... เจ้ าของ/ผู้จดั การ
ประทับตรา
(.......................................................................)
นิติบุคคล
(ถ้ามี)
(.......................................................................)
ยื่นวันที่............................................ .........
สําหรับเจ้ าหน้ าที่
ความเห็นเจ้ าหน้ าที่
คําสั่ง  อนุมตั ิ ตังแต่
้ ................................. เป็ นต้ นไป
............................................................................................
 ไม่อนุมตั ิ
ลงชื่อ................................................... เจ้ าหน้ าที่
ลงชื่อ................................................... เจ้ าหน้ าที่
(............................................ )
(............................................ )
วันที่........................................................
วันที่.........................................................
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หลักฐานที่ต้องนํามาแสดงในการขอต่ ออายุทะเบียน
(1) สําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิตบิ คุ คล จากสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริ ษัทกรุงเทพมหานคร หรื อสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริ ษัท
จังหวัด ซึง่ ออกให้ ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันยื่นขอต่ออายุทะเบียนจํานวน 1 ชุดพร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
(2) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร หรื อใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรื อแบบแจ้ งการเปลี่ยน แปลงทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ.09)
1 ชุดพร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
(3) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ ใบทะเบียนต่างด้ าว หรื อ หนังสือเดินทาง (passport) เฉพาะบุคคลต่างประเทศ หรื อบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการ
ออกให้ ของผู้มีอํานาจลงนาม
(4) กรณีกรรมการ ผู้จดั การ หรื อผู้มีอํานาจลงนามไม่มาดําเนินการยื่นคําร้ องด้ วยตนเอง ให้ ทําหนังสือมอบอํานาจให้ มีผ้ มู ากระทําการแทน และผู้รับมอบ
อํานาจให้ กระทําการแทนต้ องยื่นสําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ 1 ชุด พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
(5) ให้ นําเอกสารตัวจริงบัตรประจําตัวประชาชน หรื อเอกสารแสดงตนอื่นๆของผู้ลงนาม
เช่ น หนังสือเดินทาง บัตรประจําตัว ที่ทางราชการออกให้
เป็ นต้ น โดยเอกสารแสดงตนดังกล่ าวจะต้ องระบุเลขประจําตัวประชาชนไว้
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