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แบบคําขอเปล่ียนแปลง 
ขอมูลทะเบียนพิธีการศุลกากร 
ทางอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร  

เลขทะเบียนคุมเอกสาร 
ทะเบียนรับเลขท่ี................................................ 
สถานท่ีรับ.......................................................... 
วันเดือนปท่ีรับ.................................................... 
เจาหนาท่ีผูรับ.................................................... 

ย่ืนตอ อธิบดีกรมศุลกากร  ผาน  ฝายทะเบียน  สวนทะเบียนและสิทธิพิเศษ 
  สํานัก/สํานักงานศุลกากร................................  ดานศุลกากร..................................... 
 
ขาพเจา  (ช่ือผูประกอบการภาษาไทย.....................................................................................................................................) 
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร  __  __  __ __  __  __ __  __  __ __   
(นิติบุคคลและอื่นๆ)           

   สํานักงานใหญ   __  __  __ 
   สาขาทีจ่ดทะเบียนกับกรมสรรพากร  __  __  __ 

 บัตรประจําตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง  ใบทะเบียนคนตางดาว เลขที่ __  __  __ __  __  __ __  __  __ __  __  __ __ (บุคคลธรรมดา)                                                                                                       

ขาพเจาฯ มีความประสงคจะขออนุมัติเปล่ียนแปลงขอมูลทะเบียน  ดังนี ้ (ใหกรอกเฉพาะขอความที่ตองการเปล่ียนแปลง) 
  ช่ือผูประกอบการ  
             ภาษาไทย...........................................................................................................................................................  
             ภาษาอังกฤษ....................................................................................................................................................... 
  ที่อยูสถานประกอบการ  ต้ังอยูเลขที่..........................อาคาร.......................................ตรอก/ซอย........................................ 
            หมูที่..........ถนน ................................................แขวง/ตําบล............................... เขต/อําเภอ........................................ 
            จังหวัด..................................................... รหัสไปรษณีย.............................โทรศัพท..................................................... 
            โทรสาร ................................. e-mail ……………..…………………………........... 
  ธนาคาร      ยกเลิก       

       เพื่อความประสงคในการขอชําระภาษีอากร   เพื่อความประสงคในการขอคืนอากร 
              ธนาคาร......................................................... สาขา................................................................................................... 
              บัญชีเงินฝาก   กระแสรายวัน   ออมทรัพย  เลขที่ .............................................................................................. 

  ธนาคาร      เพิ่มเติม       
       เพื่อความประสงคในการขอชําระภาษีอากร   เพื่อความประสงคในการขอคืนอากร 

              ธนาคาร......................................................... สาขา.................................................................................................... 
              บัญชีเงินฝาก   กระแสรายวัน   ออมทรัพย  เลขที่ .............................................................................................. 
  กรรมการ       ยกเลิก       
              ราย  นาย   นาง   นางสาว  ช่ือ.................................................... สกุล........................................................ 
                บัตรประจําตัวประชาชน   หนังสือเดินทาง   ใบทะเบียนคนตางดาว เลขที่ __  __  __ __  __  __ __  __  __ __  __  __ __   
   กรรมการ       เพิ่มเติม       
              ราย  นาย   นาง   นางสาว  ช่ือ.................................................... สกุล........................................................ 
                บัตรประจําตัวประชาชน   หนังสือเดินทาง   ใบทะเบียนคนตางดาว เลขที่ __  __  __ __  __  __ __  __  __ __  __  __ __   
  ผูรับมอบอํานาจกระทําการแทนในนามของขาพเจาฯ         ยกเลิก      
              ราย  นาย   นาง   นางสาว  ช่ือ.................................................... สกุล........................................................ 
                บัตรประจําตัวประชาชน   หนังสือเดินทาง   ใบทะเบียนคนตางดาว เลขที่ __  __  __ __  __  __ __  __  __ __  __  __ __    
  



แบบคําขอเปล่ียนแปลงทะเบียนแนบทายหมายเลข 7 
                                                                                                                                                                                ประกาศกรมศุลกากรท่ี 25/2557    

 หนา 2/4 

ประทับตรา 
นิติบุคคล 
(ถามี) 

  ผูรับมอบอํานาจกระทําการแทนในนามของขาพเจาฯ         เพิ่มเติม       
              ราย  นาย   นาง   นางสาว  ช่ือ.................................................... สกุล........................................................ 
                บัตรประจําตัวประชาชน   หนังสือเดินทาง   ใบทะเบียนคนตางดาว เลขที่ __  __  __ __  __  __ __  __  __ __  __  __ __        
 ตัวแทนออกของ  ผูนําของเขา-ผูสงของออก     พนักงาน/ลูกจาง    พนักงาน/ลูกจางผูปฏิบัติฯ   ผูรับจางชวง 
              ยกเลิก       
               เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร  __  __  __ __  __  __ __  __  __ __ (นิติบุคคลหรือบุคคลที่เขาระบบภาษีมูลคาเพิ่ม)    
              นาย   นาง   นางสาว  ช่ือ........................................... สกุล......................................................(บุคคลธรรมดา) 
 ตัวแทนออกของ  ผูนําของเขา-ผูสงของออก     พนักงาน/ลูกจาง    พนักงาน/ลูกจางผูปฏิบัติฯ   ผูรับจางชวง 
               เพิ่มเติม      
               เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร  __  __  __ __  __  __ __  __  __ __ (นิติบุคคลหรือบุคคลที่เขาระบบภาษีมูลคาเพิ่ม)    
              นาย   นาง   นางสาว  ช่ือ........................................... สกุล......................................................(บุคคลธรรมดา) 
 ผูรับมอบอํานาจฯขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากรสําหรับสินคาสงออก    ยกเลิก       

 ราย  นาย   นาง   นางสาว  ช่ือ.................................................... สกุล....................................................... 
 บัตรประจําตัวประชาชน   หนังสือเดินทาง   ใบทะเบียนคนตางดาว เลขที่ __  __  __ __  __  __ __  __  __ __  __  __ __     

  ผูรับมอบอํานาจฯขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากรสําหรับสินคาสงออก    เพิ่มเติม       
 ราย  นาย   นาง   นางสาว  ช่ือ.................................................... สกุล........................................................        
 บัตรประจําตัวประชาชน   หนังสือเดินทาง   ใบทะเบียนคนตางดาว เลขที่ __  __  __ __  __  __ __  __  __ __  __  __ __   
  

ขาพเจาขอรับรองวารายการที่แจงไวขางตนเปนรายการที่ถูกตองสมบูรณทุกประการ และขอใหพิจารณาอนุมัติเปล่ียนแปลงขอมูล
ทะเบียนเพื่อผานพิธีการศุลกากรตอไป 

                                  ลงช่ือ......................................................................... เจาของ/ผูจัดการ 
                                                                       (.......................................................................) 
                                                                       ย่ืนวันที่.....................................................   
 
 
 

สําหรับเจาหนาที่ 
ความเห็นเจาหนาที่ 
............................................................................................ 

ลงช่ือ................................................... เจาหนาที่ 
                (............................................) 

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

คําส่ัง     อนุมัติ ต้ังแต .................................  เปนตนไป 
            ไมอนุมัติ  

ลงช่ือ...................................................ผูมีอํานาจลงนาม 
                     (..............................................)  
           วันที่...................................................... 
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หลักฐานที่ตองนํามาแสดงในการขอเปลี่ยนแปลงขอมูลทะเบียน 

(1) กรณีเปลี่ยนแปลงช่ือ และ/หรือที่อยูผูประกอบการ 
- สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล   จากสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกรุงเทพมหานคร หรือสํานักงาน
ทะเบียนหุนสวนบริษัทจังหวัด ซ่ึงออกใหไมเกิน 6 เดือน  กอนวันย่ืนขอเปล่ียนแปลงทะเบียนฯ และหนังสือรับรองตราสําคัญของบริษัท 
(บอจ.3 หรือ บอจ.4 กรณีเปล่ียนแปลงตราประทับ) หรือหางหุนสวน (หส.2 หรือ หส.3 กรณีเปล่ียนแปลงตราประทับ) กรณีบริษัท หรือ
หางหุนสวนระบุเง่ือนไขการลงลายมือช่ือที่ตองประทับตราสําคัญของบริษัท  1 ชุดพรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
- สําเนาภาพถายบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม  (ภ.พ.20)  หรือแบบแจงการเปล่ียนแปลงทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.09) 1 ชุดพรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
(2)   กรณีเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารเพ่ือชําระภาษีอากรหรือการขอคืนอากร 
- สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล  จากสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกรุงเทพมหานคร  หรือสํานักงาน
ทะเบียนหุนสวนบริษัทจังหวัด ซ่ึงออกใหไมเกิน 6 เดือน กอนวันย่ืนขอเปล่ียนแปลงทะเบียนฯ 
- สําเนาภาพถายสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย หรือ สําเนาภาพถายบัญชีกระแสรายวัน (Bank Statement) ที่ระบุเลขที่บัญชีเงินฝาก 
ช่ือ  ที่  อยู  สาขา   และประเภทบัญชีของธนาคาร   ที่เปดบัญชีในนามบริษัท  หาง  ราน ฯ  ซ่ึงธนาคารรับรอง   พรอมแสดงรายการ
เคลื่อนไหวบัญชีลาสุดทีไ่มเกิน 6 เดือน  กอนวันย่ืนขอเปล่ียนแปลงทะเบียนฯ 
(3)  กรณีขอเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติมกรรมการ  
- สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล   จากสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกรุงเทพมหานคร   หรือสํานักงาน
ทะเบียนหุนสวนบริษัทจังหวัด ซ่ึงออกใหไมเกิน 6 เดือน กอนวันย่ืนขอเปล่ียนแปลงทะเบียนฯ 
- แนบสําเนาภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน  หรือ  หนังสือเดินทาง  (เฉพาะบุคคลตางประเทศ)  ของกรรมการ  พรอมรับรองสําเนา
ถูกตองดวย หากไมสามารถนําหนังสือเดินทาง (PASSPORT) มาแสดงไดใหใชหนังสือรับรองหนังสือเดินทาง(PASSPORT) ที่ออกให
โดยมี NOTARY PUBLIC ที่เช่ือถือไดเปนผูลงนามรับรอง และออกใหไมเกิน 6 เดือน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 1 ชุด 
(4)  กรณีขอเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติมผูรับมอบอํานาจกระทําการแทน 
- สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล    จากสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกรุงเทพมหานคร   หรือสํานักงาน
ทะเบียนหุนสวนบริษัทจังหวัด ซ่ึงออกใหไมเกิน 6 เดือน กอนวันย่ืนขอเปล่ียนแปลงทะเบียนฯ 
- แบบคํารองมอบอํานาจใหผูรับมอบอํานาจกระทําการแทน (พรอมลงนามผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ) 
- สําเนาภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจกระทําการแทน หรือกรณีคนตางดาว สําเนาหนังสือเดินทาง 
(PASSPORT)หรือใบสําคัญคนตางดาว 1 ชุด พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
- อากรแสตมป 30 บาทเปนรายบุคคล 
(5)  กรณีขอเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติมบัญชีรายช่ือตัวแทนออกของ  
- สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล  จากสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกรุงเทพมหานคร  หรือสํานักงาน
ทะเบียนหุนสวนบริษัทจังหวัด ซ่ึงออกใหไมเกิน 6 เดือน กอนวันย่ืนขอเปล่ียนแปลงทะเบียนฯ 
- แบบคํารองบัญชีรายช่ือตัวแทนออกของ (พรอมลงนามเจาของหรือผูจัดการ)  
- สําเนาภาพถายบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากรหรือใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือแบบแจงการเปล่ียนแปลงทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.09) 1 ชุดพรอมรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีตัวแทนออกของเปนนิติบุคคล) 
-  สําเนาภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนตางดาว สําเนาหนังสือเดินทาง(PASSPORT) หรือใบสําคัญคนตางดาว 1 ชุด  
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีตัวแทนออกของเปนบุคคลธรรมดา) 
(6)  กรณีขอเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติมบัญชีรายช่ือผูนําของเขา-ผูสงของออก  ผูมอบอํานาจใหตัวแทนออกของ  
- สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล   จากสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกรุงเทพมหานคร   หรือสํานักงาน
ทะเบียนหุนสวนบริษัทจังหวัด ซ่ึงออกใหไมเกิน 6 เดือน กอนวันย่ืนขอเปล่ียนแปลงทะเบียนฯ 
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- แบบคํารองบัญชีรายช่ือผูนําของเขา-ผูสงของออก (พรอมตัวแทนออกของลงนามเจาของหรือผูจัดการ)  
- สําเนาภาพถายบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือแบบแจงการเปล่ียนแปลงทะเบียน 
ภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.09) 1 ชุดพรอมรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูนําเขาสงออกเปนนิติบุคคล) 
- สําเนาภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน  หรือกรณีคนตางดาว  สําเนาหนังสือเดินทาง (PASSPORT) หรือใบสําคัญคนตางดาว1 ชุด  
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูนําเขา/สงออกเปนบุคคลธรรมดา) 
(7)  กรณีขอเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติมบัญชีรายช่ือพนักงาน/ลูกจาง ,พนักงาน/ลูกจางผูปฏิบัตฯิ 
- สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล   จากสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกรุงเทพมหานคร  หรือสํานักงาน
ทะเบียนหุนสวนบริษัทจังหวัด ซ่ึงออกใหไมเกิน 6 เดือน กอนวันย่ืนขอเปล่ียนแปลงทะเบียนฯ 
-  แบบคํารองบัญชีรายช่ือพนักงาน/ลูกจาง ,พนักงาน/ลูกจางผูปฏิบัติฯ (พรอมลงนามเจาของหรือผูจัดการ)  
- สําเนาภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนของพนักงานลูกจาง   หรือกรณีคนตางดาวสําเนาหนังสือเดินทาง  (PASSPORT)   หรือ
ใบสําคัญคนตางดาว1 ชุด  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  
(8) กรณีขอเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติมบัญชีรายช่ือผูรับจางชวงของตัวแทนออกของ 
-สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล จากสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกรุงเทพมหานคร หรือสํานักงาน
ทะเบียนหุนสวนบริษัทจังหวัด ซ่ึงออกใหไมเกิน 6 เดือน กอนวันย่ืนขอเปล่ียนแปลงทะเบียนฯ 
-แบบคํารองบัญชีรายช่ือผูรับจางชวง (พรอมตัวแทนออกของลงนามเจาของหรือผูจัดการ) 
-สําเนาภาพถายบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือแบบแจงการเปล่ียนแปลงทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 
(ภ.พ.09) 1 ชุดพรอมรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูรับจางชวงเปนนิติบุคคล) 
- สําเนาภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีคนตางดาว  สําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญคนตางดาว  1 ชุด พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง (กรณีผูรับจางชวงเปนบุคคลธรรมดา) 
(9) กรณีมอบอํานาจใหผูรับมอบอํานาจกระทําการแทนในการขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากร สําหรับสินคาสงออก 
- สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล   จากสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกรุงเทพมหานคร  หรือสํานักงาน
ทะเบียนหุนสวนบริษัทจังหวัด ซ่ึงออกใหไมเกิน 6 เดือน กอนวันย่ืนขอเปล่ียนแปลงทะเบียนฯ 
- แบบคํารองมอบอํานาจใหผูรับมอบอํานาจกระทําการแทนในการขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากรสําหรับสินคาสงออก (พรอมลงนามผู
มอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ) 
-  สําเนาภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน  ของผูรับมอบอํานาจขอรับเงินชดเชยฯ   หรือกรณีคนตางดาว   สําเนาหนังสือเดินทาง
(PASSPORT)  หรือใบสําคัญคนตางดาว1 ชุด พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
- อากรแสตมป 30 บาทเปนรายบุคคล 
 (10) แนบสําเนาภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (เฉพาะบุคคลตางประเทศ) ของผูลงนาม พรอม
รับรองสําเนาถูกตองดวย หากไมสามารถนําหนังสือเดินทาง (PASSPORT) มาแสดงไดใหใชหนังสือรับรองหนังสือ
เดินทาง (PASSPORT) ที่ออกใหโดยมี NOTARY PUBLIC ที่เช่ือถือไดเปนผูลงนามรับรอง และออกใหไมเกิน 6 เดือน 
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  1 ชุด 
 (11) กรณีกรรมการ ผูจัดการหรือผูมีอํานาจลงนามไมมาดําเนินการยื่นคํารองดวยตนเอง ใหทําหนังสือมอบอํานาจใหมีผูมากระทํา
การแทน โดยผูรับมอบอํานาจใหกระทําการแทนตองย่ืนสําเนาภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ 1 ชุด พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง 
(12)ใหนําเอกสารตัวจริงบัตรประจําตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนอ่ืนๆของผูลงนาม เชน หนังสือเดินทาง(PASSPORT) 
บัตรประจําตัว  ที่ทางราชการออกให เปนตน โดยเอกสารแสดงตนดังกลาวจะตองระบุเลขประจําตัวประชาชนไว หากไม
สามารถนําหนังสือเดินทาง (PASSPORT) มาแสดงได ใหใชหนังสือรับรองหนังสือเดินทาง(PASSPORT) ที่ออกให โดยมี 
NOTARY PUBLIC ที่เช่ือถือไดเปนผูลงนามรับรอง และออกใหไมเกิน 6 เดือน     
 


