
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรจดัต ัง้คลงัสนิคำ้ทณัฑบ์นประเภทรำ้นคำ้ปลอดอำกร   
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

 

ผูใ้ดประสงคจ์ะขออนุญาตจัดตัง้คลงัสนิคา้ทณัฑบ์นประเภทรา้นคา้ปลอดอากร ใหย้ืน่ค าขอตอ่อธบิดกีรมศลุกากรตามแบบ 

ทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด พรอ้มดว้ยเอกสารและหลกัฐาน 

 

หลกัเกณฑก์ำรขอใบอนุญำต  

 

(1) เป็นรัฐวสิาหกจิ สว่นราชการ หรอืบรษัิท หรอืหา้งหุน้สว่นนติบิคุคลทีม่ทีนุจดทะเบยีนและมฐีานะทางการเงนิทีม่ั่นคง  

โดยผลการด าเนนิงานตามทีป่รากฏในงบการเงนิไมม่ยีอดขาดทนุสะสม ซึง่จะตอ้งมคีณุสมบัต ิดงันี้ 

 

(1.1) ทนุจดทะเบยีนของผูข้อใบอนุญาต 

 

(1.1.1) คลงัสนิคา้ทัณฑบ์นเพือ่การเก็บของส าหรับรา้นคา้ปลอดอากร มทีนุจดทะเบยีนช าระแลว้ไมต่ า่กวา่ยีส่บิลา้นบาท  

โดยมผีูถ้อืหุน้สญัชาตไิทยไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละหา้สบิเอ็ดของทนุจดทะเบยีน และไมม่ขีอ้จ ากดัในการออกเสยีงลงมตขิองผูถ้อืหุน้ 

หรอืมทีนุจดทะเบยีนช าระแลว้ในจ านวนทีอ่ธบิดเีห็นวา่เหมาะสมกบัประเภทของกจิการ 

 

(1.1.2) คลงัสนิคา้ทัณฑบ์นเพือ่ขาย มทีนุจดทะเบยีนช าระแลว้ไมต่ า่กวา่หนึง่ลา้นบาท โดยมผีูถ้อืหุน้สญัชาตไิทยไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละหา้สบิเอ็ดของทนุจดทะเบยีน และไมม่ขีอ้จ ากดัในการออกเสยีงลงมตขิองผูถ้อืหุน้ หรอืมทีนุจดทะเบยีนช าระแลว้ 

ในจ านวนทีอ่ธบิดเีห็นวา่เหมาะสมกับประเภทของกจิการ 

 

(2) ไมเ่คยมปีระวตักิารกระท าความผดิอยา่งรา้ยแรงตามกฎหมายวา่ดว้ยศลุกากรและกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกับการศลุกากร

ยอ้นหลงั 3 ปีนับแตว่นัยืน่ค าขอ ทัง้นี ้การกระท าความผดิอย่างรา้ยแรงตามกฎหมายใหห้มายความถงึ การกระท าความผดิใดๆ  

ก็ตามทีก่ฎหมายไดบ้ญัญัตใิหต้อ้งรับโทษจ าคกุรวมอยู่ดว้ย 

 

(3) มกีรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครอง หรอืมสีทิธใินการใชพ้ืน้ทีท่ีข่อจัดตัง้โดยชอบดว้ยกฎหมาย หรอืในกรณีทีด่นิทีข่อจัดตัง้ 

มกีารจดทะเบยีนจ านอง ผูรั้บจ านองจะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมใหด้ าเนนิการจัดตัง้คลังสนิคา้ทัณฑบ์นได ้

 

(4) ไมเ่ป็นผูอ้ยูร่ะหวา่งถูกสัง่พักใชใ้บอนุญาตประเภททีไ่ดย้ืน่ขออนุญาต 

 

(5) ไมเ่คยถกูเพกิถอนใบอนุญาตประเภททีไ่ดย้ืน่ขออนุญาต เวน้แตถ่กูเพกิถอนใบอนุญาตมาแลว้กอ่นวนัยืน่ค าขอรับอนุญาต 

เกนิ 3 ปี และกรณีผูย้ืน่ค าขอเป็นนติบิคุคล ผูบ้รหิารของนติบิคุคลตอ้งไมม่ลีักษณะตอ้งหา้มดังกลา่วดว้ย 

 

เง ือ่นไขกำรอนุญำตทีผู่ข้อใบอนุญำตตอ้งด ำเนนิกำร  

 

(1) สถานทีท่ีข่อจัดตัง้ตอ้งอยูใ่นบรเิวณทีเ่หมาะสม มอีาคารเก็บของทีม่ั่นคงแข็งแรง 

 

(2) ตอ้งด าเนนิการกอ่สรา้งตามแบบแปลนแผนผังทีไ่ดย้ืน่ประกอบค าขอซึง่กรมศลุกากรเห็นชอบ โดยมรัีว้ลอ้มรอบ เวน้แต ่

โดยสภาพภมูปิระเทศของกจิการไมจ่ าเป็นตอ้งมรัีว้ แตต่อ้งมปีระตเูขา้-ออกมทีีม่ั่นคงแข็งแรง มหีอ้งท างานส าหรับ 

พนักงานศลุกากรซึง่ภายในหอ้งท างานตอ้งจัดหาเครือ่งคอมพวิเตอรท์ีม่รีะบบสือ่สารทีเ่ชือ่มโยงคอมพวิเตอรด์งักลา่ว 

กบัระบบคอมพวิเตอรข์องศลุกากร เพือ่ใหพ้นักงานศลุกากรใชใ้นการก ากับคลงัสนิคา้ทณัฑบ์น และจัดท าป้ายคลังสนิคา้ทัณฑบ์น

ตามแบบทีก่รมศลุกากรก าหนด 

 

(3) มรีะบบกลอ้งโทรทัศน์วงจรปิด ทีส่ามารถบันทกึภาพเหตกุารณ์บคุคล หมายเลขทะเบยีนยานพาหนะ หมายเลขตูค้อนเทนเนอร ์

หรอืของทีผ่่านเขา้-ออก และสามารถตรวจสอบขอ้มลูภาพยอ้นหลงัไดไ้มน่อ้ยกวา่หกสบิวนัพรอ้มจัดหาเครือ่งมอื เครือ่งใช ้ 

เพือ่สนับสนุนการปฏบิตังิานการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจัดการคลงัสนิคา้ทณัฑบ์นรวมถงึมกีารก ากับดแูลคลงัสนิคา้ทัณฑบ์น

ใหม้คีวามรอบคอบรัดกมุตาม ความจ าเป็นทีก่รมศลุกากรก าหนด 

(4) มรีะบบควบคมุสนิคา้คงคลัง (e-Inventory Control System) ทีส่ามารถตรวจสอบการน าของเขา้เก็บ การน าของออก 

และของคงเหลอื โดยสามารถจัดท ารายงานทางบญัชตีามทีก่รมศลุกากรก าหนด และพนักงานศลุกากรสามารถตรวจสอบได ้

ตลอดเวลา 
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(5) รา้นคา้ปลอดอากรขาออกในเมอืงกรณีสง่มอบของ ณ จดุสง่มอบทีก่ าหนด (Pick-up counter) ผูข้อรับใบอนุญาตจะตอ้ง 

ระบวุา่จะสง่มอบของทีข่าย ณ จดุสง่มอบของทีใ่ด 

 

(5.1) จุดสง่มอบของตอ้งตัง้อยู่ในบรเิวณพืน้ทีท่ีผู่ซ้ ือ้จะเดนิทางออกไปนอกราชอาณาจักรซึง่ผา่นจุดตรวจคนเขา้เมอืง 

และศลุกากรแลว้ 

 

(5.2) กรณีผูข้อใบอนุญาตมใิชน่ติบิคุคลเดยีวกบัผูใ้หบ้รกิารจุดสง่มอบของ ใหผู้ข้อรับใบอนุญาตยืน่เอกสารสญัญาบรกิาร 

ระหวา่งผูข้อรับใบอนุญาตกบัผูใ้หบ้รกิารจดุสง่มอบของ 

 

(5.3) ตอ้งมสีถานทีส่ าหรับใหพ้นักงานศลุกากรตรวจสอบของทีส่ง่มาจากรา้นคา้ปลอดอากรขาออกในเมอืงเพือ่เตรยีมสง่มอบ

ใหแ้กผู่ซ้ ือ้ และมพีืน้ทีเ่พยีงพอส าหรับจัดเก็บของทีร่อการสง่มอบ 

 

 

กำรขอเปิดด ำเนนิกำร 

 

เมือ่ด าเนนิการตามเงือ่นไขแลว้ ใหย้ืน่ค าขอเปิดด าเนนิการคลังสนิคา้ทณัฑบ์น ณ สว่นหลักเกณฑแ์ละทะเบยีนสทิธปิระโยชน ์

ส านักสทิธปิระโยชน์ทางภาษีอากร กรมศลุกากร เพือ่ใหพ้นักงานศลุกากรไปตรวจสอบความพรอ้ม ณ สถานทีต่ัง้คลงัสนิคา้ทัณฑบ์น 

กอ่นด าเนนิการพจิารณาอนุญาตใหเ้ปิดคลงัสนิคา้ทณัฑบ์นตอ่ไป 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ (เนือ่งจากการพจิารณาค าขอใชเ้วลา 2 ชม.  
เพือ่ตรวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของค าขอและเอกสาร
หลกัฐาน))  
กรมศลุกากร เลขที ่1 ถนนสนุทรโกษา เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 
10110/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ  
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 14:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 53 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ตรวจสอบรายละเอยีดในค าขอ เอกสาร และหลักฐาน  
วา่มคีวามถกูตอ้งครบถว้นหรอืไม่ 

(หมายเหต:ุ -)  

2 ชัว่โมง กรมศลุกากร 

 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 
กรณีพบวา่รายละเอยีดในค าขอ เอกสาร หรอืหลักฐาน  

ไมถ่กูตอ้งหรอืครบถว้น จะแจง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ืน่ค าขอแกไ้ข
เพิม่เตมิค าขอ จัดสง่เอกสารหรอืหลกัฐานใหถ้กูตอ้ง 

และครบถว้นภายใน 15 วนั นับแตว่นัทีไ่ดรั้บหนังสอืแจง้ 
(หมายเหต:ุ (ในกรณีผูท้ีย่ ืน่ค าขอไม่แกไ้ขเพิม่เตมิค าขอ หรอืไม่
จัดสง่เอกสารหรอืหลักฐานใหถ้กูตอ้งและครบถว้นภายในก าหนด 
ถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ และจ าหน่ายเรือ่งออกจากสารบบ 
โดยแจง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบวา่ไดจ้ าหน่ายเรือ่ง 
ออกจากสารบบแลว้))  

1 วนั กรมศลุกากร 
 

3) กำรพจิำรณำ 
เมือ่รายละเอยีดในค าขอใบอนุญาต เอกสาร และหลักฐาน

ถกูตอ้ง และครบถว้น พนักงานศลุกากรจะไปตรวจสอบสถานที ่
ทีข่อจัดตัง้คลงัสนิคา้ทณัฑบ์น ร่วมกบัหน่วยงานทีก่ ากับพืน้ที ่

ทีข่อจัดตัง้ และสรุปขอ้เท็จจรงิพรอ้มความเห็นเสนออธบิด ี
เพือ่พจิารณาออกใบอนุญาตหรอืไม่ออกใบอนุญาต กรณีอธบิด ี

15 วนั กรมศลุกากร 
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ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

มคี าสัง่ไมอ่อกใบอนุญาตใหพ้นักงานศลุกากรมหีนังสอืแจง้ให ้
ผูย้ืน่ค าขอทราบพรอ้มดว้ยเหตผุลและสทิธอิทุธรณ์ 

(หมายเหต:ุ (15 วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บเอกสารครบถว้นถกูตอ้ง 
และตรวจสอบสถานทีแ่ลว้))  

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

พนักงานศลุกากรมหีนังสอืแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบ 
เพือ่ใหผู้ย้ืน่ค าขอด าเนนิการช าระคา่ธรรมเนยีมใบอนุญาต 

และขอรับใบอนุญาตภายใน 30 วนั นับแตว่นัทีไ่ดรั้บหนังสอืแจง้ 

(หมายเหต:ุ (7 วนันับแตม่คี าสัง่ออกใบอนุญาตจัดตัง้ 
คลงัสนิคา้ทณัฑบ์น))  

7 วนั กรมศลุกากร 

 

5) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เมือ่ผูย้ืน่ค าขอช าระคา่ธรรมเนยีมใบอนุญาตและขอรับใบอนุญาต

เรยีบรอ้ยแลว้ พนักงานศลุกากรจะเสนออธบิด ี

เพือ่ออกใบอนุญาต พรอ้มมหีนังสอืแจง้ก าหนดเงือ่นไข 
ใหผู้ย้ืน่ค าขอด าเนนิการดา้นสถานที ่เครือ่งมอื เครือ่งใช ้ 

และระบบควบคมุส าหรับสนับสนุนการปฏบิตังิานภายใน
คลงัสนิคา้ทณัฑบ์นภายใน 90 วนั 

(หมายเหต:ุ (กรณีครบ 30 วนั นับแตว่นัทีไ่ดรั้บหนังสอืแจง้  
ผูย้ืน่ค าขอไมช่ าระคา่ธรรมเนยีมใบอนุญาตและขอรับใบอนุญาต 
ถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอสละสทิธกิารเป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาต พนักงาน
ศลุกากรจะและจ าหน่ายเรือ่งออกจากสารบบ และมหีนังสอืแจง้
ใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบ))  

7 วนัท าการ กรมศลุกากร 
 

6) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เมือ่ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตด าเนนิการตามเงือ่นไขทีก่รมศลุกากร
ก าหนด ตอ้งยืน่ค าขอเปิดด าเนนิการคลงัสนิคา้ทัณฑบ์น 

พนักงานศลุกากรจะตรวจสอบรายละเอยีดในค าขอ 
(หมายเหต:ุ (กรณีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตไมด่ าเนนิการตามเงือ่นไข 
ทีก่ าหนด พนักงานศลุกากรจะมหีนังสอืแจง้เตอืนใหด้ าเนนิการ
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด หากผูไ้ดรั้บใบอนุญาตไมด่ าเนนิการ
ดงักลา่วโดยไมม่เีหตอุนัสมควร จะเสนออธบิดมีคี าสัง่เพกิถอน
ใบอนุญาต เวน้แตผู่ไ้ดรั้บใบอนุญาตมเีหตผุลความจ าเป็น  
อาจพจิารณาอนุญาตใหข้ยายระยะเวลาไดต้ามทีเ่ห็นสมควร 
ทัง้นี ้ภายในระยะเวลาไมเ่กนิ 1 ปีนับแตว่นัทีไ่ดรั้บใบอนุญาต))  

2 ชัว่โมง กรมศลุกากร 

 

7) กำรพจิำรณำ 
เมือ่รายละเอยีดในค าขอเปิดด าเนนิการคลงัสนิคา้ทณัฑบ์น 

ถกูตอ้งครบถว้น พนักงานศลุกากรจะไปตรวจสอบความพรอ้ม
ของสถานทีท่ีข่อจัดตัง้คลงัสนิคา้ทณัฑบ์น ร่วมกับสว่นตรวจสอบ

คลงัสนิคา้ทณัฑบ์น และหน่วยงานทีก่ ากบัพืน้ทีท่ีข่อจัดตัง้  

หากเป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีก่ าหนดครบถว้น 
พนักงานศลุกากรจะมหีนังสอืแจง้ใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาต 

มาท าสญัญาประกนัและทณัฑบ์น วางหนังสอืค ้าประกนั 
ของธนาคาร และช าระคา่ธรรมเนยีมรายปี และสรุปความเห็น

เสนออธบิดเีพือ่พจิารณาอนุญาตใหเ้ปิดด าเนนิการ 

คลงัสนิคา้ทณัฑบ์น 
(หมายเหต:ุ (15 วนันับแตว่นัทีต่รวจสอบวา่สถานทีม่คีวามพรอ้ม
ในการเปิดด าเนนิการ และผูไ้ดรั้บใบอนุญาตไดท้ าสญัญาประกนั
และทณัฑบ์น วางหนังสอืค ้าประกนัของธนาคาร และช าระ
คา่ธรรมเนยีมรายปีเรยีบรอ้ยแลว้ 
- กรณีผูไ้ดรั้บใบอนุญาต ด าเนนิการไม่ครบถว้นตามเงือ่นไข 
ทีก่ าหนด หรอืสถานทีย่ังไมพ่รอ้มทีจ่ะเปิดด าเนนิการ พนักงาน
ศลุกากรจะสรุปความเห็นเสนออธบิด ีและมหีนังสอืแจง้ให ้ 
ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตด าเนนิการปรับปรุงแกไ้ขใหแ้ลว้เสร็จ 
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด เมือ่ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตด าเนนิการแลว้
เสร็จพนักงานศลุกากรจะด าเนนิการตามขัน้ตอนตอ่ไป))  

15 วนั กรมศลุกากร 
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ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

8) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
พนักงานศลุกากรมหีนังสอืแจง้ผลการพจิารณาเปิดด าเนนิการ

คลงัสนิคา้ทณัฑบ์นใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตทราบ 
(หมายเหต:ุ (7 วนัท าการนับแตม่คี าสัง่อนุญาตใหเ้ปิดด าเนนิการ
คลงัสนิคา้ทณัฑบ์น))  

7 วนัท าการ กรมศลุกากร 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(- ออกใหไ้วไ้มเ่กนิ 6 เดอืนนับแตว่นัยืน่ค าขอ 
- เจา้พนักงานศลุกากรจะถ่ายส าเนาเอกสารจากฉบบัจรงิ โดยผูย้ืน่ค าขอ

ตอ้งรับรองส าเนาโดยการเซ็นชือ่ตอ่หนา้เจา้พนักงานศลุกากร  

พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล (ถา้ตอ้งประทับตรานติบิคุคลตามทีก่ าหนดไว ้
ในหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล)) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

2) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(- ยังไมห่มดอายุ 
- เจา้พนักงานศลุกากรจะถ่ายส าเนาเอกสารจากเอกสารฉบับจรงิ  

โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนาโดยการเซ็นชือ่ตอ่หนา้เจา้พนักงาน
ศลุกากรเทา่นัน้) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

หนงัสอืเดนิทำง 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(- ยังไมห่มดอายุ 

- กรณีเป็นบคุคลตา่งดา้วใหใ้ชห้นังสอืเดนิทางพรอ้มใบอนุญาตท างาน 
ในประเทศไทยของกรรมการผูม้อี านาจกระท าการแทนบรษัิท 

- เจา้พนักงานศลุกากรจะถ่ายส าเนาเอกสารจากเอกสารฉบับจรงิ 
โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนา โดยการ เซ็นชือ่ตอ่หนา้เจา้พนักงาน

ศลุกากร เทา่นัน้) 

- 

4) 
 

หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิ
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(- ออกใหไ้วไ้มเ่กนิ 6 เดอืนนับแตว่นัยืน่ค าขอ 

- เจา้พนักงานศลุกากรจะถ่ายส าเนาเอกสารจากเอกสารฉบับจรงิ 

โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนา โดยการ เซ็นชือ่ตอ่หนา้เจา้พนักงาน
ศลุกากร พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล (ถา้ตอ้งประทับตรานติบิคุคล 

ตามทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล)) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

5) 
 

บญัชรีำยชือ่ผูถ้อืหุน้ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(- ออกใหไ้วไ้มเ่กนิ 6 เดอืนนับแตว่นัยืน่ค าขอ 

- เจา้พนักงานศลุกากรจะถ่ายส าเนาเอกสารจากเอกสารฉบับจรงิ 
โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนา โดยการ เซ็นชือ่ตอ่หนา้เจา้พนักงาน

ศลุกากร พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล (ถา้ตอ้งประทับตรานติบิคุคล 

ตามทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล)) 
 

- 

6) 

 

ใบทะเบยีนภำษมีูลคำ่เพิม่ (แบบ ภ.พ.20) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เจา้พนักงานศลุกากรจะถ่ายส าเนาเอกสารจากเอกสารฉบับจรงิ
โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนา โดยการ เซ็นชือ่ตอ่หนา้เจา้พนักงาน

กรมสรรพากร 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ศลุกากร พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล (ถา้ตอ้งประทับตรานติบิคุคล 
ตามทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล)) 

7) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ (กรณีมอบอ ำนำจ) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มตดิอากรแสตมป์ทีถ่กูตอ้ง 
ตามกฎหมาย) 

- 

8) 

 

ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูม้อบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ผูม้อบอ านาจลงนามรับรองส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน) 

- 

9) 
 

เอกสำรแสดงรำยละเอยีดโครงกำรจดัต ัง้คลงัสนิคำ้ทณัฑบ์น 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(- ผูย้ืน่ค าขอตอ้งลงนามรับรองในเอกสารฉบบัจรงิ  

พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล (ถา้ตอ้งประทับตรานติบิคุคลตามทีก่ าหนดไว ้

ในหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล) 
- ผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนา โดยการ เซ็นชือ่ พรอ้มประทบัตรา 

นติบิคุคล (ถา้ตอ้งประทบัตรานติบิคุคลตามทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืรับรอง
การจดทะเบยีนนติบิคุคล)) 

- 

10) 

 

เอกสำรแสดงรำยละเอยีดเกีย่วกบัระบบกำรควบคมุภำยใน 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(- ผูย้ืน่ค าขอตอ้งลงนามรับรองในเอกสารฉบบัจรงิ  
พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล (ถา้ตอ้งประทับตรานติบิคุคลตามทีก่ าหนดไว ้

ในหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล) 

- ผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนา โดยการ เซ็นชือ่ พรอ้มประทบัตรา 
นติบิคุคล (ถา้ตอ้งประทบัตรานติบิคุคลตามทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืรับรอง

การจดทะเบยีนนติบิคุคล)) 
 

- 

11) 

 

เอกสำรแสดงรำยละเอยีดเกีย่วกบัอุปกรณแ์ละเครือ่งมอืเครือ่งใช้

ส ำหรบัคลงัสนิคำ้ทณัฑบ์น 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(- ผูย้ืน่ค าขอตอ้งลงนามรับรองในเอกสารฉบบัจรงิ  

พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล (ถา้ตอ้งประทับตรานติบิคุคลตามทีก่ าหนดไว ้

ในหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล) 
- ผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนา โดยการ เซ็นชือ่ พรอ้มประทบัตรา 

นติบิคุคล (ถา้ตอ้งประทบัตรานติบิคุคลตามทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืรับรอง
การจดทะเบยีนนติบิคุคล) 

 

- 

12) 
 

เอกสำรแสดงรำยละเอยีดเกีย่วกบัชนดิของทีจ่ะเก็บ 
ในคลงัสนิคำ้ทณัฑบ์น 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ( ผูย้ืน่ค าขอตอ้งลงนามรับรองในเอกสารฉบบัจรงิ  

พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล (ถา้ตอ้งประทับตรานติบิคุคลตามทีก่ าหนดไว ้
ในหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล) 

- ผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนา โดยการ เซ็นชือ่ พรอ้มประทบัตรา 
นติบิคุคล (ถา้ตอ้งประทบัตรานติบิคุคลตามทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืรับรอง

การจดทะเบยีนนติบิคุคล)) 

- 

13) 
 

เอกสำรแสดงรำยละเอยีดระบบควบคมุบญัชสีนิคำ้น ำเขำ้-สง่ออก
และสนิคำ้คงเหลอื ทีส่ำมำรถจดัท ำรำยงำนสง่กรมศลุกำกรได ้

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(- ผูย้ืน่ค าขอตอ้งลงนามรับรองในเอกสารฉบบัจรงิ  

พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล (ถา้ตอ้งประทับตรานติบิคุคลตามทีก่ าหนดไว ้
ในหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล) 

- ผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนา โดยการ เซ็นชือ่ พรอ้มประทบัตรา 

นติบิคุคล (ถา้ตอ้งประทบัตรานติบิคุคลตามทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืรับรอง
การจดทะเบยีนนติบิคุคล)) 

14) 

 

หนงัสอืส ำคญัแสดงกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองในพืน้ที ่

ทีข่อจดัต ัง้ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 2 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(- กรณีน าทีด่นิไปจ านอง ใหแ้สดงหนังสอืยนิยอม 

จากผูรั้บจ านองใหน้ าทีด่นิดงักลา่วมาจัดตัง้คลงัสนิคา้ทณัฑบ์นได ้ 
กรณีหนังสอืยนิยอมลงนามโดยผูรั้บมอบอ านาจ ใหย้ืน่หนังสอืมอบ

อ านาจตามกฎหมายพรอ้มส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อบ

อ านาจและผูรั้บมอบอ านาจทีล่งนามในหนังสอืยนิยอม ซึง่ผูม้อบอ านาจ
และผูรั้บมอบอ านาจตอ้งลงนามรับรองส าเนาเอกสาร 

- กรณีทีท่ีด่นิจัดตัง้ประกอบดว้ยโฉนดหลายฉบับ ใหบ้รษัิทแสดงแจกแจง
รายละเอยีดเป็นรูปภาพวา่พืน้ทีจ่ัดตัง้อยูบ่นบรเิวณใดบา้ง 

- ผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนา โดยการ เซ็นชือ่ พรอ้มประทบัตรา 

นติบิคุคล (ถา้ตอ้งประทบัตรานติบิคุคลตามทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืรับรอง
การจดทะเบยีนนติบิคุคล)) 

- 

15) 

 

งบกำรเงนิตำมขอ้ก ำหนดของกระทรวงพำณชิยท์ีผ่ำ่นกำร

ตรวจสอบและรบัรองจำกผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตแลว้ ยอ้นหลงั 3 ปี 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 2 ชดุ 
หมำยเหต ุ(- ไมม่ยีอดขาดทนุสะสม 

- กรณีนติบิคุคลใหม ่ใหย้ืน่ขอ้มูลประมาณการงบก าไรขาดทนุลว่งหนา้ 3 ปี 
- ผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนา โดยการ เซ็นชือ่ พรอ้มประทบัตรา 

นติบิคุคล (ถา้ตอ้งประทบัตรานติบิคุคลตามทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืรับรอง

การจดทะเบยีนนติบิคุคล)) 

- 

16) 

 

ภำพถำ่ยสขีองสถำนทีท่ ีข่อจดัต ัง้ พรอ้มพมิพร์ำยละเอยีด 

อนัเป็นสำระส ำคญับรรยำยไวใ้ตภ้ำพถำ่ย 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(- ผูย้ืน่ค าขอตอ้งลงนามรับรองในเอกสารฉบบัจรงิ  
พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล (ถา้ตอ้งประทับตรานติบิคุคลตามทีก่ าหนดไว ้

ในหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล) 
- ผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนา โดยการ เซ็นชือ่ พรอ้มประทบัตรา 

นติบิคุคล (ถา้ตอ้งประทบัตรานติบิคุคลตามทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืรับรอง

การจดทะเบยีนนติบิคุคล)) 

- 

17) 

 

แผนทีต่ ัง้สถำนทีข่อจดัต ัง้โดยสงัเขป ขนำด A4 (ไมเ่กนิ 22 x 30 ซม.) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(- ผูย้ืน่ค าขอตอ้งลงนามรับรองในเอกสารฉบบัจรงิ  

พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล (ถา้ตอ้งประทับตรานติบิคุคลตามทีก่ าหนดไว ้
ในหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล) 

- ผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนา โดยการ เซ็นชือ่ พรอ้มประทบัตรา 

นติบิคุคล (ถา้ตอ้งประทบัตรานติบิคุคลตามทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืรับรอง
การจดทะเบยีนนติบิคุคล)) 

- 

18) 
 

แบบแปลนแผนผงัแสดงพืน้ทีจ่ดัต ัง้ ขนำด A2 (ไมเ่กนิ 40 x 60 ซม.) 
ฉบบัจรงิ 4 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ(ผูย้ืน่ค าขอตอ้งลงนามรับรองในเอกสารฉบบัจรงิ  
พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล (ถา้ตอ้งประทับตรานติบิคุคลตามทีก่ าหนดไว ้

ในหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล)) 
 

19) 

 

เอกสำรแสดงประมำณกำร – ประมำณกำรคำ่ภำษอีำกรขำเขำ้ 

เป็นจ ำนวนสงูสดุของสนิคำ้ทีค่ำดวำ่จะน ำเขำ้มำในรำชอำณำจกัร
ในระยะเวลำ 1 ปีซึง่จะน ำเขำ้เก็บในคลงัสนิคำ้ทณัฑบ์นประเภท

รำ้นคำ้ปลอดอำกร – ประมำณกำรมูลคำ่สนิคำ้คงเหลอืสูงสดุ 

ในงวดบญัชรีำยไตรมำส – ประมำณกำรคำ่ภำษอีำกรขำเขำ้ 
ของสนิคำ้คงเหลอืสูงสุดในงวดบญัชรีำยไตรมำส 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(- ผูย้ืน่ค าขอตอ้งลงนามรับรองในเอกสารฉบบัจรงิ  
พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล (ถา้ตอ้งประทับตรานติบิคุคลตามทีก่ าหนดไว ้

ในหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล) 

- ผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนา โดยการ เซ็นชือ่ พรอ้มประทบัตรา 
นติบิคุคล (ถา้ตอ้งประทบัตรานติบิคุคลตามทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืรับรอง

การจดทะเบยีนนติบิคุคล)) 
 

- 

20) 

 

เอกสำรชีแ้จงวธิกีำร ข ัน้ตอนกำรจ ำหนำ่ยและสง่มอบสนิคำ้ 

จำกรำ้นคำ้ปลอดอำกรขำออกในเมอืง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(- ผูย้ืน่ค าขอตอ้งลงนามรับรองในเอกสารฉบบัจรงิ  
พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล (ถา้ตอ้งประทับตรานติบิคุคลตามทีก่ าหนดไว ้

ในหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล) 
- ผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนา โดยการ เซ็นชือ่ พรอ้มประทบัตรา 

นติบิคุคล (ถา้ตอ้งประทบัตรานติบิคุคลตามทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืรับรอง
การจดทะเบยีนนติบิคุคล)) 

 

- 

21) 
 

เอกสำรแสดงสทิธอินัชอบดว้ยกฎหมำยในพืน้ทีจุ่ดสง่มอบ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(- ผูย้ืน่ค าขอตอ้งลงนามรับรองในเอกสารฉบบัจรงิ  
พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล (ถา้ตอ้งประทับตรานติบิคุคลตามทีก่ าหนดไว ้

ในหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล) 
- ผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนา โดยการ เซ็นชือ่ พรอ้มประทบัตรา 

นติบิคุคล (ถา้ตอ้งประทบัตรานติบิคุคลตามทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืรับรอง
การจดทะเบยีนนติบิคุคล)) 

 

- 

22) 
 

ภำพถำ่ยสขีองสถำนทีท่ ีข่อจดัต ัง้ พรอ้มพมิพร์ำยละเอยีด 
อนัเป็นสำระส ำคญับรรยำยไวใ้ตภ้ำพถำ่ย (มรีูปภำพภำยในบรเิวณ

สถำนทีข่อจดัต ัง้ เช่น ร ัว้ ประตเูขำ้-ออก กลอ้งโทรทศันว์งจรปิด 

ป้ำยคลงัสนิคำ้ทณัฑบ์น เป็นตน้) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(- ใชใ้นกรณีขอเปิดด าเนนิการ 

- ผูย้ืน่ค าขอตอ้งลงนามรับรองในเอกสารฉบบัจรงิ พรอ้มประทบัตรา 

นติบิคุคล (ถา้ตอ้งประทบัตรานติบิคุคลตามทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืรับรอง
การจดทะเบยีนนติบิคุคล) 

- ผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนา โดยการ เซ็นชือ่ พรอ้มประทบัตรา 
นติบิคุคล (ถา้ตอ้งประทบัตรานติบิคุคลตามทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืรับรอง

การจดทะเบยีนนติบิคุคล)) 

- 
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คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คำ่ธรรมเนยีมใบอนุญำต 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 10,000 บาท 

  
 

2) คำ่ธรรมเนยีมจดัต ัง้คลงัสนิคำ้ทณัฑบ์นประเภทรำ้นคำ้ปลอดอำกร 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 30,000 บาท 

  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กลุม่คุม้ครองและสง่เสรมิจรยิธรรม กรมศลุกากร 

(หมายเหต:ุ (- ตดิตอ่ดว้ยตนเองในวนัและเวลาราชการ ณ กลุม่คุม้ครองและสง่เสรมิจรยิธรรม กรมศลุกากร 
เลขที ่1 ถนนสนุทรโกษา เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  
- โทรศพัทส์ายดว่นศลุกากร 1332 ในวนัและเวลาราชการ 
- โทรสาร หมายเลข 0 2667 6919 
- ไปรษณีย ์โดยท าเป็นหนังสอืสง่มาที ่กลุม่คุม้ครองและสง่เสรมิจรยิธรรม กรมศลุกากร เลขที ่1 ถนนสนุทรโกษา 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

- จดหมายอเิล็กทรอนกิส ์(e-mail) ที ่ctc@customs.go.th))  
2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

3) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

ผูบ้นัทกึขอ้มลู: ทานตะวนั เทพบญุมา (สพศ. กมพ.) 

 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 13/05/2562 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://bureau3.customs.go.th/ 

#กรมศลุกากร 

#ส านกังานศลุกากรภาคท่ี3 

#ศภ3 

http://www.info.go.th/
http://bureau3.customs.go.th/
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เอกสำรประกอบกำรพจิำรณำ : กำรจดัต ัง้คลงัสนิคำ้ทณัฑบ์นประเภทรำ้นคำ้ปลอดอำกร   
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั  

 

เอกสำรประกอบกำรขออนุญำต 

 รำยกำรเอกสำร ตวัจรงิ ส ำเนำ เง ือ่นไข  

1 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
 

1 0 (- ออกใหไ้วไ้มเ่กนิ 6 เดอืน
นับแตว่นัยืน่ค าขอ 

- เจา้พนักงานศลุกากร 
จะถา่ยส าเนาเอกสาร 

จากฉบับจรงิ โดยผูย้ืน่ค าขอ

ตอ้งรับรองส าเนาโดยการ
เซ็นชือ่ตอ่หนา้เจา้พนักงาน

ศลุกากร พรอ้มประทบัตรา
นติบิคุคล (ถา้ตอ้ง

ประทับตรานติบิคุคลตามที่
ก าหนดไวใ้นหนังสอืรับรอง

การจดทะเบยีนนติบิคุคล)) 

 

2 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
 

1 0 (- ยังไมห่มดอายุ 
- เจา้พนักงานศลุกากร 

จะถา่ยส าเนาเอกสาร 

จากเอกสารฉบับจรงิ  
โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรอง

ส าเนาโดยการเซ็นชือ่ 
ตอ่หนา้เจา้พนักงาน

ศลุกากรเทา่นัน้) 

 

3 
 

หนงัสอืเดนิทำง 
 

1 0 (- ยังไมห่มดอายุ 
- กรณีเป็นบคุคลตา่งดา้ว 

ใหใ้ชห้นังสอืเดนิทาง 
พรอ้มใบอนุญาตท างาน 

ในประเทศไทยของ

กรรมการผูม้อี านาจกระท า
การแทนบรษัิท 

- เจา้พนักงานศลุกากร 
จะถา่ยส าเนาเอกสาร 

จากเอกสารฉบับจรงิ 

โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรอง
ส าเนา โดยการ เซ็นชือ่ 

ตอ่หนา้เจา้พนักงาน
ศลุกากร เทา่นัน้) 

 

4 

 

หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิ

 

1 0 (- ออกใหไ้วไ้มเ่กนิ 6 เดอืน

นับแตว่นัยืน่ค าขอ 
- เจา้พนักงานศลุกากร 

จะถา่ยส าเนาเอกสาร 
จากเอกสารฉบับจรงิ 

โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรอง

ส าเนา โดยการ เซ็นชือ่ 
ตอ่หนา้เจา้พนักงาน

ศลุกากร พรอ้มประทบัตรา
นติบิคุคล (ถา้ตอ้ง

ประทับตรานติบิคุคลตามที่
ก าหนดไวใ้นหนังสอืรับรอง

การจดทะเบยีนนติบิคุคล)) 

 

5 
 

บญัชรีำยชือ่ผูถ้อืหุน้ 
 

1 0 (- ออกใหไ้วไ้มเ่กนิ 6 เดอืน
นับแตว่นัยืน่ค าขอ 

- เจา้พนักงานศลุกากร 
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 รำยกำรเอกสำร ตวัจรงิ ส ำเนำ เง ือ่นไข  

จะถา่ยส าเนาเอกสาร 
จากเอกสารฉบับจรงิ 

โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรอง
ส าเนา โดยการ เซ็นชือ่ 

ตอ่หนา้เจา้พนักงาน

ศลุกากร พรอ้มประทบัตรา
นติบิคุคล (ถา้ตอ้ง

ประทับตรานติบิคุคลตามที่
ก าหนดไวใ้นหนังสอืรับรอง

การจดทะเบยีนนติบิคุคล)) 

6 
 

ใบทะเบยีนภำษมีูลคำ่เพิม่ (แบบ ภ.พ.20) 
 

1 0 (เจา้พนักงานศลุกากร 
จะถา่ยส าเนาเอกสาร 

จากเอกสารฉบับจรงิ 
โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรอง

ส าเนา โดยการ เซ็นชือ่ 

ตอ่หนา้เจา้พนักงาน
ศลุกากร พรอ้มประทบัตรา

นติบิคุคล (ถา้ตอ้ง
ประทับตรานติบิคุคลตามที่

ก าหนดไวใ้นหนังสอืรับรอง

การจดทะเบยีนนติบิคุคล)) 

 

7 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ (กรณีมอบอ ำนำจ) 

 

1 0 (หนังสอืมอบอ านาจ 

พรอ้มตดิอากรแสตมป์ 

ทีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย) 

 

8 

 

ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูม้อบอ ำนำจ 

 

0 1 (ผูม้อบอ านาจลงนามรับรอง

ส าเนาบตัรประจ าตัว
ประชาชน) 

 

9 

 

เอกสำรแสดงรำยละเอยีดโครงกำรจดัต ัง้ 

คลงัสนิคำ้ทณัฑบ์น 
 

1 1 (- ผูย้ืน่ค าขอตอ้งลงนาม

รับรองในเอกสารฉบับจรงิ 
พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล 

(ถา้ตอ้งประทับตรา 

นติบิคุคลตามทีก่ าหนดไว ้
ในหนังสอืรับรอง 

การจดทะเบยีนนติบิคุคล) 
- ผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรอง

ส าเนา โดยการ เซ็นชือ่ 
พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล 

(ถา้ตอ้งประทับตรา 

นติบิคุคลตามทีก่ าหนดไว ้
ในหนังสอืรับรอง 

การจดทะเบยีนนติบิคุคล)) 

 

10 
 

เอกสำรแสดงรำยละเอยีดเกีย่วกบัระบบกำรควบคมุ
ภำยใน 

 

1 1 (- ผูย้ืน่ค าขอตอ้งลงนาม
รับรองในเอกสารฉบับจรงิ 

พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล 
(ถา้ตอ้งประทับตรา 

นติบิคุคลตามทีก่ าหนดไว ้

ในหนังสอืรับรอง 
การจดทะเบยีนนติบิคุคล) 

- ผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรอง
ส าเนา โดยการ เซ็นชือ่ 

พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล 
(ถา้ตอ้งประทับตรา 

นติบิคุคลตามทีก่ าหนดไว ้
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ในหนังสอืรับรอง 
การจดทะเบยีนนติบิคุคล)) 

11 

 

เอกสำรแสดงรำยละเอยีดเกีย่วกบัอุปกรณแ์ละ

เครือ่งมอืเครือ่งใชส้ ำหรบัคลงัสนิคำ้ทณัฑบ์น 
 

1 1 (- ผูย้ืน่ค าขอตอ้งลงนาม

รับรองในเอกสารฉบับจรงิ 
พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล 

(ถา้ตอ้งประทับตรา 
นติบิคุคลตามทีก่ าหนดไว ้

ในหนังสอืรับรอง 

การจดทะเบยีนนติบิคุคล) 
- ผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรอง

ส าเนา โดยการ เซ็นชือ่ 
พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล 

(ถา้ตอ้งประทับตรา 
นติบิคุคลตามทีก่ าหนดไว ้

ในหนังสอืรับรอง 

การจดทะเบยีนนติบิคุคล) 

 

12 

 

เอกสำรแสดงรำยละเอยีดเกีย่วกบัชนดิของ 

ทีจ่ะเก็บในคลงัสนิคำ้ทณัฑบ์น 

 

1 1 ( ผูย้ืน่ค าขอตอ้งลงนาม

รับรองในเอกสารฉบับจรงิ 

พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล 
(ถา้ตอ้งประทับตรา 

นติบิคุคลตามทีก่ าหนดไว ้
ในหนังสอืรับรอง 

การจดทะเบยีนนติบิคุคล) 

- ผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรอง
ส าเนา โดยการ เซ็นชือ่ 

พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล 
(ถา้ตอ้งประทับตรา 

นติบิคุคลตามทีก่ าหนดไว ้
ในหนังสอืรับรอง 

การจดทะเบยีนนติบิคุคล)) 

 

13 
 

เอกสำรแสดงรำยละเอยีดระบบควบคมุบญัชสีนิคำ้
น ำเขำ้-สง่ออกและสนิคำ้คงเหลอื ทีส่ำมำรถจดัท ำ

รำยงำนสง่กรมศุลกำกรได ้

 

1 1 (- ผูย้ืน่ค าขอตอ้งลงนาม
รับรองในเอกสารฉบับจรงิ 

พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล 

(ถา้ตอ้งประทับตรา 
นติบิคุคลตามทีก่ าหนดไว ้

ในหนังสอืรับรอง 
การจดทะเบยีนนติบิคุคล) 

- ผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรอง
ส าเนา โดยการ เซ็นชือ่ 

พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล 

(ถา้ตอ้งประทับตรา 
นติบิคุคลตามทีก่ าหนดไว ้

ในหนังสอืรับรอง 
การจดทะเบยีนนติบิคุคล)) 

 

14 

 

หนงัสอืส ำคญัแสดงกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครอง

ในพืน้ทีท่ ีข่อจดัต ัง้ 
 

0 2 (- กรณีน าทีด่นิไปจ านอง 

ใหแ้สดงหนังสอืยนิยอม
จากผูรั้บจ านองใหน้ าทีด่นิ

ดงักลา่วมาจัดตัง้คลงัสนิคา้

ทณัฑบ์นได ้กรณีหนังสอื
ยนิยอมลงนาม 

โดยผูรั้บมอบอ านาจ  
ใหย้ืน่หนังสอืมอบอ านาจ

ตามกฎหมายพรอ้มส าเนา
บตัรประจ าตัวประชาชน 

ของผูม้อบอ านาจ 
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และผูรั้บมอบอ านาจ 
ทีล่งนามในหนังสอืยนิยอม 

ซึง่ผูม้อบอ านาจ 
และผูรั้บมอบอ านาจ 

ตอ้งลงนามรับรองส าเนา

เอกสาร 
- กรณีทีท่ีด่นิจัดตัง้

ประกอบดว้ยโฉนดหลายฉบับ 
ใหบ้รษัิทแสดงแจกแจง

รายละเอยีดเป็นรูปภาพ 

วา่พืน้ทีจ่ัดตัง้อยู่บนบรเิวณ
ใดบา้ง 

- ผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรอง
ส าเนา โดยการ เซ็นชือ่ 

พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล 

(ถา้ตอ้งประทับตรา 
นติบิคุคลตามทีก่ าหนดไว ้

ในหนังสอืรับรอง 
การจดทะเบยีนนติบิคุคล)) 

15 

 

งบกำรเงนิตำมขอ้ก ำหนดของกระทรวงพำณชิย ์

ทีผ่ำ่นกำรตรวจสอบและรบัรองจำกผูส้อบบญัช ี
รบัอนุญำตแลว้ ยอ้นหลงั 3 ปี 

 

0 2 (- ไมม่ยีอดขาดทนุสะสม 

- กรณีนติบิคุคลใหม ่ 
ใหย้ืน่ขอ้มลูประมาณการงบ

ก าไรขาดทนุลว่งหนา้ 3 ปี 
- ผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรอง

ส าเนา โดยการ เซ็นชือ่ 

พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล 
(ถา้ตอ้งประทับตรา 

นติบิคุคลตามทีก่ าหนดไว ้
ในหนังสอืรับรอง 

การจดทะเบยีนนติบิคุคล)) 

 

16 
 

ภำพถำ่ยสขีองสถำนทีท่ ีข่อจดัต ัง้ พรอ้มพมิพ์
รำยละเอยีดอนัเป็นสำระส ำคญับรรยำยไวใ้ต้

ภำพถำ่ย 
 

1 1 (- ผูย้ืน่ค าขอตอ้งลงนาม
รับรองในเอกสารฉบับจรงิ 

พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล 
(ถา้ตอ้งประทับตรา 

นติบิคุคลตามทีก่ าหนดไว ้

ในหนังสอืรับรอง 
การจดทะเบยีนนติบิคุคล) 

- ผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรอง
ส าเนา โดยการ เซ็นชือ่ 

พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล 
(ถา้ตอ้งประทับตรา 

นติบิคุคลตามทีก่ าหนดไว ้

ในหนังสอืรับรอง 
การจดทะเบยีนนติบิคุคล)) 

 

17 

 

แผนทีต่ ัง้สถำนทีข่อจดัต ัง้โดยสงัเขป ขนำด A4 

(ไมเ่กนิ 22 x 30 ซม.) 
 

1 1 (- ผูย้ืน่ค าขอตอ้งลงนาม

รับรองในเอกสารฉบับจรงิ 
พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล 

(ถา้ตอ้งประทับตรา 
นติบิคุคลตามทีก่ าหนดไว ้

ในหนังสอืรับรอง 

การจดทะเบยีนนติบิคุคล) 
- ผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรอง

ส าเนา โดยการ เซ็นชือ่ 
พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล 

(ถา้ตอ้งประทับตรา 
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นติบิคุคลตามทีก่ าหนดไว ้
ในหนังสอืรับรอง 

การจดทะเบยีนนติบิคุคล)) 

18 
 

แบบแปลนแผนผงัแสดงพืน้ทีจ่ดัต ัง้ ขนำด A2  
(ไมเ่กนิ 40 x 60 ซม.) 

 

4 0 (ผูย้ืน่ค าขอตอ้งลงนาม
รับรองในเอกสารฉบับจรงิ 

พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล 
(ถา้ตอ้งประทับตรา 

นติบิคุคลตามทีก่ าหนดไว ้

ในหนังสอืรับรอง 
การจดทะเบยีนนติบิคุคล)) 

 

 

19 

 

เอกสำรแสดงประมำณกำร – ประมำณกำรคำ่ภำษี

อำกรขำเขำ้เป็นจ ำนวนสงูสุดของสนิคำ้ทีค่ำดวำ่ 

จะน ำเขำ้มำในรำชอำณำจกัรในระยะเวลำ 1 ปี 
ซึง่จะน ำเขำ้เก็บในคลงัสนิคำ้ทณัฑบ์นประเภท

รำ้นคำ้ปลอดอำกร - ประมำณกำรมูลคำ่สนิคำ้
คงเหลอืสูงสุดในงวดบญัชรีำยไตรมำส – ประมำณ

กำรคำ่ภำษอีำกรขำเขำ้ของสนิคำ้คงเหลอืสงูสดุ 

ในงวดบญัชรีำยไตรมำส 
 

1 1 (- ผูย้ืน่ค าขอตอ้งลงนาม

รับรองในเอกสารฉบับจรงิ 

พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล 
(ถา้ตอ้งประทับตรา 

นติบิคุคลตามทีก่ าหนดไว ้
ในหนังสอืรับรอง 

การจดทะเบยีนนติบิคุคล) 

- ผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรอง
ส าเนา โดยการ เซ็นชือ่ 

พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล 
(ถา้ตอ้งประทับตรา 

นติบิคุคลตามทีก่ าหนดไว ้

ในหนังสอืรับรอง 
การจดทะเบยีนนติบิคุคล)) 

 

 

20 

 

เอกสำรชีแ้จงวธิกีำร ข ัน้ตอนกำรจ ำหนำ่ย 

และสง่มอบสนิคำ้จำกรำ้นคำ้ปลอดอำกรขำออก 

ในเมอืง 
 

1 1 (- ผูย้ืน่ค าขอตอ้งลงนาม

รับรองในเอกสารฉบับจรงิ 

พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล 
(ถา้ตอ้งประทับตรา 

นติบิคุคลตามทีก่ าหนดไว ้
ในหนังสอืรับรอง 

การจดทะเบยีนนติบิคุคล) 

- ผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรอง
ส าเนา โดยการ เซ็นชือ่ 

พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล 
(ถา้ตอ้งประทับตรา 

นติบิคุคลตามทีก่ าหนดไว ้
ในหนังสอืรับรอง 

การจดทะเบยีนนติบิคุคล)) 

 

21 
 

เอกสำรแสดงสทิธอินัชอบดว้ยกฎหมำยในพืน้ที ่
จดุสง่มอบ 

 

1 1 (- ผูย้ืน่ค าขอตอ้งลงนาม
รับรองในเอกสารฉบับจรงิ 

พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล 

(ถา้ตอ้งประทับตรา 
นติบิคุคลตามทีก่ าหนดไว ้

ในหนังสอืรับรองการจด
ทะเบยีนนติบิคุคล) 

- ผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรอง

ส าเนา โดยการ เซ็นชือ่ 
พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล 

(ถา้ตอ้งประทับตรา 
นติบิคุคลตามทีก่ าหนดไว ้

ในหนังสอืรับรอง 
การจดทะเบยีนนติบิคุคล)) 
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22 
 

ภำพถำ่ยสขีองสถำนทีท่ ีข่อจดัต ัง้ พรอ้มพมิพ์
รำยละเอยีดอนัเป็นสำระส ำคญับรรยำยไวใ้ต้

ภำพถำ่ย (มรีูปภำพภำยในบรเิวณสถำนทีข่อจดัต ัง้ 
เชน่ ร ัว้ ประตเูขำ้-ออก กลอ้งโทรทศันว์งจรปิด  

ป้ำยคลงัสนิคำ้ทณัฑบ์น เป็นตน้) 

 

1 1 (- ใชใ้นกรณีขอเปิด
ด าเนนิการ 

- ผูย้ืน่ค าขอตอ้งลงนาม
รับรองในเอกสารฉบับจรงิ 

พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล 

(ถา้ตอ้งประทับตรา 
นติบิคุคลตามทีก่ าหนดไว ้

ในหนังสอืรับรองการจด
ทะเบยีนนติบิคุคล) 

- ผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรอง

ส าเนา โดยการ เซ็นชือ่ 
พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล 

(ถา้ตอ้งประทับตรา 
นติบิคุคลตามทีก่ าหนดไว ้

ในหนังสอืรับรอง 

การจดทะเบยีนนติบิคุคล)) 

 

 

แบบฟอรม์ค ำขออนุญำต 

 รำยกำรเอกสำร เง ือ่นไข  

ไมพ่บแบบฟอรม์ค าขออนุญาต 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


