
ฟอร์ม กอท.-01 เลขที่/ 

ค ำขอใหเ้จ้ำหน้ำที่เป็นผู้ด ำเนินกำรแทน 

 เขียนที่ ...............................................................  
 วันที่ ...............................................................  

ข้าพเจ้า ......................................................................... ในฐานะ ..............................................................................................  
ยินยอมให้ ...................................................................... สังกัด .................................................................................................  
ด าเนินการแทนข้าพเจ้าในการใช้งานระบบยื่นค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้า และการแจ้งการน าเข้า
และส่งออกสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ดังนี้ 
๑.  ............................................................................................................................................................................................  
๒.  ............................................................................................................................................................................................  
๓.  ............................................................................................................................................................................................  
๔.  ............................................................................................................................................................................................  

ซึ่งสิทธิ อ านาจ และความรับผิดชอบตามกฎหมายที่เกิดจากการกระท าดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่ ถือเสมือนข้าพเจ้าฯ ได้กระท า
เองทุกประการ ทั้งนีร้ะยะเวลาด าเนินการดังกล่าวแทนข้าพเจ้า 
เกิดข้ึนตั้งแต่วันที่ ................ เดือน .................................. พ.ศ. ........................ เวลา ..................... น. 
และสิ้นสุดเมื่อวันที่ ............. เดือน .................................. พ.ศ. ........................ เวลา ..................... น. 

ข้าพเจ้าได้อ่านเงื่อนไขข้อตกลงในการใช้งานระบบยื่นค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้า และการแจ้งการ
น าเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว และขอยอมรับทุกประการ 

ลงชื่อ .................................................... ผู้มอบอ านาจ ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่ 
 ( ................................................... ) ( .................................................... ) 

ลงชื่อ .................................................... พยาน ลงชื่อ .................................................... พยาน 
 ( ................................................... ) ( .................................................... ) 

 
ใบแจ้งการให้บริการ 

ชื่อ-สกุล ผู้ขอรับบริการ ..........................................................................................  
กรณีสมัครใช้งำน  
 Username ..............................................................................  
 Password  ..............................................................................  
 E-mail  ..............................................................................  

ลงชื่อ .................................................. เจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินการ 

 

เอกสารลับ 
(confidential) 

หมายเลขอ้างอิงของเอกสาร (ถ้ามี) .......  
 ............................................................. 
 .............................................................  

ติดตามเรื่องได้ที่ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๒๒๗๗   

e-mail: standardsthai@gmail.com 

 



 

ข้อตกลงการใช้งาน ระเบียบที่ลอกมา 

กรณีข้าพเจ้าฯ ได้ใช้บริการของตัวแทนออกของ (Customs Broker) ผู้ซึ่งได้รับอนุมัติจาก
ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติให้เป็น ผู้บริการรับส่งข้อมูลผ่านระบบ
ฯ กับส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และการรับจ้างช่วง ข้าพเจ้าฯ 
ยินยอมรับผิดชอบในการกระท าของตัวแทนออกของในทุกกรณี 

การใช้บริการระบบฯ ซึ่งข้าพเจ้าฯ ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ส านักงานทดแทนเอกสารใดๆ 
ก็ตาม และส านักงานได้ตอบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นแล้ว ถือเป็นการยื่นเอกสารนั้นๆ 
ตามนัยพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 
๒๕๕๖ หรือตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง หากการส่งข้อมูลเป็นความเท็จ หรือเป็นความไม่
บริบูรณ์ หรือเป็นความชักพาให้ ผิดหลงในรายการใดๆ หรือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของ
กฎหมายใดๆ ก็ตาม ข้าพเจ้าฯ ยินยอมให้น าข้อมูลดังกล่าวไปเป็นหลักฐานในการพิจารณา
ด าเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือกฎหมายใดๆ ที่ก าหนดให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออก 
ผู้น าเข้า ตัวแทนออกของ หรือผู้รับมอบอ านาจของบุคคลดังกล่าว มีหน้าที่เก็บและรักษา
บัญชีเอกสาร หลักฐาน และข้อมูลไม่ว่าในสื่อรูปแบบใดๆ หรือมีหน้าที่ยื่นหรือแสดงหรือส่ง
เอกสารใดๆ อันเจ้าหน้าที่เรียกให้ยื่นหรือแสดงหรือส่งนั้น ข้าพเจ้าฯ ยินนอมให้ใช้บังคับ 
ส าหรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ข้าพเจ้าฯ หรือตัวแทนส่งให้ส านักงาน รวมทั้งให้พิจารณา
ด าเนินคดีตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง หรือ
กฎหมายดังกล่าวด้วย 

ข้าพเจ้าฯ ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ของส านักงานที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินการผ่านระบบ อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด หากข้าพเจ้าฯ กระท า
การใด อันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบ ประกาศ ค าสั่งดังกล่าว ข้าพเจ้าฯ ยินยอมให้ส านักงานงด
ให้บริการระบบ และถูกพิจารณาด าเนินคดีตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ข้าพเจ้าฯ ขอรับรองว่ารายการที่แจ้งทั้งหมดต่อเจ้าหน้าที่ และผ่านระบบเป็นรายการที่
ถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ 

กรณีข้าพเจ้าฯ ได้ใช้บริการของตัวแทนออกของ (Customs Broker) ผู้ซึ่งได้รับอนุมัติจาก
กรมศุลกากรให้เป็น ผู้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) ใน
การผ่านพิธีการศุลกากรและการช าระภาษีอากรกับกรมศุลกากร ข้าพเจ้าฯ ยินยอม
รับผิดชอบในการกระท าของตัวแทนออกของในทุกกรณี 

การผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร  ซึ่งข้าพเจ้าฯ ส่งข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ให้กรมศุลกากรทดแทนเอกสารใด ๆ ก็ตาม  และกรมศุลกากรได้ตอบรับ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นในการผ่านพิธีการแล้ว  ถือเป็นการยื่นเอกสารนั้น ๆ    ตามนัย
พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469  หรือตามพระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้า
ส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร  พ.ศ. 2524  หากการส่งข้อมูลเป็นความเท็จ หรือเป็นความ
ไม่บริบูรณ์ หรือเป็นความชักพาให้  ผิดหลงในรายการใด ๆ หรือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติ
ของกฎหมายใด ๆ ก็ตาม ข้าพเจ้าฯ ยินยอมให้น าข้อมูลดังกล่าวไปเป็นหลักฐานในการ
พิจารณาด าเนินคดีตามกฎหมายศุลกากรหรือกฎหมายอ่ืน ๆ เกี่ยวข้อง 

บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือกฎหมายใด ๆ ที่ก าหนดให้ผู้น าของเข้า ผู้ส่ง
ของออก ตัวแทนออกของ นายเรือหรือตัวแทนเรือ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว มีหน้าที่เก็บ
และรักษาบัญชีเอกสาร  หลักฐาน และข้อมูลไม่ว่าในสื่อรูปแบบใด ๆ     หรือมีหน้าที่ยื่นหรือ
แสดงหรือส่งเอกสารใด ๆ อันเจ้าหน้าที่เรียกให้ยื่นหรือแสดงหรือส่งนั้น ข้าพเจ้าฯ 
ยินยอมให้ใช้บังคับ ส าหรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ข้าพเจ้าฯ หรือตัวแทนส่งให้กรมศุลกากร 
รวมทั้งให้พิจารณาด าเนินคดีตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมี      การฝ่าฝืนประกาศ ข้อบังคับ 
ระเบียบ ค าสั่ง หรือกฎหมายดังกล่าวด้วย 

ข้าพเจ้าฯ ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ของกรมศุลกากรที่
เกี่ยวข้องกับการผ่านพิธีการศุลกากรแบบไร้เอกสาร อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด หาก
ข้าพเจ้าฯ กระท าการใด อันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบ ประกาศ ค าสั่งดังกล่าว ข้าพเจ้าฯ 
ยินยอมให้กรมศุลกากรงดรับปฏิบัติพิธีการศุลกากรแบบไร้เอกสาร และถูกพิจารณา
ด าเนินคดีตามที่กฎหมายก าหนด 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แจ้งไว้ข้างต้นเป็นรายการที่ถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ 



 


