
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขออนญุำตเป็นตวัแทนออกของปฏบิตัพิธิกีำรศลุกำกรทำง

อเิล็กทรอนกิส ์  
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขการขออนุญาตเป็นตวัแทนออกของปฏบิตัพิธิกีารศลุกากรทางอเิล็กทรอนกิส ์เป็นไปตามประกาศ

กรมศลุกากรที ่61/2561 ลงวนัที ่27 กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2561 เรือ่ง ระเบยีบปฏบิัตเิกีย่วกับตวัแทนออกของหรอืผูป้ฏบิตักิบัตัวแทน

ออกของหรอืผูป้ฏบิตังิานเกีย่วกบัการออกของ 

 

สว่นที ่1 

 

บทท ัว่ไป 

 

ขอ้ 3 บคุคลทีจ่ะเป็นตัวแทนออกของตอ้งเป็นนติบิคุคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทยหรอืบคุคลธรรมดาทีม่สีญัชาตไิทยเทา่นัน้ 

 

ขอ้ 4 ตวัแทนออกของตอ้งมคีณุสมบตั ิดงัตอ่ไปนี้ 

 

(1) เป็นสมาชกิของสมาคมตวัแทนออกของทีก่รมศลุกากรรับรอง 

 

(2) กรณีเป็นนติบิคุคล ตอ้งมพีนักงานหรอืลกูจา้งทีป่ฏบิัตงิานเกีย่วกบัการออกของซึง่มคีณุสมบตัติามขอ้ 5 

 

(3) กรณีเป็นบคุคลธรรมดา ตอ้งมคีณุสมบัตติามขอ้ 5(2) และ 5(3) 

 

(4) ไมเ่คยมปีระวตักิารกระท าความผดิตามกฎหมายศลุกากรอยา่งรา้ยแรง หรอืถูกกรมศลุกากรเพกิถอนการอนุญาตใหต้วัแทน

ออกของ 

 

ขอ้ 5 ผูป้ฏบิตังิานเกีย่วกบัการออกของ ตอ้งมคีณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี้ 

 

(1) เป็นพนักงานหรอืลกูจา้งของตวัแทนออกของตามประกาศนี้ 

 

(2) ผา่นการอบรมหลักสตูรตวัแทนออกของจากสมาคมหรอืสถาบนัทีก่รมศลุกากรรับรองและผา่นการทดสอบขอ้สอบมาตรฐาน 

ทีก่รมศลุกากรก าหนด หรอืผา่นการอบรมหลกัสตูรผูช้ านาญการศลุกากรของกรมศลุกากร 

 

(3) ไมเ่คยมปีระวตักิารกระท าความผดิตามกฎหมายศลุกากรอยา่งรา้ยแรง หรอืถูกกรมศลุกากรเพกิถอนการอนุญาต 

ใหเ้ป็นผูป้ฏบิตังิานเกีย่วกับการออกของ 

 

ขอ้ 6 ผูข้ออนุญาตเป็นผูป้ฏบิตังิานเกีย่วกบัการออกของครัง้แรกซึง่เป็นผูท้ีผ่า่นการทดสอบขอ้สอบมาตรฐานทีก่รมศลุกากร

ก าหนดเกนิสามปี หรอืเป็นผูไ้ดรั้บอนุญาตใหป้ฏบิัตงิานเกีย่วกับการออกของแลว้ไม่ไดย้ืน่ขอตอ่อายเุกนิสามปี เมือ่มายืน่ขอ

อนุญาตหรอืขอตอ่อาย ุจะตอ้งผา่นการทดสอบขอ้สอบมาตรฐานทีก่รมศุลกากรก าหนดใหม่อกีครัง้ 

 

ขอ้ 7 กรณีใชเ้อกสารราชการประกอบการขออนุญาต กรมศลุกากรจะแจง้ใหห้น่วยงานทีเ่ป็นผูอ้อกเอกสารราชการสง่ขอ้มลู 

หรอืส าเนาเอกสารราชการมาใหเ้พือ่ใชป้ระกอบแบบค าขอ เวน้แต ่ผูย้ืน่แบบค าขอมคีวามประสงคจ์ะน าเอกสารราชการนัน้ 

มาแสดงตอ่พนักงานศลุกากรดว้ยตนเอง 

 

สว่นที ่2 

 

กำรขออนุญำตเป็นตวัแทนออกของ หรอืขออนุญำตเป็นผูป้ฏบิตังิำนเกีย่วกบักำรออกของ 

 

ขอ้ 8 ผูใ้ดประสงคจ์ะเป็นตวัแทนออกของ หรอืเป็นผูป้ฏบิัตงิานเกีย่วกบัการออกของตอ้งยืน่ค าขออนุญาตตามแบบ 

ทีก่รมศลุกากรก าหนด โดยตอ้งแสดงเอกสารหลักฐานตามทีก่ าหนดไวใ้นแบบค าขออนุญาต แนบทา้ยประกาศนี ้ณ ฝ่ายทะเบยีน
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ตวัแทนออกของ สว่นทะเบยีนและสทิธพิเิศษ ส านักมาตรฐานพธิกีารและราคาศลุกากร หรอืฝ่ายบรหิารทัว่ไป หรอืหน่วยงาน 

ทีไ่ดรั้บอนุมัตใิหรั้บลงทะเบยีนของส านักงานศลุกากรหรอืดา่นศลุกากร 

 

ขอ้ 9 ตวัแทนออกของทีไ่ดรั้บอนุญาตสามารถปฏบิัตงิานเกีย่วกับการออกของไดค้ราวละสามปีนับแตว่นัทีไ่ดรั้บอนุญาต 

 

ขอ้ 10 ผูป้ฏบิตังิานเกีย่วกับการออกของทีไ่ดรั้บอนุญาตสามารถปฏบิตัหินา้ทีเ่กีย่วกบัการปฏบิตัพิธิกีารไดค้ราวละสามปีนับแต่

วนัทีไ่ดรั้บอนุญาต และใหป้ฏบิัตหินา้ทีเ่ป็นประจ าใหก้บัตวัแทนออกของไดเ้พยีงรายเดยีวเทา่นัน้ 

 

 

หมำยเหตุ 

 

** คา่ธรรมเนยีมคูม่อืส าหรับประชาชน 40 บาท/หนา้ 

 

** กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไม่อาจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ ผู ้

รับค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่

ค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด ผูรั้บค าขอ 

จะด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

 

** พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไม่พจิารณาค าขอ และยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงาน จนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอ 

หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

** ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน

เรยีบรอ้ยแลว้ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ -)  
กรมศลุกากร เลขที ่1 ถนนสนุทรโกษา เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 
10110/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ  
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ -)  
ส านัก/ส านักงานศลุกากร หรอืดา่นศลุกากรทีใ่หบ้รกิาร/ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ  
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 นาท ี
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ตรวจสอบความครบถว้น/ถกูตอ้งของหลักฐานประกอบแบบค าขอ 
(หมายเหต:ุ (กรณีตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน))  

8 นาท ี กรมศลุกากร 

 

2) กำรพจิำรณำ 

การอนุญาตใหล้งทะเบยีน/ เจา้หนา้ทีอ่อกใบตอบรับ 
การลงทะเบยีน 

(หมายเหต:ุ (กรณีตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน))  

7 นาท ี ส านักบรหิารกลาง 

 

3) กำรพจิำรณำ 
เจา้หนา้ทีบ่นัทกึขอ้มลูประวตัเิขา้สูร่ะบบทะเบยีนผูม้าตดิตอ่ 

(หมายเหต:ุ (กรณีตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน))  

15 นาท ี กรมศลุกากร 
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รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ใชก้รณีคนไทย (เลอืกแสดงหลักฐานยนืยันตัวตนล าดับที ่

1-4 อย่างใดอยา่งหนึง่)) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

บตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำรหรอืพนกังำนองคก์ำรของรฐั 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(1. ใหใ้ชเ้อกสารยนืยันตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

2. กรณีบตัรประจ าตัวขา้ราชการหรอืพนักงานองคก์ารของรัฐไมร่ะบทุีอ่ยู ่
ใหย้ืน่ส าเนาทะเบยีนบา้นเพิม่เตมิ) 

- 

3) 

 

หนงัสอืเดนิทำง 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1. กรณีบคุคลตา่งประเทศ ยืน่พรอ้มส าเนาหนังสอืเดนิทาง 
ทีม่ตีราประทับขาเขา้ประเทศไทยลา่สดุ โดยวซีา่ตอ้งไมห่มดอาย ุ 

และรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

2. หากไม่สามารถน าหนังสอืเดนิทางมาแสดงได ้ใหใ้ชห้นังสอืรับรอง
หนังสอืเดนิทางซึง่ม ีNotary Public ทีเ่ชือ่ถอืได ้หรอืสถานทตู 

ตามสญัชาตขิองบคุคลนัน้เป็นผูรั้บรองและออกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืน) 

- 

4) 

 

ใบส ำคญัถิน่ประจ ำตวัคนตำ่งดำ้ว ของผูม้อี ำนำจลงนำม ในแบบค ำขอฯ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(1. กรณีคนตา่งดา้วทีข่ออนุญาตเพือ่มถีิน่ทีอ่ยู่ 

ในราชอาณาจักร 
2. ยืน่พรอ้มรายการตอ่อายทุีอ่นุญาตใหอ้ยูใ่นประเทศไทย) 

- 

5) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ใชใ้นกรณีทีท่ีอ่ยูห่นา้บตัรประจ าตวัประชาชนไมต่รงกบั

ส าเนาทะเบยีนบา้น) 

กรมการปกครอง 

6) 

 

แบบค ำขออนุญำต/ตอ่อำยุตวัแทนออกของปฏบิตัพิธิกีำรศลุกำกร

ทำงอเิล็กทรอนกิส ์แนบทำ้ยประกำศกรมศุลกำกรที ่61/2561 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(1. ใชใ้นกรณีมคีวามประสงคอ์นุญาตเป็นตวัแทนออกของ
ปฏบิตัพิธิกีารศลุกากรฯ 

2.กรอกขอ้ความใหค้รบถว้น พรอ้มลงลายมอืชือ่และประทับนติติรา 
นติบิคุคล (ถา้ม)ี) 

กรมศลุกากร 

7) 

 

แบบบญัชรีำยชือ่พนกังำน/ ลกูจำ้งผูป้ฏบิตังิำนเกีย่วกบั 

กำรออกของ (แบบแนบ ต.1) แบบแนบตำมประกำศกรมศลุกำกร
ที ่61/2561 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1. ใชใ้นการยืน่ลงทะเบยีนพนักงาน/ลกูจา้งผูป้ฏบิตังิาน

เกีย่วกบัการออกของ เพือ่ด าเนนิการ เชน่ ด าเนนิการปฏบิตัพิธิกีาร
ศลุกากร การขอจ าลองใบเสร็จ หรอืใชเ้ป็นขอ้มลูในการสมัครระบบ  

e-Tracking เป็นตน้ 
2. กรอกขอ้ความใหค้รบถว้น พรอ้มลงลายมอืชือ่และประทับนติบิคุคล 

(ถา้ม)ี 

3. แนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของพนักงาน/ลกูจา้งผูป้ฏบิตัฯิ 
พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กรมศลุกากร 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

8) 
 

แบบบญัชรีำยชือ่ผูน้ ำของเขำ้-ผูส้ง่ของออก ผูม้อบอ ำนำจ 
ในกำรปฏบิตัพิธิกีำรศลุกำกรและกำรด ำเนนิกระบวนกำร 

ในทำงศุลกำกร (แบบแนบ ต.3) แบบแนบตำมประกำศ 
กรมศลุกำกรที ่61/2561 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(1. ใชใ้นกรณีประสงคจ์ะแจง้รายชือ่ผูน้ าของเขา้-ผูส้ง่ของออก 

ผูม้อบอ านาจ ทีใ่ชบ้รกิารในการปฏบิตัพิธิกีารศลุกากร 
2. กรอกขอ้ความใหค้รบถว้น พรอ้มผูม้อี านาจลงนามลงลายมอืชือ่ 

และประทับตรานติบิคุคล (ถา้ม)ี 

3. ยืน่พรอ้มส าเนาใบทะเบยีนภาษีมลูคา่เพิม่ (ภ.พ.20) (กรณีผูน้ าของ
เขา้-ผูส้ง่ของออก นติบิคุคล) หรอืบตัรประจ าตัวประชาชน (กรณีผูน้ าของ

เขา้-ผูส้ง่ของออก บคุคลธรรมดา) ของผูน้ าของเขา้-ผูส้ง่ของออก 
ผูม้อบอ านาจ) 

กรมศลุกากร 

9) 

 

แบบขอท ำกำรรบัสง่ขอ้มูลกำรปฏบิตัพิธิกีำรศุลกำกร 

ทำงอเิล็กทรอนกิส ์(แบบแนบ ต.4) แนบทำ้ยประกำศกรมศลุกำกร 
ที ่61/2561 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1. ใชใ้นกรณีประสงคจ์ะท าการรับสง่ขอ้มูลการปฏบิตัพิ ิ

ธกีารทางอเิล็กทรอนกิสแ์ละท าการลงลายมอืชือ่อเิล็กทรอนกิส ์(Digital 
Signature) ดว้ยตนเอง หรอืขอท าการใชบ้รกิารตวัแทนออกของ  

และ/หรอืเคานเ์ตอรบ์รกิารในการรับสง่ขอ้มลูอเิล็กทรอนกิสก์ับ 
กรมศลุกากร แตล่งลายมอืชือ่อเิล็กทรอนกิส ์(Digital Signature)  

ดว้ยตนเอง 

2. กรอกขอ้ความใหค้รบถว้น พรอ้มลงลายมอืชือ่และประทับตรา 
นติบิคุคล (ถา้ม)ี 

3. แนบเอกสารแสดงหมายเลขใบรับรองอเิล็กทรอนกิส ์(CA Serial 
Number) รับรองส าเนาถกูตอ้ง และประทับตรานติบิคุคล (ถา้ม)ี) 

กรมศลุกากร 

10) 

 

ค ำรอ้งมอบอ ำนำจใหผู้ร้บัมอบอ ำนำจกระท ำกำรแทน (แบบแนบ 

ต.5) แบบแนบตำมประกำศกรมศลุกำกรที ่61/2561 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(1. ใชใ้นกรณีประสงคจ์ะก าหนดใหผู้ล้งนามในแบบค าขอ

ลงทะเบยีนนี ้หรอืบคุคลอืน่ ด าเนนิการในกระบวนการทางศลุกากร 

2. กรอกขอ้ความใหค้รบถว้น และลงลายมอืชือ่ผูม้อบอ านาจ 
และผูรั้บมอบอ านาจพรอ้มประทบัตรานติบิคุคล (ถา้ม)ี 

3. แนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (กรณีคนไทย) หรอืหนังสอื
เดนิทาง (กรณีคนบคุคลตา่งประเทศ) ของผูรั้บมอบอ านาจ พรอ้มลงนาม

รับรองส าเนาถกูตอ้ง 
4. ใชค้ ารอ้งมอบอ านาจฯ กระท าการแทน 1 ฉบบัตอ่ผูรั้บมอบอ านาจ  

1 ราย พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 30 บาท) 

กรมศลุกากร 

11) 
 

แบบธนำคำรเพือ่กำรขอช ำระภำษอีำกร และ/หรอื ขอคนืเงนิอำกร 
(แบบแนบ ต.6) แบบแนบตำมประกำศกรมศุลกำกรที ่61/2561 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(1. ใชใ้นกรณีมคีวามประสงคจ์ะใชบ้รกิาร e-Payment  

เพือ่ขอช าระภาษีอากร/ขอคนืเงนิอากร โดยใหย้ืน่พรอ้มเอกสารอืน่ๆ
ส าหรับยืน่เพิม่เตมิขอ้ที ่13 

2. กรอกขอ้ความใหค้รบถว้น พรอ้มลงลายมอืชือ่และประทับตรา 

นติบิคุคล (ถา้ม)ี) 

กรมศลุกากร 

12) 

 

บญัชรีำยชือ่ผูร้บัจำ้งชว่งของตวัแทนออกของ (แบบแนบ ต.7) 

แบบแนบตำมประกำศกรมศุลกำกรที ่61/2561 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

กรมศลุกากร 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(1. ใชใ้นกรณีประสงคจ์ะแจง้รายชือ่ผูรั้บจา้งชว่งของตวัแทน

ออกของ ในการปฏบิตัพิธิกีารศลุกากร 
2. กรอกขอ้ความใหค้รบถว้น พรอ้มผูม้อี านาจลงนามลงลายมอืชือ่ 

และประทับตรานติบิคุคล (ถา้ม)ี 

3. ยืน่พรอ้มส าเนาใบทะเบยีนภาษีมลูคา่เพิม่ (ภ.พ.20) (กรณีตวัแทน
ออกของ นติบิคุคล) หรอืบตัรประจ าตัวประชาชน (กรณีตวัแทนออกของ 

บคุคลธรรมดา) ของตัวแทนออกของ ผูรั้บมอบอ านาจ) 

13) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(ออกใหไ้มเ่กนิ 3 เดอืน) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

14) 

 

ส ำเนำหนงัสอืรบัรองกำรเป็นสมำชกิจำกสมำคมจำกสมำคม

ตวัแทนออกของทีก่รมศุลกำกรรบัรอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(1. ออกใหไ้มเ่กนิ 3 เดอืน 

2. ผูม้อี านาจลงนามลงลายมอืชือ่และประทับตรานติบิคุคล (ถา้ม)ี) 

- 

15) 
 

ประกำศนยีบตัรผำ่นกำรอบรมหลกัสตูรตวัแทนออกของ 
จำกสถำบนัวทิยำกำรศลุกำกร ส ำนกับรหิำรทรพัยำกรบุคคล  

กรมศลุกำกร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ใชใ้นกรณีประสงคจ์ะขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของ 
บคุคลธรรมดา (เลอืกแสดงหลกัฐาน ล าดบัที ่10-12 อยา่งใดอยา่งหนึง่)) 

กรมศลุกากร 

16) 

 

หนงัสอืรบัรองกำรเป็นผูช้ ำนำญกำรศุลกำกรจำกสถำบนัวทิยำกำร

ศลุกำกร ส ำนกับรหิำรทรพัยำกรบุคคล กรมศลุกำกร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ใชใ้นกรณีประสงคจ์ะขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของ 

บคุคลธรรมดา (เลอืกแสดงหลักฐาน ล าดับที ่10-12 อยา่งใดอยา่งหนึง่) 

กรมศลุกากร 

17) 
 

ประกำศนยีบตัรผำ่นกำรอบรมหลกัสตูรตวัแทนออกของ 
จำกสมำคมหรอืสถำบนัทีก่รมศลุกำกรรบัรอง 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ใชใ้นกรณีประสงคจ์ะขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของ 

บคุคลธรรมดา (เลอืกแสดงหลักฐาน ล าดับที ่10-12 อย่างใดอย่างหนึง่)) 

- 

18) 

 

ส ำเนำสมุดบญัชเีงนิฝำกออมทรพัย ์หรอืส ำเนำบญัชกีระแสรำยวนั 

(Bank Statement) หรอืหนงัสอืรบัรองบญัชทีีธ่นำคำรรบัรอง 

และออกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืน 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(1. ใชใ้นกรณีตอ้งการเพิม่เตมิบญัชธีนาคาร เพือ่ขอช าระเงนิ

ภาษีอากร และ/หรอืขอคนืเงนิอากรผา่นธนาคาร 
2. บัญชธีนาคารจะตอ้งระบชุือ่ธนาคาร สาขา ชือ่เจา้ของบญัช ี 

เลขทีบ่ัญชเีงนิฝาก และประเภทบญัช ี

3. ตอ้งแสดงรายการเคลือ่นไหวบญัชลีา่สดุทีไ่มเ่กนิ 6 เดอืน 
4. ลงลายมอืชือ่และประทบัตรานติบิคุคล (ถา้ม)ี) 

- 

19) 

 

ใบทะเบยีนภำษมีูลคำ่เพิม่ (ภ.พ.20) หรอื บตัรประจ ำตวัผูเ้สยีภำษี

อำกร หรอื แบบแจง้กำรเปลีย่นแปลงทะเบยีนภำษมีูลคำ่เพิม่ 
(ภ.พ.09) ทีก่รมสรรพำกรออกใหไ้มเ่กนิ 2 เดอืน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

กรมสรรพากร 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ(ใชก้รณีนติบิคุคลทีไ่มม่เีลขทะเบยีนนติบิคุคลจากกรมพัฒนา
ธรุกจิการคา้ หรอืเลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษีอากรไม่ตรงกับเลขทะเบยีน 

นติบิคุคลของกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ และนติบิคุคลทีจ่ดทะเบยีนสาขา) 

20) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(1. ใชใ้นกรณีทีผู่ม้อี านาจลงนามในแบบค าขอฯ  

ไมม่าด าเนนิการยืน่แบบค าขอฯ ดว้ยตนเอง 

2. แนบเอกสารยนืยันตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐ ขอ้ที ่1-4  
อยา่งใดอย่างหนึง่ของผูรั้บมอบอ านาจ 

3. ปิดอากรแสตมป์ในหนังสอืมอบอ านาจ 10 บาท) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

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 

- 
 

 

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 : กำรขออนญุำตเป็นตวัแทนออกของปฏบิตัพิธิกีำรศลุกำกร 

ทำงอเิล็กทรอนกิส ์  
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั  

 

เอกสำรประกอบกำรขออนุญำต 

 รำยกำรเอกสำร ตวัจรงิ ส ำเนำ เง ือ่นไข  

1 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

1 0 (ใชก้รณีคนไทย (เลอืก

แสดงหลักฐานยนืยันตวัตน
ล าดับที ่1-4 อย่างใด 

อยา่งหนึง่)) 

 

2 

 

บตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำรหรอืพนกังำนองคก์ำร 

ของรฐั 

 

1 0 (1. ใหใ้ชเ้อกสารยนืยัน

ตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงาน

ภาครัฐ 
2. กรณีบตัรประจ าตัว

ขา้ราชการหรอืพนักงาน
องคก์ารของรัฐไมร่ะบทุีอ่ยู ่

ใหย้ืน่ส าเนาทะเบยีนบา้น

เพิม่เตมิ) 

 

3 

 

หนงัสอืเดนิทำง 

 

1 1 (1. กรณีบคุคลตา่งประเทศ 

ยืน่พรอ้มส าเนาหนังสอื

เดนิทางทีม่ตีราประทับ 
ขาเขา้ประเทศไทยลา่สดุ 

โดยวซีา่ตอ้งไมห่มดอาย ุ
และรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

2. หากไม่สามารถน า
หนังสอืเดนิทางมาแสดงได ้

ใหใ้ชห้นังสอืรับรองหนังสอื

เดนิทางซึง่ม ีNotary 
Public ทีเ่ชือ่ถอืได ้หรอื

สถานทตูตามสญัชาต ิ
ของบคุคลนัน้เป็นผูรั้บรอง

และออกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืน) 

 

4 
 

ใบส ำคญัถิน่ประจ ำตวัคนตำ่งดำ้ว ของผูม้อี ำนำจ 
ลงนำม ในแบบค ำขอฯ 

 

1 0 (1. กรณีคนตา่งดา้ว 
ทีข่ออนุญาตเพือ่มถีิน่ทีอ่ยู่

ในราชอาณาจักร 
2. ยืน่พรอ้มรายการตอ่อายุ

ทีอ่นุญาตใหอ้ยูใ่นประเทศ

ไทย) 

 

5 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

 

1 0 (ใชใ้นกรณีทีท่ีอ่ยูห่นา้บตัร

ประจ าตวัประชาชนไมต่รง

กบัส าเนาทะเบยีนบา้น) 

 

6 

 

แบบค ำขออนุญำต/ตอ่อำยุตวัแทนออกของปฏบิตั ิ

พธิกีำรศลุกำกรทำงอเิล็กทรอนกิส ์แนบทำ้ย
ประกำศกรมศุลกำกรที ่61/2561 

 

1 0 (1. ใชใ้นกรณีมคีวาม

ประสงคอ์นุญาตเป็นตวัแทน
ออกของปฏบิัตพิธิกีาร

ศลุกากรฯ 

2.กรอกขอ้ความใหค้รบถว้น 
พรอ้มลงลายมอืชือ่และ
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ประทับนติติรานติบิคุคล 
(ถา้ม)ี) 

7 

 

แบบบญัชรีำยชือ่พนกังำน/ ลกูจำ้งผูป้ฏบิตังิำน

เกีย่วกบักำรออกของ (แบบแนบ ต.1) แบบแนบ
ตำมประกำศกรมศลุกำกรที ่61/2561 

 

1 0 (1. ใชใ้นการยืน่ลงทะเบยีน

พนักงาน/ลกูจา้ง
ผูป้ฏบิัตงิานเกีย่วกบั 

การออกของ  
เพือ่ด าเนนิการ เชน่ 

ด าเนนิการปฏบิตัพิธิกีาร

ศลุกากร การขอจ าลอง
ใบเสร็จ หรอืใชเ้ป็นขอ้มลู

ในการสมัครระบบ  
e-Tracking เป็นตน้ 

2. กรอกขอ้ความ 
ใหค้รบถว้น พรอ้มลง

ลายมอืชือ่และประทบัตรา 

นติบิคุคล (ถา้ม)ี 
3. แนบส าเนาบตัรประจ าตวั

ประชาชนของพนักงาน/
ลกูจา้งผูป้ฏบิตัฯิ พรอ้มลง

นามรับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

 

8 
 

แบบบญัชรีำยชือ่ผูน้ ำของเขำ้-ผูส้ง่ของออก  
ผูม้อบอ ำนำจในกำรปฏบิตัพิธิกีำรศลุกำกร 

และกำรด ำเนนิกระบวนกำรในทำงศุลกำกร  

(แบบแนบ ต.3) แบบแนบตำมประกำศกรมศุลกำกร
ที ่61/2561 

 

1 0 (1. ใชใ้นกรณีประสงค์
จะแจง้รายชือ่ผูน้ าของเขา้-

ผูส้ง่ของออก ผูม้อบอ านาจ 

ทีใ่ชบ้รกิารในการปฏบิตั ิ
พธิกีารศลุกากร 

2. กรอกขอ้ความ 
ใหค้รบถว้น พรอ้มผูม้ี

อ านาจลงนามลงลายมอืชือ่
และประทับตรานติบิคุคล 

(ถา้ม)ี 

3. ยืน่พรอ้มส าเนา 
ใบทะเบยีนภาษีมลูคา่เพิม่ 

(ภ.พ.20) (กรณีผูน้ า 
ของเขา้-ผูส้ง่ของออก  

นติบิคุคล) หรอืบัตร

ประจ าตวัประชาชน (กรณี
ผูน้ าของเขา้-ผูส้ง่ของออก 

บคุคลธรรมดา) ของผูน้ า
ของเขา้-ผูส้ง่ของออก 

ผูม้อบอ านาจ) 

 

9 
 

แบบขอท ำกำรรบัสง่ขอ้มูลกำรปฏบิตัพิธิกีำร
ศลุกำกรทำงอเิล็กทรอนกิส ์(แบบแนบ ต.4)  

แนบทำ้ยประกำศกรมศุลกำกรที ่61/2561 
 

1 0 (1. ใชใ้นกรณีประสงค ์
จะท าการรับสง่ขอ้มลู 

การปฏบิตัพิธิกีารทาง
อเิล็กทรอนกิสแ์ละท าการ

ลงลายมอืชือ่อเิล็กทรอนกิส ์

(Digital Signature)  
ดว้ยตนเอง หรอืขอท าการ

ใชบ้รกิารตัวแทนออกของ 
และ/หรอืเคานเ์ตอรบ์รกิาร

ในการรับสง่ขอ้มูล

อเิล็กทรอนกิส ์
กบักรมศลุกากร  

แตล่งลายมอืชือ่
อเิล็กทรอนกิส ์(Digital 
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Signature) ดว้ยตนเอง 
2. กรอกขอ้ความ 

ใหค้รบถว้น พรอ้มลง
ลายมอืชือ่และประทบัตรา

นติบิคุคล (ถา้ม)ี 

3. แนบเอกสาร 
แสดงหมายเลขใบรับรอง

อเิล็กทรอนกิส ์(CA Serial 
Number) รับรองส าเนา

ถกูตอ้ง และประทบัตรา 

นติบิคุคล (ถา้ม)ี) 

10 

 

ค ำรอ้งมอบอ ำนำจใหผู้ร้บัมอบอ ำนำจกระท ำ 

กำรแทน (แบบแนบ ต.5) แบบแนบตำมประกำศ
กรมศลุกำกรที ่61/2561 

 

1 0 (1. ใชใ้นกรณีประสงค ์

จะก าหนดใหผู้ล้งนามใน
แบบค าขอลงทะเบยีนนี้ 

หรอืบคุคลอืน่ ด าเนนิการ 

ในกระบวนการทางศลุกากร 
2. กรอกขอ้ความ 

ใหค้รบถว้น และลงลายมอื
ชือ่ผูม้อบอ านาจและผูรั้บ

มอบอ านาจ 

พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล 
(ถา้ม)ี 

3. แนบส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน (กรณีคนไทย) 

หรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณี

คนบคุคลตา่งประเทศ)  
ของผูรั้บมอบอ านาจ  

พรอ้มลงนามรับรองส าเนา
ถกูตอ้ง 

4. ใชค้ ารอ้งมอบอ านาจฯ 
กระท าการแทน 1 ฉบับ 

ตอ่ผูรั้บมอบอ านาจ 1 ราย 

พรอ้มปิดอากรแสตมป์  
30 บาท) 

 

 

11 
 

แบบธนำคำรเพือ่กำรขอช ำระภำษอีำกร และ/หรอื 
ขอคนืเงนิอำกร (แบบแนบ ต.6) แบบแนบ 

ตำมประกำศกรมศลุกำกรที ่61/2561 
 

1 0 (1. ใชใ้นกรณี 
มคีวามประสงคจ์ะใชบ้รกิาร 

e-Payment เพือ่ขอช าระ
ภาษีอากร/ขอคนืเงนิอากร 

โดยใหย้ืน่พรอ้มเอกสาร
อืน่ๆ ส าหรับยืน่เพิม่เตมิ 

ขอ้ที ่13 

2. กรอกขอ้ความ 
ใหค้รบถว้น พรอ้มลง

ลายมอืชือ่และประทบัตรา
นติบิคุคล (ถา้ม)ี) 

 

 

12 
 

บญัชรีำยชือ่ผูร้บัจำ้งชว่งของตวัแทนออกของ 
(แบบแนบ ต.7) แบบแนบตำมประกำศกรมศุลกำกร

ที ่61/2561 

 

1 0 (1. ใชใ้นกรณีประสงค์
จะแจง้รายชือ่ผูรั้บจา้งชว่ง

ของตวัแทนออกของ  

ในการปฏบิัตพิธิกีาร
ศลุกากร 

2. กรอกขอ้ความ 
ใหค้รบถว้น  
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พรอ้มผูม้อี านาจลงนาม 
ลงลายมอืชือ่และ

ประทับตรานติบิคุคล (ถา้ม)ี 
3. ยืน่พรอ้มส าเนา 

ใบทะเบยีนภาษีมลูคา่เพิม่ 

(ภ.พ.20) (กรณีตวัแทน
ออกของ นติบิคุคล) หรอื

บตัรประจ าตัวประชาชน 
(กรณีตวัแทนออกของ 

บคุคลธรรมดา)  

ของตวัแทนออกของ  
ผูรั้บมอบอ านาจ) 

13 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
 

1 0 (ออกใหไ้มเ่กนิ 3 เดอืน) 
 

14 

 

ส ำเนำหนงัสอืรบัรองกำรเป็นสมำชกิจำกสมำคม

จำกสมำคมตวัแทนออกของทีก่รมศุลกำกรรบัรอง 
 

1 1 (1. ออกใหไ้มเ่กนิ 3 เดอืน 

2. ผูม้อี านาจลงนาม 
ลงลายมอืชือ่และ

ประทับตรานติบิคุคล  

(ถา้ม)ี) 

 

15 

 

ประกำศนยีบตัรผำ่นกำรอบรมหลกัสตูรตวัแทนออกของ

จำกสถำบนัวทิยำกำรศลุกำกร ส ำนกับรหิำร

ทรพัยำกรบุคคล กรมศุลกำกร 
 

1 1 (ใชใ้นกรณีประสงค ์

จะขออนุญาตเป็นตัวแทน

ออกของบคุคลธรรมดา 
(เลอืกแสดงหลกัฐาน 

ล าดับที ่10-12 อย่างใด
อยา่งหนึง่)) 

 

16 

 

หนงัสอืรบัรองกำรเป็นผูช้ ำนำญกำรศุลกำกร 

จำกสถำบนัวทิยำกำรศลุกำกร ส ำนกับรหิำร
ทรพัยำกรบุคคล กรมศุลกำกร 

 

1 1 (ใชใ้นกรณีประสงค ์

จะขออนุญาตเป็นตัวแทน
ออกของบคุคลธรรมดา 

(เลอืกแสดงหลกัฐาน 
ล าดับที ่10-12 อย่างใด

อยา่งหนึง่) 

 

17 
 

ประกำศนยีบตัรผำ่นกำรอบรมหลกัสตูรตวัแทนออกของ
จำกสมำคมหรอืสถำบนัทีก่รมศลุกำกรรบัรอง 

 

1 1 (ใชใ้นกรณีประสงค ์
จะขออนุญาตเป็นตัวแทน

ออกของบคุคลธรรมดา 
(เลอืกแสดงหลกัฐาน 

ล าดับที ่10-12 อย่างใด

อยา่งหนึง่)) 

 

18 

 

ส ำเนำสมุดบญัชเีงนิฝำกออมทรพัย ์หรอืส ำเนำ

บญัชกีระแสรำยวนั (Bank Statement) หรอื

หนงัสอืรบัรองบญัชทีีธ่นำคำรรบัรองและออกให ้
ไมเ่กนิ 6 เดอืน 

 

0 1 (1. ใชใ้นกรณีตอ้งการ

เพิม่เตมิบญัชธีนาคาร  

เพือ่ขอช าระเงนิภาษีอากร 
และ/หรอืขอคนืเงนิอากร

ผา่นธนาคาร 
2. บัญชธีนาคารจะตอ้งระบุ

ชือ่ธนาคาร สาขา ชือ่
เจา้ของบญัช ีเลขทีบ่ญัชี

เงนิฝาก และประเภทบญัช ี

3. ตอ้งแสดงรายการ
เคลือ่นไหวบัญชลีา่สดุ 

ทีไ่มเ่กนิ 6 เดอืน 
4. ลงลายมอืชือ่และ

ประทับตรานติบิคุคล  

(ถา้ม)ี) 
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19 
 

ใบทะเบยีนภำษมีูลคำ่เพิม่ (ภ.พ.20) หรอื  
บตัรประจ ำตวัผูเ้สยีภำษอีำกร หรอื แบบแจง้ 

กำรเปลีย่นแปลงทะเบยีนภำษมีูลคำ่เพิม่ (ภ.พ.09) 
ทีก่รมสรรพำกรออกใหไ้มเ่กนิ 2 เดอืน 

 

1 0 (ใชก้รณีนติบิคุคล 
ทีไ่มม่เีลขทะเบยีน 

นติบิคุคลจากกรมพัฒนา
ธรุกจิการคา้  

หรอืเลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี

อากรไมต่รงกบัเลขทะเบยีน
นติบิคุคลของกรมพัฒนา

ธรุกจิการคา้ และนติบิคุคล
ทีจ่ดทะเบยีนสาขา) 

 

20 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ 

 

1 0 (1. ใชใ้นกรณีทีผู่ม้อี านาจ

ลงนามในแบบค าขอฯ  
ไมม่าด าเนนิการยืน่แบบค า

ขอฯ ดว้ยตนเอง 
2. แนบเอกสารยนืยันตวัตน

ทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ขอ้ที ่1-4 อยา่งใดอยา่ง
หนึง่ของผูรั้บมอบอ านาจ 

3. ปิดอากรแสตมป์ 
ในหนังสอืมอบอ านาจ 10 

บาท) 

 

 

แบบฟอรม์ค ำขออนุญำต 

 รำยกำรเอกสำร เง ือ่นไข  

ไมพ่บแบบฟอรม์ค าขออนุญาต 

 
 

 
 


