
แบบค ำขอหมำยเลข 4 
แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 

หมำยเหตุ - กรณีมีกำรยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบยีนมีหน้ำที่ต้องยื่นแบบค ำขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบยีน 
เพื่อให้ข้อมูลทะเบียนเป็นปัจจุบัน 

- กรณีผู้ลงทะเบียนไม่แจ้งกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบยีนให้เป็นปัจจุบัน อำจต้องรับผดิทัง้ทำงแพ่งและ/หรือทำงอำญำ 
หน้า ๑/๓ 

 

แบบค ำขอลงทะเบียนธนำคำรศุลกำกร 
ผู้ด ำเนินกระบวนกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

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

ยื่นตอ่ อธิบดีกรมศลุกากร  ผา่น  ฝ่ายทะเบียนผู้น าเข้าและสง่ออก  สว่นทะเบียนและสทิธิพิเศษ 
  ส านกังานศลุกากร..................................................................................................... 
  ดา่นศลุกากร............................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 

นิติบุคคลหรืออื่น ๆ (อืน่ ๆ เช่น หา้งหุน้ส่วนสามญัไม่จดทะเบียน ร้านคา้ หน่วยงานราชการ ฯลฯ) 

ข้าพเจ้า (ช่ือผู้ประกอบการภาษาไทย)......................................ธนำคำร กรุงไทย............................................................... 

 (ช่ือผู้ประกอบการภาษาองักฤษ)................ KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED....................... 

ประเภทของกิจการ  ธนาคารพาณิชย์  อื่น ๆ ................................................. 

เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร  __  __  __  01070537090881__  __  __  (๑๓ หลกั) 

   ส านกังานหห่่    สาขา (ตามที่ระบหุน แบบ ภ.พ.๒๐) ......................................................................... 

เลขทะเบียนนิติบคุคล เลขที.่.................. 01070537090881................................................................................................... 

วนัท่ีจดทะเบียน  __ 24 __ / __ 03 __ / __ 2537 __ ทนุจดทะเบียน.................50,000,000.........................บาท 

วนัท่ีออกหนงัสอืรับรอง (ถ้ามี)  __ 22 __ / __ 03 __ / __ 2561 __ ช่ือประเทศแม.่.................ประเทศไทย.............................. 
 
 
 
 
 

ที่อยู่ 

เลขที่..............35...............อาคาร................นำนำเหนือ...................ตรอก/ซอย...........................................หมูท่ี่.................. 

ถนน .................สุขุมวิท.................แขวง/ต าบล............คลองเตยเหนือ.................เขต/อ าเภอ.............ทวีวัฒนำ................... 

จงัหวดั..............กรุงเทพมหำนคร................รหสัไปรษณีย์............10110...............โทรศพัท์..........02-123-5000................... 

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

** ตามท่ีระบุใน 

หนงัสือบริคณห์สนธิ
สนธิ 

 

พมิพ์ด้วยตัวอักษรสีด ำ /เขียนด้วยหมึกสีน ำ้เงนิ เท่ำนัน้ 

ตวัอย่างการกรอกแบบค าขอลงทะเบียนฯ ส าหรับนิตบุิคคล 



แบบค ำขอหมำยเลข 4 
แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 

หมำยเหตุ - กรณีมีกำรยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบยีนมีหน้ำที่ต้องยื่นแบบค ำขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบยีน 
เพื่อให้ข้อมูลทะเบียนเป็นปัจจุบัน 

- กรณีผู้ลงทะเบียนไม่แจ้งกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบยีนให้เป็นปัจจุบัน อำจต้องรับผดิทัง้ทำงแพ่งและ/หรือทำงอำญำ 
หน้า ๒/๓ 

 
 

๑. ขออนุ่ าตเป็นธนาคารศลุกากร เพื่อการช าระภาษีอากรทางอิเลก็ทรอนิกส์  ดงันี ้

 ธนาคารเพื่อการขอช าระภาษีอากร คือ ...................กรุงไทย............................... สาขา............นำนำเหนือ....................... 

 บั่ ชีเงินฝาก   กระแสรายวนั  ออมทรัพย์ เลขที่ ....................1235001222................................. 
 
 
 
 
 

๒. ขอลงทะเบียนเพิ่มเติม (ถา้มี) ดงัตอ่ไปนี ้ 

    มอบอ ำนำจให้ผู้รับมอบอ ำนำจกระท ำกำรแทน 
(ใหใ้ช้ แบบแนบ ก หากประสงค์จะก าหนดใหผู้ล้งนามในแบบค าขอลงทะเบียนนี ้หรือบคุคลอืน่ ด าเนินการในกระบวนการ
ทางศลุกากร เช่น การปฏิบติัพิธีการศลุกากรโดยใช้บริการเคาน์เตอร์บริการ หรือการขอคืนอากร เป็นตน้) 

    ขอท ำกำรรับส่งข้อมูลกำรปฏิบัติพิธีกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
(ใหใ้ช้ แบบแนบ ช หากประสงค์จะส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ดว้ยตนเอง) 

 
 
 
 
 

๓. การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งข้าพเจ้าฯ ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หห้กรมศุลกากรทดแทนเอกสารหด ๆ ก็ตาม   
และกรมศลุกากรได้ตอบรับข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์นัน้หนการปฏิบตัิพิธีการหรือการช าระเงินแล้ว ถือเป็นการยื่นเอกสารนัน้ ๆ ตามนยั
พระราชบั่ ่ัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือตามพระราชบั่ ่ัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าสง่ออกที่ผลิตหนราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๔ 
หากการส่งข้อมูลเป็นความเท็จ หรือเป็นความไม่บริบูรณ์ หรือเป็นความชักพาหห้ผิดหลงหนรายการหด ๆ หรือเป็นการฝ่าฝืน
บทบั่ ่ัติของกฎหมายหด ๆ ก็ตาม ข้าพเจ้าฯ ยินยอมหห้น าข้อมลูดงักลา่วไปเป็นหลกัฐานหนการพิจารณาด าเนินคดีตามกฎหมาย
ศลุกากรหรือกฎหมายอื่น ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 

๔. บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั ค าสัง่ หรือกฎหมายหด ๆ ที่ก าหนดหห้ผู้น าของเข้า ผู้สง่ของออก ตวัแทนออกของ นายเรือ 
หรือตัวแทนเรือ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว มีหน้าที่เก็บและรักษาบั่ชีเอกสาร หลักฐาน และข้อมูลไม่ว่าหนสื่อรูปแบบหด ๆ   
หรือมีหน้าที่ยื่นหรือแสดงหรือสง่เอกสารหด ๆ อนัเจ้าหน้าที่เรียกหห้ยื่นหรือแสดงหรือสง่นัน้ ข้าพเจ้าฯ ยินยอมหห้หช้บงัคบัส าหรับ
ข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ที่ข้าพเจ้าฯ หรือตวัแทนสง่หห้กรมศลุกากร รวมทัง้หห้พิจารณาด าเนินคดีตามกฎหมาย หนกรณีที่มีการฝ่าฝืน
ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั ค าสัง่ หรือกฎหมายดงักลา่วด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พมิพ์ด้วยตัวอักษรสีด ำ /เขียนด้วยหมึกสีน ำ้เงนิ เท่ำนัน้ 

** เพ่ิมเติมตามความประสงคข์องผูล้งทะเบียน  
โดยไม่จ าเป็นตอ้งเพ่ิมเติมทุกขอ้ 



แบบค ำขอหมำยเลข 4 
แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรที่  ๖๔/๒๕๖๑ 

หมำยเหตุ - กรณีมีกำรยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียนใด ผู้ลงทะเบยีนมีหน้ำที่ต้องยื่นแบบค ำขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบยีน 
เพื่อให้ข้อมูลทะเบียนเป็นปัจจุบัน 

- กรณีผู้ลงทะเบียนไม่แจ้งกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบยีนให้เป็นปัจจุบัน อำจต้องรับผดิทัง้ทำงแพ่งและ/หรือทำงอำญำ 
หน้า ๓/๓ 

ประทบัตรา 
นิติบุคคล 
(ถา้มี) 

๕. ข้าพเจ้าฯ ยินยอมปฏิบตัิตามระเบียบ ประกาศ ค าสัง่ และหลกัเกณฑ์ของกรมศลุกากรที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิพิธีการศลุกากร
อยา่งครบถ้วนและเคร่งครัด หากข้าพเจ้าฯ กระท าการหด อนัเป็นการฝ่าฝืนระเบียบ ประกาศ ค าสัง่และหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว ข้าพเจ้าฯ 
ยินยอมหห้กรมศลุกากรงดรับปฏิบตัิพิธีการศลุกากร และถกูพิจารณาด าเนินคดีตามที่กฎหมายก าหนด 

ทัง้นี ้ข้าพเจ้าขอรับรองวา่รายการท่ีแจ้งไว้ข้างต้นเป็นรายการท่ีถกูต้องสมบรูณ์ทกุประการ 

 

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

                                                (................นำยรักไทย  จงรักภกัดี......................) 

ผู้มีอ านาจลงนาม 

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

 

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

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

ผู้มีอ านาจลงนาม ผู้มีอ านาจลงนาม 

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

  

 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

ความเห็นเจ้าหน้าที ่

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

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

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

ค าสัง่ 

 อนุ่ าต ตัง้แต ่.....................................    เป็นต้นไป 

 ไมอ่นุ่ าต 

  

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

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

เจ้าหน้าที ่ ผู้มีอ านาจลงนาม 

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

พมิพ์ด้วยตัวอักษรสีด ำ /เขียนด้วยหมึกสีน ำ้เงนิ เท่ำนัน้ 


