แบบคำขอหมำยเลข 7
แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
พิธีกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นต่อ อธิบดีกรมศุลกากร ผ่าน

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

 ฝ่ ายทะเบียนผู้นาเข้ าและส่งออก ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ
 สานักงานศุลกากร.....................................................................................................
 ด่านศุลกากร.............................................................................................................

กรณีเป็ นนิติบุคคลหรืออื่น ๆ (อืน่ ๆ เช่น ห้างหุน้ ส่วนสามัญไม่จดทะเบียน ร้านค้า หน่วยงานราชการ ฯลฯ)
ข้ าพเจ้ า (ชื่อผู้ประกอบการภาษาไทย).................................................................................................................................
ประเภทของกิจการ  บจก.

 บมจ.

 หจก.

 หสน.

 ร้ าน

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

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (๑๓ หลัก)
 สานักงานใหญ่

 สาขา (ตามที่ระบุใน แบบ ภ.พ.๒๐) ..........................................................................

กรณีเป็ นบุคคลธรรมดำ
ข้ าพเจ้ า  นาย/ MR.  นาง/ MRS.  นางสาว/ MISS  อื่น ๆ/ OTHERS..........................................................
(ภาษาไทย)

ชื่อ............................................................... นามสกุล..............................................................................

 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที.่ ...........................................................

หมำยเหตุ - กรณีมีกำรยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบียนมีหน้ ำที่ต้องยื่นแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
เพื่อให้ ข้อมูลทะเบียนเป็ นปั จจุบัน
- กรณีผ้ ลู งทะเบียนไม่ แจ้ งกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนให้ เป็ นปั จจุบัน อำจต้ องรั บผิดทัง้ ทำงแพ่ งและ/หรื อทำงอำญำ
หน้ า ๑/๑๑

แบบคำขอหมำยเลข 7
แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

มีความประสงค์จะขออนุญาตเปลีย่ นแปลงข้ อมูลทะเบียน ดังนี ้ (ให้ กรอกเฉพาะข้ อความทีต่ ้ องการเปลี่ยนแปลง)
๑. เปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนชื่อนิติบุคคลหรืออื่นๆ / เปลี่ยนแปลงชื่อ-นำมสกุล บุคคลธรรมดำ (ระบุชื่อใหม่ที่ประสงค์
จะขอเปลีย่ นแปลง)
 ชื่อผู้ประกอบกำร (กรณีนิติบคุ คล)
 ภาษาไทย...........................................................................................................................................................
 ภาษาอังกฤษ......................................................................................................................................................
 ชื่อ และ/หรือ นำมสกุล (กรณีบคุ คลธรรมดา)
ข้ าพเจ้ า  นาย/ MR.  นาง/ MRS.  นางสาว/ MISS  อื่น ๆ/ OTHERS..............................................
 (ภาษาไทย)

ชื่อ............................................................. นามสกุล.................................................................

 (ภาษาอังกฤษ) ชื่อ............................................................. นามสกุล.................................................................

๒. เปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนที่อยู่ (ระบุทีอ่ ยู่ใหม่ทีป่ ระสงค์จะขอเปลีย่ นแปลง)
ที่อยู่สถำนประกอบกำร/ ภูมิลำเนำ เลขที่.............................อาคาร.............................................................................
ตรอก/ ซอย....................................หมูท่ ี่...........ถนน...........................................แขวง/ตาบล..........................................
เขต/ อาเภอ......................................................จังหวัด...................................................... รหัสไปรษณีย์........................
โทรศัพท์........................................โทรสาร...............................e-mail............................................................................

๓. เปลี่ยนแปลงข้ อมูลทุนจดทะเบียน (ระบุทนุ จดทะเบียนปัจจุบนั )
ทุนจดทะเบียน..............................................................................................................................................................

หมำยเหตุ - กรณีมีกำรยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบียนมีหน้ ำที่ต้องยื่นแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
เพื่อให้ ข้อมูลทะเบียนเป็ นปั จจุบัน
- กรณีผ้ ลู งทะเบียนไม่ แจ้ งกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนให้ เป็ นปั จจุบัน อำจต้ องรั บผิดทัง้ ทำงแพ่ งและ/หรื อทำงอำญำ
หน้ า ๒/๑๑

แบบคำขอหมำยเลข 7
แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

๔. เปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนกรรมกำร (ระบุชื่อและนามสกุลทุกรายทีต่ อ้ งการเพิ่ มเติ ม และ/ หรื อ ยกเลิ ก)
 เพิ่มเติม กรรมการ
๑.  นาย  นาง  นางสาว ชื่อ................................................. นามสกุล.....................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที.่ ......................................
๒. นาย  นาง  นางสาว ชื่อ................................................. นามสกุล.....................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที.่ ......................................
๓. นาย  นาง  นางสาว ชื่อ................................................. นามสกุล.....................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที.่ ......................................
 ยกเลิก กรรมการ
๑.  นาย  นาง  นางสาว ชื่อ................................................. นามสกุล.....................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที.่ ......................................
๒. นาย  นาง  นางสาว ชื่อ................................................. นามสกุล.....................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที.่ ......................................
๓. นาย  นาง  นางสาว ชื่อ................................................. นามสกุล.....................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที.่ ......................................
 เปลี่ยนแปลง คานาหน้ านาม/ ชื่อ/ นามสกุล กรรมการ
 นาย  นาง  นางสาว ชื่อเดิม............................................ นามสกุลเดิม................................................
เปลีย่ นเป็ น  นาย  นาง  นางสาว ชื่อ.................................................. นามสกุล.....................................................
 เปลี่ยนแปลง ที่อยูก่ รรมการ
 นาย  นาง  นางสาว ชื่อ.................................................. นามสกุล.....................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที.่ ......................................
 ที่อยู่ เลขที่.......................................อาคาร....................................................................................................
ตรอก/ ซอย....................................หมูท่ ี่...........ถนน...........................................แขวง/ ตาบล.........................................
เขต/ อาเภอ......................................................จังหวัด...................................................... รหัสไปรษณีย์........................
โทรศัพท์........................................โทรสาร...............................e-mail............................................................................

หมำยเหตุ - กรณีมีกำรยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบียนมีหน้ ำที่ต้องยื่นแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
เพื่อให้ ข้อมูลทะเบียนเป็ นปั จจุบัน
- กรณีผ้ ลู งทะเบียนไม่ แจ้ งกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนให้ เป็ นปั จจุบัน อำจต้ องรั บผิดทัง้ ทำงแพ่ งและ/หรื อทำงอำญำ
หน้ า ๓/๑๑

แบบคำขอหมำยเลข 7
แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

๕. เปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนผู้รับมอบอำนำจกระทำกำรแทน
(ระบุชื่อและนามสกุลทุกรายทีต่ อ้ งการเพิ่ มเติ ม และ/ หรื อ ยกเลิ ก)
 เพิ่มเติม ผู้รับมอบอานาจกระทาการแทน (ให้ใช้ แบบแนบ ก เพิ่ มเติ ม)
๑.  นาย  นาง  นางสาว ชื่อ................................................. นามสกุล.....................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที.่ ......................................
๒. นาย  นาง  นางสาว ชื่อ................................................. นามสกุล.....................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที.่ ......................................
๓. นาย  นาง  นางสาว ชื่อ................................................. นามสกุล.....................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที.่ ......................................
 ยกเลิก ผู้รับมอบอานาจกระทาการแทน
๑.  นาย  นาง  นางสาว ชื่อ................................................. นามสกุล.....................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที.่ ......................................
๒. นาย  นาง  นางสาว ชื่อ................................................. นามสกุล.....................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที.่ ......................................
๓. นาย  นาง  นางสาว ชื่อ................................................. นามสกุล.....................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที.่ ......................................
 เปลี่ยนแปลง คานาหน้ านาม/ ชื่อ/ นามสกุล ผู้รับมอบอานาจกระทาการแทน
 นาย  นาง  นางสาว ชื่อเดิม............................................ นามสกุลเดิม................................................
เปลีย่ นเป็ น  นาย  นาง  นางสาว ชื่อ.................................................. นามสกุล.....................................................
 เปลี่ยนแปลง ที่อยูผ่ ้ รู ับมอบอานาจกระทาการแทน
 นาย  นาง  นางสาว ชื่อ.................................................. นามสกุล.....................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที.่ ......................................
 ที่อยู่ เลขที่.......................................อาคาร....................................................................................................
ตรอก/ ซอย....................................หมูท่ ี่...........ถนน...........................................แขวง/ ตาบล.........................................
เขต/ อาเภอ......................................................จังหวัด...................................................... รหัสไปรษณีย์........................
โทรศัพท์........................................โทรสาร...............................e-mail............................................................................

หมำยเหตุ - กรณีมีกำรยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบียนมีหน้ ำที่ต้องยื่นแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
เพื่อให้ ข้อมูลทะเบียนเป็ นปั จจุบัน
- กรณีผ้ ลู งทะเบียนไม่ แจ้ งกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนให้ เป็ นปั จจุบัน อำจต้ องรั บผิดทัง้ ทำงแพ่ งและ/หรื อทำงอำญำ
หน้ า ๔/๑๑

แบบคำขอหมำยเลข 7
แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

๖. เปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนผู้รับมอบอำนำจกระทำกำรแทนในกำรขอรับเงินชดเชยค่ ำภำษีอำกรสำหรับสินค้ ำส่ งออก
(ระบุชื่อและนามสกุลทุกรายทีต่ อ้ งการเพิ่ มเติ ม และ/ หรื อ ยกเลิ ก)
 เพิ่มเติม ผู้รับมอบอานาจกระทาการแทนในการขอรับเงินชดเชยค่าภาษี อากรสาหรับสินค้ าส่งออก (ให้ใช้ แบบแนบ ข เพิ่ มเติ ม)
๑.  นาย  นาง  นางสาว ชื่อ................................................. นามสกุล.....................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที.่ ......................................
๒. นาย  นาง  นางสาว ชื่อ................................................. นามสกุล.....................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที.่ ......................................
๓. นาย  นาง  นางสาว ชื่อ................................................. นามสกุล.....................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที.่ ......................................
 ยกเลิก ผู้รับมอบอานาจกระทาการแทนในการขอรับเงินชดเชยค่าภาษี อากรสาหรับสินค้ าส่งออก
๑.  นาย  นาง  นางสาว ชื่อ................................................. นามสกุล.....................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที.่ ......................................
๒. นาย  นาง  นางสาว ชื่อ................................................. นามสกุล.....................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที.่ ......................................
๓. นาย  นาง  นางสาว ชื่อ................................................. นามสกุล.....................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที.่ ......................................
 เปลี่ยนแปลง คานาหน้ านาม/ ชื่อ/ นามสกุล ผู้รับมอบอานาจฯ ในการขอรับเงินชดเชยค่าภาษี อากรสาหรับสินค้ าส่งออก
 นาย  นาง  นางสาว ชื่อเดิม............................................ นามสกุลเดิม................................................
เปลีย่ นเป็ น  นาย  นาง  นางสาว ชื่อ.................................................. นามสกุล.....................................................
 เปลี่ยนแปลง ที่อยูผ่ ้ รู ับมอบอานาจฯ ในการขอรับเงินชดเชยค่าภาษี อากรสาหรับสินค้ าส่งออก
 นาย  นาง  นางสาว ชื่อ.................................................. นามสกุล.....................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที.่ ......................................
 ที่อยู่ เลขที่.......................................อาคาร....................................................................................................
ตรอก/ ซอย....................................หมูท่ ี่...........ถนน...........................................แขวง/ ตาบล.........................................
เขต/ อาเภอ......................................................จังหวัด...................................................... รหัสไปรษณีย์........................
โทรศัพท์........................................โทรสาร...............................e-mail............................................................................

หมำยเหตุ - กรณีมีกำรยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบียนมีหน้ ำที่ต้องยื่นแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
เพื่อให้ ข้อมูลทะเบียนเป็ นปั จจุบัน
- กรณีผ้ ลู งทะเบียนไม่ แจ้ งกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนให้ เป็ นปั จจุบัน อำจต้ องรั บผิดทัง้ ทำงแพ่ งและ/หรื อทำงอำญำ
หน้ า ๕/๑๑

แบบคำขอหมำยเลข 7
แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

๗. เปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนตัวแทนออกของ (Customs Broker) (ระบุรายชื ่อและข้อมูลตัวแทนออกของทุกรายทีเ่ พิ่ มเติ ม
และ/ หรื อ ยกเลิ ก)
 เพิ่มเติม ตัวแทนออกของประเภทนิติบคุ คล (ให้ใช้ แบบแนบ ค เพิ่ มเติ ม)
๑.  ตัวแทนออกของ เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (๑๓ หลัก)
๒.  ตัวแทนออกของ เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (๑๓ หลัก)
๓.  ตัวแทนออกของ เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (๑๓ หลัก)
 เพิ่มเติม ตัวแทนออกของประเภทบุคคลธรรมดา (ให้ใช้ แบบแนบ ค เพิ่ มเติ ม)
 นาย  นาง  นางสาว ชื่อ.................................................... นามสกุล..................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน เลขที่ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (๑๓ หลัก)
 ยกเลิก ตัวแทนออกของประเภทนิติบคุ คล
๑.  ตัวแทนออกของ เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (๑๓ หลัก)
๒.  ตัวแทนออกของ เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (๑๓ หลัก)
๓.  ตัวแทนออกของ เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (๑๓ หลัก)
 ยกเลิก ตัวแทนออกของประเภทบุคคลธรรมดา
 นาย  นาง  นางสาว ชื่อ.................................................... นามสกุล..................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน เลขที่ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (๑๓ หลัก)

หมำยเหตุ - กรณีมีกำรยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบียนมีหน้ ำที่ต้องยื่นแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
เพื่อให้ ข้อมูลทะเบียนเป็ นปั จจุบัน
- กรณีผ้ ลู งทะเบียนไม่ แจ้ งกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนให้ เป็ นปั จจุบัน อำจต้ องรั บผิดทัง้ ทำงแพ่ งและ/หรื อทำงอำญำ
หน้ า ๖/๑๑

แบบคำขอหมำยเลข 7
แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

๘. เปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนพนักงำน/ ลูกจ้ ำง (ระบุชื่อและนามสกุลทุกรายทีต่ อ้ งการเพิ่ มเติ ม และ/ หรื อ ยกเลิ ก)
 เพิ่มเติม พนักงาน/ ลูกจ้ าง (ให้ใช้ แบบแนบ ง เพิ่ มเติ ม)
๑.  นาย  นาง  นางสาว ชื่อ................................................. นามสกุล.....................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที.่ ......................................
๒. นาย  นาง  นางสาว ชื่อ................................................. นามสกุล.....................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที.่ ......................................
๓. นาย  นาง  นางสาว ชื่อ................................................. นามสกุล.....................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที.่ ......................................
 ยกเลิก พนักงาน/ ลูกจ้ าง
๑.  นาย  นาง  นางสาว ชื่อ................................................. นามสกุล.....................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที.่ ......................................
๒. นาย  นาง  นางสาว ชื่อ................................................. นามสกุล.....................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที.่ ......................................
๓. นาย  นาง  นางสาว ชื่อ................................................. นามสกุล.....................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที.่ ......................................
 เปลี่ยนแปลง คานาหน้ านาม/ ชื่อ/ นามสกุล พนักงาน/ ลูกจ้ าง
 นาย  นาง  นางสาว ชื่อเดิม............................................ นามสกุลเดิม................................................
เปลีย่ นเป็ น  นาย  นาง  นางสาว ชื่อ.................................................. นามสกุล.....................................................
 เปลี่ยนแปลงที่อยู่ พนักงาน/ ลูกจ้ าง
 นาย  นาง  นางสาว ชื่อ.................................................. นามสกุล.....................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที.่ ......................................
 ที่อยู่ เลขที่.......................................อาคาร....................................................................................................
ตรอก/ ซอย....................................หมูท่ ี่...........ถนน...........................................แขวง/ ตาบล.........................................
เขต/ อาเภอ......................................................จังหวัด...................................................... รหัสไปรษณีย์........................
โทรศัพท์........................................โทรสาร...............................e-mail............................................................................

หมำยเหตุ - กรณีมีกำรยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบียนมีหน้ ำที่ต้องยื่นแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
เพื่อให้ ข้อมูลทะเบียนเป็ นปั จจุบัน
- กรณีผ้ ลู งทะเบียนไม่ แจ้ งกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนให้ เป็ นปั จจุบัน อำจต้ องรั บผิดทัง้ ทำงแพ่ งและ/หรื อทำงอำญำ
หน้ า ๗/๑๑

แบบคำขอหมำยเลข 7
แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

๙. เปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนธนำคำรเพื่อกำรขอชำระอำกร และ/ หรือ ขอคืนเงินอำกร (ระบุข้อมูลบัญชี ธนาคารทุกบัญชี
ทีต่ อ้ งการเพิ่ มเติ ม และ/ หรื อ ยกเลิ ก)
 เพิ่มเติม ธนาคาร (ให้ใช้ แบบแนบ จ เพิ่ มเติ ม)
 เพื่อการขอชาระอากร
 เพื่อการขอคืนเงินอากร
 ยกเลิก ธนาคารเพื่อการขอชาระอากร
ธนาคาร....................................................................... สาขา........................................................................
บัญชีเงินฝาก  กระแสรายวัน  ออมทรัพย์ เลขที่..................................................................................
 ยกเลิก ธนาคารเพื่อการขอคืนเงินอากร
ธนาคาร....................................................................... สาขา........................................................................
บัญชีเงินฝาก  กระแสรายวัน  ออมทรัพย์ เลขที่..................................................................................

๑๐. เปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนมอบหมำยให้ ศูนย์ บริ หำรเงินทำหน้ ำที่บริ หำรจัดกำรเงินตรำต่ ำงประเทศแทน
(ระบุข้อมูลศูนย์บริ หารเงิ นฯ ทุกรายทีต่ อ้ งการเพิ่ มเติ ม และ/ หรื อ ยกเลิ ก)
 เพิ่มเติม ศูนย์บริ หารเงินทาหน้ าที่บริ หารจัดการเงินตราต่างประเทศแทน (ให้ใช้ แบบแนบ ฉ เพิ่ มเติ ม)
 ยกเลิก ศูนย์บริ หารเงินทาหน้ าที่บริ หารจัดการเงินตราต่างประเทศแทน
(ชื่อศูนย์บริ หารเงิน)...........................................................................................................................................
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (๑๓ หลัก)
 สานักงานใหญ่

 สาขา (ตามที่ระบุใน แบบ ภ.พ.๒๐) __ __ __ __

หมำยเหตุ - กรณีมีกำรยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบียนมีหน้ ำที่ต้องยื่นแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
เพื่อให้ ข้อมูลทะเบียนเป็ นปั จจุบัน
- กรณีผ้ ลู งทะเบียนไม่ แจ้ งกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนให้ เป็ นปั จจุบัน อำจต้ องรั บผิดทัง้ ทำงแพ่ งและ/หรื อทำงอำญำ
หน้ า ๘/๑๑

แบบคำขอหมำยเลข 7
แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ารายการที่แจ้ งไว้ ข้างต้ นเป็ นรายการที่ถูกต้ องสมบูรณ์ ทุกประการ และขอให้ พิจารณาอนุญาตเปลี่ยนแปลง
ข้ อมูลทะเบียนเพื่อปฏิบตั ิพิธีการศุลกากรต่อไป
ลงชื่อ..x........................................................................
(..........................................................................)
ผู้มีอานาจลงนาม

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

ยื่นวันที่..........................................................................
ลงชื่อ..........................................................................

ลงชื่อ..........................................................................

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

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

ผู้มีอานาจลงนาม

ผู้มีอานาจลงนาม

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

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

สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่
ความเห็นเจ้ าหน้ าที่

คาสัง่

............................................................................................  อนุญาต ตังแต่
้ ..................................... เป็ นต้ นไป
............................................................................................  ไม่อนุญาต
............................................................................................
ลงชื่อ..........................................................................

ลงชื่อ..........................................................................

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

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

เจ้ าหน้ าที่

ผู้มีอานาจลงนาม

วันที่..........................................................................

วันที่..........................................................................

หมำยเหตุ - กรณีมีกำรยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบียนมีหน้ ำที่ต้องยื่นแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
เพื่อให้ ข้อมูลทะเบียนเป็ นปั จจุบัน
- กรณีผ้ ลู งทะเบียนไม่ แจ้ งกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนให้ เป็ นปั จจุบัน อำจต้ องรั บผิดทัง้ ทำงแพ่ งและ/หรื อทำงอำญำ
หน้ า ๙/๑๑

แบบคำขอหมำยเลข 7
แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

แบบแนบ
คำร้ องมอบอำนำจให้ ผ้ รู ั บมอบอำนำจกระทำกำรแทน

ก

กรณีเป็ นนิติบุคคลหรืออื่น ๆ (อืน่ ๆ เช่น ห้างหุน้ ส่วนสามัญไม่จดทะเบียน ร้านค้า หน่วยงานราชการ ฯลฯ)
ข้ าพเจ้ า (ชื่อผู้ประกอบการภาษาไทย)....................................................................................................................................
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (๑๓ หลัก)
 สานักงานใหญ่

 สาขา (ตามที่ระบุใน แบบ ภ.พ.๒๐) .........................................................................

กรณีเป็ นบุคคลธรรมดำ
ข้ าพเจ้ า  นาย/ MR.  นาง/ MRS.  นางสาว/ MISS  อื่น ๆ/ OTHERS...........................................................
(ภาษาไทย)

ชื่อ................................................................ นามสกุล...............................................................................

 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที.่ .............................................................
มีความประสงค์มอบหมายให้
 นาย/ MR.  นาง/ MRS.  นางสาว/ MISS  อื่น ๆ/ OTHERS.........................................................................
(ภาษาไทย)
ชื่อ............................................................... นามสกุล................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) ชื่อ............................................................... นามสกุล................................................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบทะเบียนคนต่างด้ าว เลขที.่ ...............................................................
ทีอ่ ยูเ่ ลขที่.............................อาคาร.............................................ตรอก/ซอย..................................................หมูท่ ี่..................
ถนน .........................................................แขวง/ตาบล...............................................เขต/อาเภอ............................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์............................................โทรศัพท์................................................
โทรสาร......................................................e-mail...................................................................................................................
เป็ นผู้มีอานาจกระทาการแทนในนามของข้ าพเจ้ าฯ ในการปฏิบตั ิพิธีการศุลกากร การรายงานยานพาหนะเข้ า-ออก การเป็ นผู้รับผิดชอบ
การบรรจุ การชาระภาษี อากร การติดต่อราชการกับกรมศุลกากร และการดาเนินการในกระบวนการทางศุลกากร และข้ าพเจ้ าฯ
ยินยอมรับผิดชอบในการกระทาของบุคคลข้ างต้ นในทุกกรณี
ลงชื่อ x
ปิด

(

ผู้มอบอานาจ (ผู้มีอานาจลงนาม)
)

อากรแสตมป์
๓๐ บาท

ลงชื่อ x
(

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

ผู้รับมอบอานาจ
)

ยื่นวันที่ ...........................................................
หมำยเหตุ - กรณีมีกำรยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบียนมีหน้ ำที่ต้องยื่นแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
เพื่อให้ ข้อมูลทะเบียนเป็ นปั จจุบัน
- กรณีผ้ ลู งทะเบียนไม่ แจ้ งกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนให้ เป็ นปั จจุบัน อำจต้ องรั บผิดทัง้ ทำงแพ่ งและ/หรื อทำงอำญำ
หน้ า ๑๐/๑๑

แบบคำขอหมำยเลข 7
แนบท้ ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๔/๒๕๖๑

แบบแนบ

แบบบัญชีรำยชื่อตัวแทนออกของ (Customs Broker)
ผู้รับมอบอำนำจ

ค

กรณีเป็ นนิติบุคคลหรืออื่น ๆ (อืน่ ๆ เช่น ห้างหุน้ ส่วนสามัญไม่จดทะเบียน ร้านค้า หน่วยงานราชการ ฯลฯ)
ข้ าพเจ้ า (ชื่อผู้ประกอบการภาษาไทย)...................................................................................................................................
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (๑๓ หลัก)
 สานักงานใหญ่

 สาขา (ตามที่ระบุใน แบบ ภ.พ.๒๐) .........................................................................

กรณีเป็ นบุคคลธรรมดำ
ข้ าพเจ้ า  นาย/ MR.  นาง/ MRS.  นางสาว/ MISS  อื่น ๆ/ OTHERS...........................................................
(ภาษาไทย)

ชื่อ................................................................ นามสกุล...............................................................................

 บัตรประจาตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว เลขที.่ .............................................................
มีความประสงค์มอบหมายให้ ตวั แทนออกของดังรายชื่อต่อไปนี ้ เป็ นตัวแทนออกของผู้รับมอบอานาจ
ชื่อตัวแทนออกของ

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร

บริ ษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊ อกชัน่ จากัด

0105546138784

และข้ า พเจ้ า ฯ ได้ ใ ช้ บ ริ การของตัว แทนออกของ ผู้ซึ่ง ได้ รับ อนุ ญาตจากกรมศุลกากรให้ เป็ นผู้บริ การรั บส่งข้ อ มูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามรายชื่อข้ างต้ น ในการปฏิบตั ิพิธีการศุลกากรและการชาระภาษี อากรกับกรมศุลกากร โดยตัวแทนออกของ
ดังกล่าว เป็ นผู้สง่ ข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์พร้ อมรับรองข้ อมูลด้ วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) ของตัวแทนออกของนัน้ ๆ
ผ่าน VANS ให้ กบั กรมศุลกากรแทนข้ าพเจ้ า และข้ าพเจ้ าฯ ยินยอมรับผิดชอบในการกระทาของตัวแทนออกของในทุกกรณี
ลงชื่อ x
(

ผู้มีอานาจลงนาม
)

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

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

หมำยเหตุ - กรณีมีกำรยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบียนมีหน้ ำที่ต้องยื่นแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
เพื่อให้ ข้อมูลทะเบียนเป็ นปั จจุบัน
- กรณีผ้ ลู งทะเบียนไม่ แจ้ งกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียนให้ เป็ นปั จจุบัน อำจต้ องรั บผิดทัง้ ทำงแพ่ งและ/หรื อทำงอำญำ
หน้ า ๑๑/๑๑

หนังสือมอบอำนำจ

ปิดอากรแสตมป์
๑๐ บาท

เขียนที่........................................................
วันที่..............เดือน.................................พ.ศ....................
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า (ชื่อนิติบุคคล)......................................................................................................
สานักงานตั้งอยู่เลขที่..............หมู่ที่.........ตรอก/ซอย................................อาคาร/หมู่บ้าน............................................................ถนน
........................................ตาบล/แขวง...............................................อาเภอ/เขต...................................................................จังหวัด
......................................................รหัสไปรษณีย์.......................................โทร................................................................โดย นาย/นาง/
นางสาว..................................................................................................................................................................  บัตรประจาตัว
ประชาชนเลขที่......................................................  หนังสือเดินทางเลขที่ ..................................................
 บัตรอื่นๆ (โปรดระบุ) .........................................................................เลขที่ ..........................................................................เป็นผู้มี
อานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คล ปรากฏตามหนังสือรับรองการเป็นหุ้นส่วนบริษัท
ขอมอบอานาจให้ นาย/นาง/นางสาว.................ศศิธร ร่มจันทร์..........................................................................
 บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่........ 3-7699-00264-84-1.................  หนังสือเดินทางเลขที่ ...........................................................
 บัตรอื่นๆ (โปรดระบุ)..........................................................................เลขที่.......................................................................................
อยู่บ้านเลขที่... 1/162......หมู่ที่......-..........ตรอก/ซอย..............เทียนทะเล 28.......อาคาร/หมู่บ้าน.............-..........................................
ถนน...........บางขุนเที ยน-ชายทะเล.......ตาบล/แขวง..........ท่าข้าม................อาเภอ/เขต...........บางขุนเที ยน.................................
จังหวัด........กรุงเทพมหานคร...............รหัสไปรษณีย์...........10150.............โทร...............02-249-5636....................................
เป็นผู้มีอานาจในการยื่น (ชื่อแบบคาขอ) ...............................................................................................................................
และยื่นเอกสารประกอบอื่นๆ รวมทั้งดาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง* แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ
การกระท าของผู้ รั บ มอบอ านาจดั งกล่าว ให้ ถือ ว่าเสมื อ นตั วข้ าพเจ้า ผู้ ม อบอานาจได้ กระท าเองทุ กประการ
หากเกิดความเสียหายแก่กรมศุลกากร ข้าพเจ้ายอมรับผิดชดใช้ค่าเสียหายตามที่กรมศุลกากรเรียกร้องทุกประการ โดยไม่โต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น
เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

ลงชื่อ..x...................................................... ผู้มอบอานาจ**
(.................................................)
ลงชื่อ........................................................ผู้รับมอบอานาจ
(.......นางสาวศศิธร ร่มจันทร์....)
ลงชื่อ........................................................พยาน
(...นางสาวรัตติญา โภคทรัพย์..)
ลงชื่อ........................................................พยาน
(.....นายรณชัย มงคลปรีดาไชย...)

หมำยเหตุ
* หากมีการกาหนดขอบเขตการมอบอานาจเพิ่มเติม กรุณาเขียนให้ชัดเจนและระบุขอ้ ความให้ครบถ้วน
เช่น “มีอานาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคาหรือข้อความใดๆ ในแบบคาขอลงทะเบียน” ฯลฯ
** ผู้มอบอานาจ จะต้องเป็นผู้มอี านาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลครบจานวนที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการเป็นหุ้นส่วนบริษัท

