
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขออนญุำตเป็นผูน้ ำของเขำ้ ผูส้ง่ของออกระดบัมำตรฐำนเออโีอ  
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

 

1. หลกัเกณฑ ์ในกำรขออนุญำตใหเ้ป็นผูน้ ำของเขำ้ ผูส้ง่ของออกระดบัมำตรฐำนเออโีอ 

1) ผูน้ าของเขา้ ผูส้ง่ของออกทีม่คีวามประสงคจ์ะขอรับการคัดเลอืกใหเ้ป็นผูน้ าของเขา้ ผูส้ง่ของออกระดบัมาตรฐานเออโีอ  

ตอ้งตอ้งเป็นนติบิคุคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทยและมทีนุจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ไมต่ า่กวา่หา้ลา้นบาท 

2) มฐีานะทางการเงนิมั่นคง โดยพจิารณาจากผลประกอบการทีไ่ดน้ าสง่งบการเงนิตอ่กระทรวงพาณชิย ์ตามขอ้ก าหนด 

ของกระทรวงพาณชิย ์ซึง่ผูต้รวจสอบบญัชไีดรั้บรองวา่เป็นกจิการทีม่กี าไรยอ้นหลงัสามปีบญัชสีดุทา้ยตดิตอ่กนั และไดรั้บการ

รับรองฐานะทางการเงนิจากสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย หรอืสภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย หรอืหอการคา้ไทย  

หรอืสภาผูส้ง่สนิคา้ทางเรอืแหง่ประเทศไทย หรอืสมาคมตัวแทนขนสง่สนิคา้ทางอากาศไทย หรอืสมาคมผูน้ าเขา้และผูส้ง่ออก

ระดบัมาตรฐานเออโีอ 

3) น าของเขา้หรอืสง่ของออกมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สามปี และมคีวามพรอ้มในการปฏบิตัพิธิกีารศลุกากรดว้ยระบบอเิล็กทรอนกิส์

ตามหลกัเกณฑท์ีก่รมศลุกากรก าหนด หรอืใชบ้รกิารตวัแทนออกของระดับมาตรฐานเออโีอ หรอืใชบ้รกิารตวัแทนออกของ 

ทีไ่ดรั้บอนุญาตจากกรมศลุกากร 

4) ไมม่ปีระวตักิารกระท าความผดิตามมาตรา ๒๐๔ หรอืมาตรา ๒๔๒ แหง่พระราชบญัญัตศิลุกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ หรอืความผดิ

ฐานปลอมเอกสารและใชเ้อกสารปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา และคดถีงึทีส่ดุแลว้ โดยใหต้รวจสอบประวตัยิอ้นหลงัไมเ่กนิ

สามปีนับแตว่นัยืน่ใบสมัครขอเป็นผูน้ าของเขา้ ผูส้ง่ของออกระดบัมาตรฐานเออโีอ 

5) มคีูม่อืหรอืระเบยีบมาตรฐานการปฏบิตังิาน (Standard Operating Procedure) มแีผนควบคมุ มรีะบบจัดการและการประเมนิ

ความเสีย่งในดา้นความปลอดภัยในการด าเนนิธรุกจิในดา้นตา่ง ๆ ภายใตค้ าแนะน าเพือ่ความปลอดภัยในหว่งโซอ่ปุทาน 

รายละเอยีดตามเอกสารค าแนะน าการรักษาความปลอดภัยประกอบการขอเป็นผูป้ระกอบการระดบัมาตรฐานเออโีอแนบทา้ย

ประกาศนี้ 

6) มสีถานประกอบการทีเ่หมาะสม และส านักงานใหญต่ัง้อยู ่ณ ทีต่ัง้ตามทีจ่ดทะเบยีนไวก้ับกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวง

พาณชิย ์

7) ไมเ่คยถูกเพกิถอนสถานภาพการเป็นผูน้ าของเขา้ ผูส้ง่ของออกระดับมาตรฐานเออโีอในชว่งสามปียอ้นหลงั นับแตว่นัทีย่ืน่ใบ

สมัคร 

 

2. วธิกีำร 

1) ผูน้ าของเขา้ ผูส้ง่ของออกทีป่ระสงคจ์ะเป็นผูน้ าของเขา้ ผูส้ง่ของออกระดับมาตรฐานเออโีอ สามารถยืน่ใบสมัครไดท้ีส่ ่

วนมาตรฐานเออโีอ กองมาตรฐานพธิกีารและราคาศลุกากร พรอ้มเอกสารประกอบตามแบบแนบทา้ยนี้ 

2) รายละเอยีดประกอบการพจิารณา เชน่ 

2.1) หนังสอืรับรองนติบิคุคล และเอกสารประกอบอืน่ ๆ เชน่ ส าเนาใบทะเบยีนภาษีมูลคา่เพิม่ และส าเนาบญัชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้

จากกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

2.2) ส าเนางบการเงนิตามขอ้ก าหนดของกระทรวงพาณิชยย์อ้นหลงัสามปีและหนังสอืรับรองฐานะทางการเงนิจากหน่วยงาน 

ตามขอ้ 1 (2) 

2.3) แผนที ่และแผนผังแสดงทีต่ัง้ของอาคารสถานที ่และบรเิวณโดยรอบของสถานประกอบการซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึการรักษา

ความปลอดภัย (Site Plan) 

2.4) แบบประเมนิมาตรการรักษาความปลอดภัย พรอ้มเอกสารประกอบค าอธบิายในการด าเนนิมาตรการรักษาความปลอดภัย 

ตามทีร่ะบใุนเอกสารค าแนะน าการรักษาความปลอดภัยประกอบการขอเป็นผูป้ระกอบการระดบัมาตรฐานเออโีอ 

ในกรณีผูม้อี านาจลงนามไม่สามารถมายืน่เอกสารไดด้ว้ยตนเอง ผูรั้บมอบอ านาจกระท าการแทนตอ้งมหีนังสอืมอบอ านาจ 

พรอ้มตดิอากรแสตมป์ และเอกสารแสดงตน ไดแ้ก ่บตัรประชาชนหรอืหนังสอืเดนิทางของผูม้อี านาจลงนามและผูรั้บมอบอ านาจ 

ทัง้นี ้เอกสารตา่ง ๆ ของผูส้มัคร กรมศลุกากรจะถอืเป็นความลับ และใชเ้พือ่ประกอบการพจิารณาของกรมศลุกากรเทา่นัน้ 

 

3) การตรวจสอบเอกสาร คณุสมบตั ิและสถานประกอบการ 

3.1) สว่นมาตรฐานเออโีอ กองมาตรฐานพธิกีารและราคาศลุกากร จะพจิารณาสถานภาพภายหลงัจากทีไ่ดท้ าการตรวจสอบ

เอกสาร ตรวจสอบคณุสมบัตแิละสถานประกอบการแลว้ โดยจะประกาศผลใหท้ราบภายในเกา้สบิวนั นับแตว่นัทีไ่ดรั้บเอกสาร

ประกอบการพจิารณาถกูตอ้งครบถว้นและปฏบิัตติามหลักเกณฑเ์งือ่นไขทีก่ าหนด (อนึง่ อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการแกไ้ขประกาศ

ก าหนดลดระยะเวลาประกาศผลใหท้ราบภายในเจ็ดสบิสีว่นั นับแตว่นัทีไ่ดรั้บเอกสารประกอบการพจิารณาถกูตอ้งครบถว้น 
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และปฏบิตัติามหลกัเกณฑเ์งือ่นไขทีก่ าหนด) 

 

กรณีทีผู่ส้มัครไมด่ าเนนิการยืน่เอกสารหรอืปฏบิตัติามหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีก่ าหนดใหถ้กูตอ้งครบถว้น กรมศลุกากรจะท า

หนังสอืแจง้ใหผู้ส้มัครทราบ หากผูส้มัครเพกิเฉย ไมด่ าเนนิการแกไ้ขใหถู้กตอ้งครบถว้นภายในเวลาทีก่ าหนด โดยไมม่เีหตอุันควร 

ครบสองครัง้ ใหถ้อืวา่ผูส้มัครไมป่ระสงคจ์ะด าเนนิการสมัครเป็นผูน้ าของเขา้ ผูส้ง่ของออกระดบัมาตรฐานเออโีอตอ่ไป  

และกรมศลุกากรจะยกเลกิใบสมัครของผูส้มัครรายนัน้ ทัง้นี ้ไมต่ดัสทิธิใ์นการสมัครใหม่ 

 

3.2) ผูท้ีจ่ะไดรั้บการอนุญาตใหเ้ป็นผูน้ าของเขา้ ผูส้ง่ของออกระดบัมาตรฐานเออโีอ จะตอ้งผา่นการประเมนิผลการตรวจสอบ

คณุสมบัต ิและสถานประกอบการตามหลักเกณฑท์ีก่รมศลุกากรก าหนด 

 

3.3) ในกรณีทีผู่ส้มัครไม่ผา่นการพจิารณา กรมศลุกากรจะมหีนังสอืแจง้ผลการพจิารณาพรอ้มเหตผุลใหท้ราบ โดยผูส้มัคร

สามารถยืน่ค ารอ้งขอใหท้บทวนผลการพจิารณาตามแบบแนบทา้ยประกาศนี ้ณ สว่นมาตรฐานเออโีอ กองมาตรฐานพธิกีาร 

และราคาศลุกากร ภายในสามสบิวนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บหนังสอื พรอ้มแนบเอกสารและหลักฐานทีจ่ าเป็นเพิม่เตมิ กรมศลุกากร 

จะด าเนนิการพจิารณาทบทวนและแจง้ผลใหท้ราบภายในสีส่บิหา้วัน นับแตว่นัทีไ่ดรั้บค ารอ้ง ผลการพจิารณาทบทวนใหถ้อืเป็นทีส่ดุ 

 

3.4) ผูท้ีไ่ดรั้บการอนุญาตใหเ้ป็นผูน้ าของเขา้ ผูส้ง่ของออกระดบัมาตรฐานเออโีอ จะตอ้งท าสญัญาประกนัและทณัฑบ์น  

และวางหลักทรัพยค์ ้าประกนัทีเ่ป็นหนังสอืค ้าประกนัของธนาคาร หรอืหลกัทรัพยค์ ้าประกนัอยา่งอืน่ตามทีก่รมศลุกากรเห็นชอบ

ในวงเงนิหนึง่ลา้นบาท เพือ่เป็นหลกัประกนัการเรยีกคา่ภาษีอากรหรอืภาระหนีค้า่ภาษีอากร หรอืการเรยีกคนืเงนิชดเชยคา่ภาษี

อากร หรอืการเรยีกคนืเงนิอากรทีไ่ดรั้บคนืไวแ้ลว้ หรอืการเรยีกใหช้ าระเบีย้ปรับ หรอืคา่ปรับ หรอืคา่เสยีหายใด ๆ ตามแบบที ่

กรมศลุกากรก าหนดแนบทา้ยประกาศนี ้ภายในสามสบิวันนับแตว่ันทีก่รมศลุกากรประกาศอนุญาตใหเ้ป็นผูน้ าของเขา้ ผูส้ง่ของออก

ระดบัมาตรฐานเออโีอ 

 

3.5) กรมศลุกากรจะพจิารณาทบทวนสถานภาพของผูน้ าของเขา้ ผูส้ง่ของออกระดับมาตรฐานเออโีอ ทกุ ๆ สามปี นับแตว่ันที่

ไดรั้บอนุญาตใหเ้ป็นผูน้ าของเขา้ ผูส้ง่ของออกระดบัมาตรฐานเออโีอ 

 

เมือ่ครบก าหนดสามปี กรมศลุกากรจะมหีนังสอืแจง้ใหผู้น้ าของเขา้ ผูส้ง่ของออกระดับมาตรฐานเออโีอจัดท าแบบประเมนิ 

การรักษาความปลอดภัยพรอ้มเอกสารประกอบ ยืน่ทีส่ว่นมาตรฐานเออโีอ กองมาตรฐานพธิกีารและราคาศลุกากร ภายในหกสบิวัน  

นับแตว่นัทีไ่ดรั้บหนังสอืแจง้ และกรมศลุกากรจะท าการตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบคณุสมบตั ิและเขา้ตรวจประเมนิ 

สถานประกอบการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของโครงการผูป้ระกอบการระดบัมาตรฐานเออโีอ โดยจะมหีนังสอื 

แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ยสามสบิวนักอ่นเขา้ตรวจ ทัง้นี้ ผูน้ าของเขา้ ผูส้ง่ของออกระดับมาตรฐานเออโีออาจขอเลือ่น 

การตรวจสอบทบทวนไดอ้กีสบิหา้วนั โดยตอ้งมหีนังสอืแจง้ขอเลือ่นตอ่สว่นมาตรฐานเออโีอ กองมาตรฐานพธิกีาร 

และราคาศลุกากร ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่เจ็ดวนั กอ่นวนันัดตรวจ 

 

เมือ่พนักงานศลุกากรท าการตรวจสอบสถานประกอบการแลว้พบวา่ มาตรการรักษาความปลอดภัยไมเ่ป็นไปตามมาตรฐาน 

ทีก่ าหนด ผูน้ าของเขา้ ผูส้ง่ของออกระดับมาตรฐานเออโีอจะตอ้งท าการปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยทีไ่ดรั้บค าแนะน า

ใหเ้สร็จสิน้ภายในหกสบิวนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บแจง้ 

 

ผูท้ีผ่า่นการทบทวนสถานภาพจะตอ้งผ่านการประเมนิผลการตรวจสอบคณุสมบตัแิละสถานประกอบการตามหลักเกณฑท์ี่ 

กรมศลุกากรก าหนด และสามารถคงไวซ้ึง่มาตรการรักษาความปลอดภัยของโครงการผูป้ระกอบการระดับมาตรฐานเออโีอ                

 

ในกรณีผูท้ีผ่่านการทบทวนสถานภาพไมม่กีารกระท าผดิเงือ่นไขตามหมวด 1 ไมไ่ดก้ระท าผดิหนา้ทีต่ามหมวด 2 ในประกาศนี ้

และไมม่หีนีค้า้งช าระตอ่กรมศลุกากร กรมศลุกากรอาจพจิารณาคนืหลักประกนัทีว่างไวต้ามขอ้ 6 ในประกาศนี้ก็ได ้                

 

กรณีทีก่รมศลุกากรไดพ้จิารณาคนืหลกัประกนัไปตามวรรคหา้ ตอ่มาตรวจพบวา่ผูน้ าของเขา้ ผูส้ง่ของออกระดับมาตรฐานเออโีอ

กระท าผดิเงือ่นไขตามหมวด 1 หรอืกระท าผดิหนา้ทีต่ามหมวด 2ในประกาศนีห้รอืมหีนีค้า้งช าระตอ่กรมศลุกากร กรมศลุกากร

อาจพจิารณาใหว้างหลักทรัพยค์ ้าประกนัทีเ่ป็นหนังสอืค ้าประกนัของธนาคารหรอืหลกัทรัพยค์ ้าประกนัอยา่งอืน่ตามทีก่รมศลุกากร

เห็นชอบภายในวงเงนิหนึง่ลา้นบาทอกีก็ได ้

 

ความในวรรคหา้ไมใ่ชบ้งัคบักบัผูน้ าของเขา้ ผูส้ง่ของออกระดับมาตรฐานเออโีอทีใ่ชส้ทิธพิเิศษดา้นพธิกีารศลุกากรสนิคา้ถ่ายล า
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ตามขอ้ 14 หรอืใชส้ทิธพิเิศษดา้นพธิกีารศลุกากรสนิคา้ผ่านแดนตามขอ้ 15 ในประกาศนี้ 

 

3.6) กรมศลุกากรมอี านาจเขา้ตรวจสอบสถานประกอบการของผูน้ าของเขา้ ผูส้ง่ของออกระดบัมาตรฐานเออโีอในดา้นที่

เกีย่วขอ้งกับมาตรการรักษาความปลอดภัย ในกรณีมเีหตอุนัควรสงสยั โดยจะมหีนังสอืแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ยสามสบิวนั

กอ่นเขา้ตรวจสอบ 

 

4. เงือ่นไข 

 

กรมศลุกากร ก าหนดใหผู้น้ าของเขา้ ผูส้ง่ของออกระดับมาตรฐานเออโีอ ตอ้งมคีณุสมบัตแิละสถานประกอบการตอ้งจัดใหม้ ี

แผนควบคมุ มรีะบบการจัดการและประเมนิความเสีย่งในดา้นความปลอดภัยในการด าเนนิธรุกจิในดา้นตา่ง ๆ ภายใตค้ าแนะน า

เพือ่ความปลอดภัยในหว่งโซอ่ปุทาน ครบถว้น และตอ้งปฏบิตัหินา้ทีใ่หเ้ป็นไปตามประกาศกรมศลุกากรที ่120/2561 ลงวนัที ่ 

8 พฤษภาคม 2561 หมวด 2 ซึง่จะไดรั้บสทิธพิเิศษตามประกาศกรมศลุกากรที ่120/2561 ลงวนัที ่8 พฤษภาคม 2561 หมวด 3 

อาทเิชน่ สทิธพิเิศษดา้นพธิกีารศลุกากรน าของเขา้ ดา้นพธิกีารศลุกากรสง่ของออก ดา้นพธิกีารศลุกากรสง่ของกลับออกไป 

(Re-Export) ดา้นพธิกีารศลุกากรสนิคา้ถา่ยล า ดา้นพธิกีารศลุกากรสนิคา้ผ่านแดน ดา้นการคนือากรทัว่ไป หมวด 4 อาทเิชน่ 

สทิธพิเิศษดา้นการคนือากรตามมาตรา 29 แห่งพระราชบญัญัตศิลุกากร พ.ศ. 2560 สทิธพิเิศษดา้นการชดเชยคา่ภาษีอากร เป็นตน้ 

 

หมำยเหตุ 

 

1. ดว้ยกรมศลุกากรมนีโยบายทีจ่ะท าความตกลงยอมรับร่วมกนั (Mutual Recognition Arrangement : MRA) ทางดา้นพธิกีาร

ศลุกากรกบัตา่งประเทศ เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัทางการคา้ระหวา่งประเทศและเสรมิสรา้งใหห้น่วยงานธรุกจิ 

หรอืชมุชนการคา้ในหว่งโซอ่ปุทานใหค้วามปลอดภัยในการด าเนนิธรุกจิของตน กรมศลุกากรไดก้ าหนดหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข

ของการเป็นผูน้ าของเขา้ ผูส้ง่ของออกระดบัมาตรฐานเออโีอ (Authorized Economic Operator : AEO) เพือ่ใหผู้น้ าของเขา้  

ผูส้ง่ของออกสามารถปฏบิตัพิธิกีารศลุกากรดว้ยความสะดวกรวดเร็วและไดรั้บสทิธพิเิศษทางศลุกากรมากยิง่ขึน้ ทัง้สทิธพิเิศษ

ทางศลุกากรภายในประเทศและสทิธพิเิศษทางศลุกากรกับตา่งประเทศ 

2. แบบประเมนิมาตรการรักษาความปลอดภัยของผูป้ระกอบการ ประกอบดว้ย 

1) นโยบายและระบบการจัดการรักษาความปลอดภัย (Security Management Policy and System) 

2) การปฏบิตัติามกฎหมายศลุกากรและกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง (Customs and Laws Compliance) 

3) มาตรการดา้นการรักษาความปลอดภัย (Security Measures) 

3.1) ความปลอดภัยในการเขา้-ออกอาคารสถานที ่(Premise Security and Access Control) 

3.2) ความปลอดภัยในสว่นทีเ่กีย่วกบัพนักงาน (Personnel Security) 

3.3) ความปลอดภัยในสว่นของพันธมติรทางธรุกจิ (Business Partner Security) 

 3.4) ความปลอดภัยในสว่นทีเ่กีย่วกบัสนิคา้ (Cargo Security) 

 3.5) ความปลอดภัยส าหรับยานพาหนะขนสง่สนิคา้และสว่นควบ (Conveyance Security) 

3.6) ความปลอดภัยทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology Security) 

3.7) ความปลอดภัยในการจัดการเอกสาร (Document Management System Security) 

3.8) การจัดการเหตวุกิฤตและระบบการสบืสวนเหตกุารณ์ (Crisis Management and Crisis Management) 

3.9) การประเมนิความเสีย่งและการวเิคราะหค์วามเสีย่ง (Risk Assessment, Measurement, Analyses and Improvement) 

ทัง้นี ้ผูย้ืน่ใบสมัคร จะตอ้งจัดท าแบบประเมนิฯ พรอ้มเอกสารประกอบครบถว้นนับตัง้แตว่นัยืน่ใบสมัคร 

 

การนับระยะเวลาตามกฎหมายทีก่ าหนดระยะเวลาจะเริม่นับ ดังนี้ 

ขัน้ตอนการพจิารณาสถานภาพใหเ้ป็นผูน้ าของเขา้ ผูส้ง่ของออกระดบัมาตรฐานเออโีอ ตามประกาศกรมศลุกากรที ่120/2561 

เรือ่ง ก าหนดหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการเป็นผูน้ าของเขา้ ผูส้ง่ของออกระดับมาตรฐานเออโีอ กรมศลุกากร 

จะพจิารณาสถานภาพภายหลงัจากทีไ่ดท้ าการตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบคณุสมบัตแิละสถานประกอบการแลว้ โดยจะประกาศ

ผลใหท้ราบภายในเกา้สบิวนั นับแตว่นัทีไ่ดรั้บเอกสารประกอบการพจิารณาถกูตอ้งครบถว้นและปฏบิัตติามหลกัเกณฑเ์งือ่นไข 

ทีก่ าหนด (อนึง่ อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการแกไ้ขประกาศก าหนดลดระยะเวลาประกาศผลใหท้ราบภายในเจ็ดสบิสีว่นั นับแตว่นัที่

ไดรั้บเอกสารประกอบการพจิารณาถกูตอ้งครบถว้นและปฏบิตัติามหลกัเกณฑเ์งือ่นไขทีก่ าหนด) 

** ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน

เรยีบรอ้ยแลว้ กรณีเนือ้หาทีป่รากฏในใบสมัครฯ และ/หรอืเอกสารประกอบไมช่ดัเจน ถา้เป็นกรณีทีส่ามารถแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิได ้

ในขณะนัน้เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ใหผู้ย้ืน่ใบสมัครฯ ชีแ้จง แกไ้ข และ/หรอืใหย้ืน่เอกสารเพิม่เตมิใหค้รบถว้น ถา้เป็นกรณีทีไ่มอ่าจ
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ด าเนนิการไดใ้นขณะนัน้เจา้หนา้ทีจ่ะก าหนดระยะเวลาทีผู่ย้ ืน่ใบสมัครฯ จะตอ้งด าเนินการแกไ้ขหรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิไว ้

ในบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารทีจ่ะตอ้งยืน่เพิม่เตมิและมอบส าเนาดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ใบสมัครฯ 

 

** คา่ธรรมเนยีมคูม่อืส าหรับประชาชน 40 บาท/หนา้ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ -)  
สว่นมาตรฐานเออโีอ กองมาตรฐานพธิกีารและราคาศลุกากร  
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) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 74 วนัท าการ 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบใบสมัครฯ และเอกสารประกอบใหถ้กูตอ้ง
ครบถว้น 

(หมายเหต:ุ (ระยะเวลาใหบ้รกิารนับตัง้แตว่นัทีเ่อกสารครบถว้น
สมบรูณ์))  

1 วนัท าการ จดุรับค าขอ 

ของกรมศลุกากร 
 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีต่รวจประวตัแิละรอผลตรวจประวตักิารกระท าความผดิ 
(หมายเหต:ุ (ระยะเวลาใหบ้รกิารนับถัดจากวนัทีเ่จา้หนา้ทีไ่ดรั้บ
ใบสมัครฯ และเอกสารประกอบถกูตอ้งครบถว้นแลว้))  

10 วนัท าการ จดุรับค าขอของกรม

ศลุกากร 
 

3) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้หนา้ทีก่ าหนดวนันัดตรวจและรอเอกสารวนันัดตรวจประเมนิ

สถานประกอบการ 
(หมายเหต:ุ (ระยะเวลานับจากวนัทีผู่ป้ระกอบการมคีวามพรอ้ม
ในการเขา้รับการตรวจประเมนิสถานประกอบการโดยเจา้หนา้ที่
จะมหีนังสอืแจง้วนันัดตรวจประเมนิสถานประกอบการ))  

2 วนัท าการ จดุรับค าขอของกรม
ศลุกากร 

 

4) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ทีไ่ปตรวจประเมนิสถานประกอบการของผูข้อรับ 
การพจิารณาอนุมัตเิป็นผูป้ระกอบการระดับมาตรฐานเออโีอ 

(หมายเหต:ุ (ระยะเวลาและจ านวนครัง้ในการตรวจประเมนิฯ 
ขึน้อยู่กบัจ านวนสาขาและความพรอ้มของผูป้ระกอบการ))  

2 วนัท าการ จดุรับค าขอของกรม

ศลุกากร 
 

5) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ทีส่รุปผลการตรวจประเมนิและเสนอความเห็นตอ่ 
กรมศลุกากรเพือ่พจิารณาอนุญาตใหเ้ป็นผูป้ระกอบการระดบั

มาตรฐานเออโีอ 

(หมายเหต:ุ (ระยะเวลานับถัดจากวนัทีผู่ป้ระกอบการแกไ้ข
ปรับปรุงครบถว้นสมบรูณ์ตามค าแนะน าทีไ่ดรั้บจากเจา้หนา้ที่
ภายหลงัจากทีต่รวจประเมนิสถานประกอบการเสร็จเรยีบรอ้ย
แลว้))  

45 วนัท าการ จดุรับค าขอของกรม

ศลุกากร 
 

6) กำรพจิำรณำ 

อธบิดหีรอืผูท้ีอ่ธบิดมีอบหมายพจิารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต และ
แจง้ผลการพจิารณา 

(หมายเหต:ุ (1. กรณีอนุญาต โดยออกเป็นประกาศกรมศลุกากร
เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการระดับมาตรฐานเออโีอจัดท าสญัญาฯ  
พรอ้มทัง้วางหลักทรัพยค์ ้าประกนั ภายใน 30 วนั นับแต ่
วนัออกประกาศ 

14 วนัท าการ จดุรับค าขอของกรม

ศลุกากร 
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ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

2. กรณีไมอ่นุญาต ผูส้มัคร สามารถยืน่ค ารอ้งขอใหท้บทวน 
ผลการพจิารณา ณ สว่นมาตรฐานเออโีอ กรมศลุกากร ภายใน 
30 วนั นับแตว่นัทีไ่ดรั้บหนังสอืแจง้ผลการพจิารณา พรอ้มแนบ
เอกสารและหลักฐานทีจ่ าเป็นเพิม่เตมิ กรมศลุกากรจะด าเนนิการ
พจิารณาทบทวนและแจง้ผลการทบทวนใหท้ราบภายใน 45 วนั 
นับแตว่นัทีไ่ดรั้บค ารอ้ง ผลการพจิารณาทบทวนใหถ้อืเป็น
ทีส่ดุ))  

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(1. หนังสอืรับรองออกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืนนับจากวันทีย่ืน่ 

ค าขอ 
2. เจา้พนักงานศลุกากรจะถา่ยส าเนาเอกสารจากฉบับจรงิ โดยผูย้ืน่ 

ค าขอตอ้งรับรองส าเนาโดยการเซ็นชือ่ตอ่หนา้เจา้พนักงานศลุกากร 

พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล (ถา้ตอ้งประทับตรานติบิคุคลตามทีก่ าหนดไว ้
ในหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล)) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

2) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เจา้พนักงานศลุกากรจะถ่ายส าเนาเอกสารจากเอกสารฉบับจรงิ 
โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนาโดยการเซ็นชือ่ตอ่หนา้เจา้พนักงาน

ศลุกากรเทา่นัน้) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

หนงัสอืเดนิทำง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(1. ใชเ้ฉพาะกรณีกรรมการนติบิคุคลเป็นชาวตา่งชาต ิ

2. กรณีเอกสารสว่นบคุคลเป็นส าเนาจะตอ้ง ลงลายมอืชือ่ ชือ่-นามสกลุ 

ต าแหน่งของเจา้ของเอกสาร เพือ่รับรองส าเนาดว้ย) 

- 

4) 

 

หนงัสอือนุญำตใหท้ ำงำน (Work Permit) ของกรรมกำร 

ผูม้อี ำนำจกระท ำกำรแทนนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1. ใชเ้ฉพาะกรณีกรรมการนติบิคุคลเป็นชาวตา่งชาต ิ
2. กรณีเอกสารสว่นบคุคลเป็นส าเนาจะตอ้ง ลงลายมอืชือ่ ชือ่-นามสกลุ 

ต าแหน่งของเจา้ของเอกสาร เพือ่รับรองส าเนาดว้ย) 

กรมการจัดหางาน 

5) 
 

บญัชรีำยชือ่ผูถ้อืหุน้ (บอจ. 5) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ตอ้งประทับตรานติบิคุคลและลงนามโดยกรรมการผูม้อี านาจ

กระท าการแทนนติบิคุคลตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืรับรองการจดทะเบยีน 
นติบิคุคล ทกุหนา้) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

6) 

 

ใบทะเบยีนภำษมีูลคำ่เพิม่ (ภ.พ.20) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ตอ้งประทับตรานติบิคุคลและลงนามโดยกรรมการผูม้อี านาจ

กระท าการแทนนติบิคุคลตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืรับรองการจดทะเบยีน 
นติบิคุคล) 

กรมสรรพากร 

7) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชนของผูม้อบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

กรมการปกครอง 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1. ใชเ้ฉพาะกรณีกรรมการนติบิคุคลไม่ไดม้ายืน่ใบสมัคร 
ดว้ยตนเอง 

2. กรณีเอกสารสว่นบคุคลเป็นส าเนาจะตอ้งลงลายมอืชือ่ ชือ่-นามสกลุ 
ต าแหน่งของเจา้ของเอกสาร เพือ่รับรองส าเนาดว้ย) 

8) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชนของผูร้บัมอบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1. ใชเ้ฉพาะกรณีกรรมการนติบิคุคลไม่ไดม้ายืน่ใบสมัคร 
ดว้ยตนเอง 

2. กรณีเอกสารสว่นบคุคลเป็นส าเนาจะตอ้งลงลายมอืชือ่ ชือ่-นามสกลุ 

ต าแหน่งของเจา้ของเอกสาร เพือ่รับรองส าเนาดว้ย) 

กรมการปกครอง 

9) 

 

รำยกำรจดทะเบยีนจดัต ัง้ (บอจ. 3) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1. หนังสอืรับรอง ออกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืนนับจากวันทีย่ืน่ 

ใบสมัคร 
2. ตอ้งประทบัตรานติบิคุคลและลงนามโดยกรรมการผูม้อี านาจ 

กระท าการแทนนติบิคุคลตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืรับรองการจดทะเบยีน 
นติบิคุคลของกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย)์ 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

10) 

 

รำยกำรจดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิ และ/หรอื มตพิเิศษ (ถำ้ม)ี 

(บอจ.4) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(1. ออกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืนนับจากวนัทีย่ืน่ใบสมัครฯ 

2. ตอ้งประทบัตรานติบิคุคลและลงนามโดยกรรมการผูม้อี านาจ 

กระท าการแทนนติบิคุคลตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืรับรองการจดทะเบยีน 
นติบิคุคลของกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย)์ 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

11) 

 

ใบสมคัรเป็นผูป้ระกอบกำรระดบัมำตรฐำนเออโีอ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ตอ้งประทับตรานติบิคุคลและลงนามโดยกรรมการผูม้อี านาจ
กระท าการแทนนติบิคุคลตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืรับรองการจดทะเบยีน 

นติบิคุคลของกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย)์ 

กรมศลุกากร 

12) 
 

แบบประเมนิมำตรกำรรกัษำควำมปลอดภยั พรอ้มเอกสำร 
ประกอบค ำอธบิำยในกำรด ำเนนิมำตรกำรรกัษำควำมปลอดภยั 

ตำมทีร่ะบุใน ค ำแนะน ำกำรรกัษำควำมปลอดภยัประกอบกำรขอ
เป็นผูป้ระกอบกำรระดบัมำตรฐำนเออโีอ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(1. ไม่อนุญาตใหท้ าการเปลีย่นแปลงรูปแบบของ 

แบบประเมนิฯ 
2. หา้มกรอกรายละเอยีดใด ๆลงในชอ่ง ”หมายเหต”ุ ในแบบประเมนิฯ 

ซึง่เป็นชอ่งส าหรับเจา้หนา้ที ่

3. ตอ้งประทบัตรานติบิคุคลและลงนามโดยกรรมการผูม้อี านาจกระท า
การแทนนติบิคุคลตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล

ของกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย)์ 

กรมศลุกากร 

13) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจกระท ำกำรแทนนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(1. ใชเ้ฉพาะกรณีกรรมการนติบิคุคลไม่ไดม้ายืน่ใบสมัคร 

ดว้ยตนเอง 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

2. ตอ้งตดิอากรแสตมป์ใหค้รบถว้นตามกฎหมายก าหนด 

3. ตอ้งลงนามโดยกรรมการผูม้อี านาจกระท าการแทนนติบิคุคลตามทีร่ะบุ
ไวใ้นหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคลของกรมพัฒนาธุรกจิการคา้ 

กระทรวงพาณชิย)์ 

14) 

 

แผนที ่และแผนผงัแสดงทีต่ ัง้ของอำคำรสถำนที ่และบรเิวณ

โดยรอบของสถำนประกอบกำรซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึกำรรกัษำ 

ควำมปลอดภยั (Site plan) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ตอ้งประทับตรานติบิคุคลและลงนามโดยกรรมการผูม้อี านาจ

กระท าการแทนนติบิคุคลตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืรับรองการจดทะเบยีน 

นติบิคุคลของกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย)์ 

- 

15) 

 

งบกำรเงนิตำมขอ้ก ำหนดของกระทรวงพำณชิยย์อ้นหลงั 3 ปี  

นบัแตว่นัทีส่มคัร โดยมผีูส้อบบญัชรีบัอนุญำตทีร่บัรองงบกำรเงนิ
ในรอบระยะเวลำบญัชทีีย่ ืน่ค ำขอฯ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ตอ้งประทับตรานติบิคุคลและลงนามโดยกรรมการผูม้อี านาจ

กระท าการแทนนติบิคุคลตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติิ
บคุคลของกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์ทกุหนา้) 

- 

16) 

 

หนงัสอืรบัรองฐำนะทำงกำรเงนิจำกสมำคมหรอืองคก์รหรอื

หนว่ยงำนทีก่รมศุลกำกรก ำหนด 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(องคก์ร/หน่วยงาน ทีก่รมศลุกากรก าหนด ไดแ้ก่ 

(1) สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

(2) สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย 
(3) หอการคา้ไทย 

(4) สภาผูส้ง่สนิคา้ทางเรอืแหง่ประเทศไทย 
(5) สมาคมตวัแทนขนสง่สนิคา้ทางอากาศไทย 

(6) สมาคมผูน้ าเขา้และผูส้ง่ออกระดบัมาตรฐานเออโีอ) 

- 

17) 
 

หนงัสอืน ำสง่เอกสำรแกไ้ขเพิม่เตมิ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1. ใชเ้ฉพาะกรณีมกีารยืน่เอกสารแกไ้ขเพิม่เตมิ 
2. ตอ้งยืน่หนังสอืน าสง่ฯ ทกุครัง้ทีม่กีารน าสง่เอกสารแกไ้ขเพิม่เตมิ 

3. ตอ้งประทบัตรานติบิคุคลและลงนามโดยกรรมการผูม้อี านาจ 
กระท าการแทนนติบิคุคลตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืรับรองการจดทะเบยีน 

นติบิคุคลของกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย)์ 

- 

18) 
 

หนงัสอืชีแ้จงผลกำรขำดทุนและประมำณกำรรำยไดล้ว่งหนำ้ 3 ปี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(1. ใชเ้ฉพาะกรณีคณุสมบัตไิม่ครบถว้น เชน่ กรณีมผีลก าไร

ไมเ่ป็นไปตามก าหนด 

2. ตอ้งประทบัตรานติบิคุคลและลงนามโดยกรรมการผูม้อี านาจ 
กระท าการแทนนติบิคุคลตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืรับรองการจดทะเบยีน 

นติบิคุคลของกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย)์ 

- 

19) 

 

หนงัสอืขอผอ่นผนัหลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงือ่นไขตำมประกำศ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(1. ใชเ้ฉพาะกรณีมเีหตไุมต่รงตามหลักเกณฑ ์วธิกีาร และ

เงือ่นไขในประกาศ เชน่ กรณีมผีลก าไรไมเ่ป็นไปตามก าหนด 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

2. ตอ้งประทบัตรานติบิคุคลและลงนามโดยกรรมการผูม้อี านาจ 

กระท าการแทนนติบิคุคลตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืรับรองการจดทะเบยีน 
นติบิคุคลของกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย)์ 

 

20) 

 

งบกำรเงนิในปีถดัจำกปีทีผ่ลก ำไรไมเ่ป็นไปตำมก ำหนด 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(1. ใชเ้ฉพาะกรณีคณุสมบัตไิม่ครบถว้น เชน่ กรณีมผีลก าไร

ไมเ่ป็นไปตามก าหนด 
2. ตอ้งประทบัตรานติบิคุคลและลงนามโดยกรรมการผูม้อี านาจ 

กระท าการแทนนติบิคุคลตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืรับรองการจดทะเบยีน 

นติบิคุคลของกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์ทกุหนา้) 
 

- 

21) 
 

หนงัสอืชีแ้จงกำรควบรวมบรษิทั 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1. ใชเ้ฉพาะกรณีมกีารควบรวมบรษัิท 
2. ตอ้งประทบัตรานติบิคุคลและลงนามโดยกรรมการผูม้อี านาจ 

กระท าการแทนนติบิคุคลตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืรับรองการจดทะเบยีน 
นติบิคุคลของกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย)์ 

 

- 

22) 
 

งบกำรเงนิตำมขอ้ก ำหนดของกระทรวงพำณชิยย์อ้นหลงั 3 ปี  
ของบรษิทัทีค่วบรวมท ัง้หมด โดยมผีูส้อบบญัชรีบัอนุญำตทีร่บัรอง

งบกำรเงนิในรอบระยะเวลำบญัชทีีย่ ืน่ค ำขอฯ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(1. ใชเ้ฉพาะกรณีมกีารควบรวมบรษัิท 
2. ตอ้งประทบัตรานติบิคุคลและลงนามโดยกรรมการผูม้อี านาจ 

กระท าการแทนนติบิคุคลตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืรับรองการจดทะเบยีน 
นติบิคุคลของกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์ทกุหนา้) 

 

- 

 

 

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)) 
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ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

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:้ 13/09/2562 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

#ส านกังานศลุกากรภาคท่ี3 

#ศภ3 

http://www.info.go.th/
http://bureau3.customs.go.th/
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เอกสำรประกอบกำรพจิำรณำ : กำรขออนญุำตเป็นผูน้ ำของเขำ้ ผูส้ง่ของออกระดบัมำตรฐำนเออโีอ  
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั  

 

เอกสำรประกอบกำรขออนุญำต 

 รำยกำรเอกสำร ตวัจรงิ ส ำเนำ เง ือ่นไข  

1 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
 

1 0 (1. หนังสอืรับรองออกให ้
ไมเ่กนิ 6 เดอืนนับจากวนัที่

ยืน่ค าขอ 

2. เจา้พนักงานศลุกากร 
จะถา่ยส าเนาเอกสาร 

จากฉบบัจรงิ โดยผูย้ืน่ค า
ขอตอ้งรับรองส าเนา 

โดยการเซ็นชือ่ตอ่หนา้ 

เจา้พนักงานศลุกากร  
พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล 

(ถา้ตอ้งประทับตรา 
นติบิคุคลตามทีก่ าหนดไว ้

ในหนังสอืรับรอง 
การจดทะเบยีนนติบิคุคล)) 

 

2 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

1 0 (เจา้พนักงานศลุกากร 

จะถา่ยส าเนาเอกสาร 
จากเอกสารฉบับจรงิ  

โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรอง

ส าเนาโดยการเซ็นชือ่ 
ตอ่หนา้เจา้พนักงาน

ศลุกากรเทา่นัน้) 

 

3 

 

หนงัสอืเดนิทำง 

 

0 1 (1. ใชเ้ฉพาะกรณีกรรมการ

นติบิคุคลเป็นชาวตา่งชาต ิ

2. กรณีเอกสารสว่นบคุคล
เป็นส าเนาจะตอ้ง  

ลงลายมอืชือ่ ชือ่-นามสกลุ 
ต าแหน่งของเจา้ของ

เอกสาร เพือ่รับรองส าเนา

ดว้ย) 

 

4 

 

หนงัสอือนุญำตใหท้ ำงำน (Work Permit)  

ของกรรมกำรผูม้อี ำนำจกระท ำกำรแทนนติบิุคคล 
 

0 1 (1. ใชเ้ฉพาะกรณีกรรมการ

นติบิคุคลเป็นชาวตา่งชาต ิ
2. กรณีเอกสารสว่นบคุคล

เป็นส าเนาจะตอ้ง  

ลงลายมอืชือ่ ชือ่-นามสกลุ 
ต าแหน่งของเจา้ของ

เอกสาร เพือ่รับรองส าเนา
ดว้ย) 

 

 

5 
 

บญัชรีำยชือ่ผูถ้อืหุน้ (บอจ. 5) 
 

0 1 (ตอ้งประทับตรานติบิคุคล
และลงนามโดยกรรมการ 

ผูม้อี านาจกระท าการแทน

นติบิคุคลตามทีร่ะบไุวใ้น
หนังสอืรับรอง 

การจดทะเบยีนนติบิคุคล 
ทกุหนา้) 
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 รำยกำรเอกสำร ตวัจรงิ ส ำเนำ เง ือ่นไข  

6 

 

ใบทะเบยีนภำษมีูลคำ่เพิม่ (ภ.พ.20) 

 

0 1 (ตอ้งประทับตรานติบิคุคล

และลงนามโดยกรรมการ 
ผูม้อี านาจกระท าการแทน

นติบิคุคลตามทีร่ะบไุว ้
ในหนังสอืรับรอง 

การจดทะเบยีนนติบิคุคล) 

 

7 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชนของผูม้อบอ ำนำจ 
 

0 1 (1. ใชเ้ฉพาะกรณีกรรมการ
นติบิคุคลไม่ไดม้ายืน่ 

ใบสมัครดว้ยตนเอง 
2. กรณีเอกสารสว่นบคุคล

เป็นส าเนาจะตอ้งลงลายมอื

ชือ่ ชือ่-นามสกลุ ต าแหน่ง
ของเจา้ของเอกสาร  

เพือ่รับรองส าเนาดว้ย) 

 

8 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชนของผูร้บัมอบอ ำนำจ 

 

1 0 (1. ใชเ้ฉพาะกรณีกรรมการ

นติบิคุคลไม่ไดม้ายืน่ 

ใบสมัครดว้ยตนเอง 
2. กรณีเอกสารสว่นบคุคล

เป็นส าเนาจะตอ้งลงลายมอื
ชือ่ ชือ่-นามสกลุ ต าแหน่ง

ของเจา้ของเอกสาร  

เพือ่รับรองส าเนาดว้ย) 

 

9 

 

รำยกำรจดทะเบยีนจดัต ัง้ (บอจ. 3) 

 

0 1 (1. หนังสอืรับรอง ออกให ้

ไมเ่กนิ 6 เดอืนนับจากวนัที่
ยืน่ใบสมัคร 

2. ตอ้งประทบัตรานติบิคุคล

และลงนามโดยกรรมการ 
ผูม้อี านาจกระท าการแทน

นติบิคุคลตามทีร่ะบไุวใ้น
หนังสอืรับรอง 

การจดทะเบยีนนติบิคุคล

ของกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
กระทรวงพาณชิย)์ 

 

10 

 

รำยกำรจดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิ และ/หรอื  

มตพิเิศษ (ถำ้ม)ี (บอจ.4) 
 

0 1 (1. ออกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืน

นับจากวนัทีย่ืน่ใบสมัครฯ 
2. ตอ้งประทบัตรานติบิคุคล

และลงนามโดยกรรมการ 
ผูม้อี านาจกระท าการแทน

นติบิคุคลตามทีร่ะบไุวใ้น
หนังสอืรับรอง 

การจดทะเบยีนนติบิคุคล

ของกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
กระทรวงพาณชิย)์ 

 

11 

 

ใบสมคัรเป็นผูป้ระกอบกำรระดบัมำตรฐำนเออโีอ 

 

1 0 (ตอ้งประทับตรานติบิคุคล

และลงนามโดยกรรมการ 
ผูม้อี านาจกระท าการแทน

นติบิคุคลตามทีร่ะบไุวใ้น
หนังสอืรับรอง 

การจดทะเบยีนนติบิคุคล
ของกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

กระทรวงพาณชิย)์ 

 



- 12 - 
 

 รำยกำรเอกสำร ตวัจรงิ ส ำเนำ เง ือ่นไข  

12 

 

แบบประเมนิมำตรกำรรกัษำควำมปลอดภยั  

พรอ้มเอกสำรประกอบค ำอธบิำยในกำรด ำเนนิ
มำตรกำรรกัษำควำมปลอดภยั ตำมทีร่ะบุ 

ใน ค ำแนะน ำกำรรกัษำควำมปลอดภยัประกอบกำร
ขอเป็นผูป้ระกอบกำรระดบัมำตรฐำนเออโีอ 

 

1 0 (1. ไม่อนุญาตใหท้ าการ

เปลีย่นแปลงรูปแบบ 
ของแบบประเมนิฯ 

2. หา้มกรอกรายละเอยีดใด ๆ
ลงในชอ่ง ”หมายเหต”ุ  

ในแบบประเมนิฯ ซึง่เป็น
ชอ่งส าหรับเจา้หนา้ที ่

3. ตอ้งประทบัตรานติบิคุคล

และลงนามโดยกรรมการ 
ผูม้อี านาจกระท าการแทน

นติบิคุคลตามทีร่ะบไุว ้
ในหนังสอืรับรอง 

การจดทะเบยีนนติบิคุคล

ของกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
กระทรวงพาณชิย)์ 

 

13 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจกระท ำกำรแทนนติบิุคคล 
 

1 0 (1. ใชเ้ฉพาะกรณีกรรมการ
นติบิคุคลไม่ไดม้ายืน่ 

ใบสมัครดว้ยตนเอง 

2. ตอ้งตดิอากรแสตมป์ 
ใหค้รบถว้นตามกฎหมาย

ก าหนด 
3. ตอ้งลงนามโดยกรรมการ

ผูม้อี านาจกระท าการแทน

นติบิคุคลตามทีร่ะบไุว ้
ในหนังสอืรับรอง 

การจดทะเบยีนนติบิคุคล
ของกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

กระทรวงพาณชิย)์ 

 

14 
 

แผนที ่และแผนผงัแสดงทีต่ ัง้ของอำคำรสถำนที ่
และบรเิวณโดยรอบของสถำนประกอบกำร 

ซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึกำรรกัษำควำมปลอดภยั  
(Site plan) 

 

1 0 (ตอ้งประทับตรานติบิคุคล
และลงนามโดยกรรมการ 

ผูม้อี านาจกระท าการแทน
นติบิคุคลตามทีร่ะบไุว ้

ในหนังสอืรับรอง 

การจดทะเบยีนนติบิคุคล
ของกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

กระทรวงพาณชิย)์ 

 

15 
 

งบกำรเงนิตำมขอ้ก ำหนดของกระทรวงพำณชิย์
ยอ้นหลงั 3 ปี นบัแตว่นัทีส่มคัร โดยมผีูส้อบบญัช ี

รบัอนุญำตทีร่บัรองงบกำรเงนิในรอบระยะเวลำ
บญัชทีีย่ ืน่ค ำขอฯ 

 

0 1 (ตอ้งประทับตรานติบิคุคล
และลงนามโดยกรรมการ 

ผูม้อี านาจกระท าการแทน
นติบิคุคลตามทีร่ะบไุว ้

ในหนังสอืรับรอง 
การจดทะเบยีนนติบิคุคล

ของกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

กระทรวงพาณชิย ์ทกุหนา้) 

 

16 

 

หนงัสอืรบัรองฐำนะทำงกำรเงนิจำกสมำคม 

หรอืองคก์รหรอืหนว่ยงำนทีก่รมศลุกำกรก ำหนด 

 

1 0 (องคก์ร/หน่วยงาน  

ทีก่รมศลุกากรก าหนด 

ไดแ้ก ่
(1) สภาอตุสาหกรรม 

แหง่ประเทศไทย 
(2) สภาหอการคา้ 

แหง่ประเทศไทย 
(3) หอการคา้ไทย 
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 รำยกำรเอกสำร ตวัจรงิ ส ำเนำ เง ือ่นไข  

(4) สภาผูส้ง่สนิคา้ทางเรอื

แหง่ประเทศไทย 
(5) สมาคมตวัแทนขนสง่

สนิคา้ทางอากาศไทย 
(6) สมาคมผูน้ าเขา้และ 

ผูส้ง่ออกระดบัมาตรฐาน 
เออโีอ) 

17 

 

หนงัสอืน ำสง่เอกสำรแกไ้ขเพิม่เตมิ 

 

1 0 (1. ใชเ้ฉพาะกรณีมกีาร 

ยืน่เอกสารแกไ้ขเพิม่เตมิ 
2. ตอ้งยืน่หนังสอืน าสง่ฯ 

ทกุครัง้ทีม่กีารน าสง่เอกสาร

แกไ้ขเพิม่เตมิ 
3. ตอ้งประทบัตรานติบิคุคล

และลงนามโดยกรรมการ 
ผูม้อี านาจกระท าการแทน

นติบิคุคลตามทีร่ะบไุว ้
ในหนังสอืรับรอง 

การจดทะเบยีนนติบิคุคล

ของกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
กระทรวงพาณชิย)์ 

 

18 

 

หนงัสอืชีแ้จงผลกำรขำดทุนและประมำณกำร

รำยไดล้ว่งหนำ้ 3 ปี 
 

1 0 (1. ใชเ้ฉพาะกรณี

คณุสมบัตไิม่ครบถว้น เชน่ 
กรณีมผีลก าไรไมเ่ป็นไป

ตามก าหนด 
2. ตอ้งประทบัตรานติบิคุคล

และลงนามโดยกรรมการ 
ผูม้อี านาจกระท าการแทน

นติบิคุคลตามทีร่ะบไุว ้

ในหนังสอืรับรอง 
การจดทะเบยีนนติบิคุคล

ของกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
กระทรวงพาณชิย)์ 

 

19 

 

หนงัสอืขอผอ่นผนัหลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงือ่นไข

ตำมประกำศ 
 

1 0 (1. ใชเ้ฉพาะกรณีมเีหต ุ

ไมต่รงตามหลักเกณฑ ์
วธิกีาร และเงือ่นไข 

ในประกาศ เชน่ กรณี 

มผีลก าไรไมเ่ป็นไปตาม
ก าหนด 

2. ตอ้งประทบัตรานติบิคุคล
และลงนามโดยกรรมการ 

ผูม้อี านาจกระท าการแทน
นติบิคุคลตามทีร่ะบไุว ้

ในหนังสอืรับรอง 

การจดทะเบยีนนติบิคุคล
ของกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

กระทรวงพาณชิย)์ 

 

20 
 

งบกำรเงนิในปีถดัจำกปีทีผ่ลก ำไรไมเ่ป็นไปตำม
ก ำหนด 

 

0 1 (1. ใชเ้ฉพาะกรณี
คณุสมบัตไิม่ครบถว้น เชน่ 

กรณีมผีลก าไรไมเ่ป็นไป
ตามก าหนด 

2. ตอ้งประทบัตรานติบิคุคล
และลงนามโดยกรรมการ 
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 รำยกำรเอกสำร ตวัจรงิ ส ำเนำ เง ือ่นไข  

ผูม้อี านาจกระท าการแทน

นติบิคุคลตามทีร่ะบไุว ้
ในหนังสอืรับรอง 

การจดทะเบยีนนติบิคุคล
ของกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

กระทรวงพาณชิย ์ทกุหนา้) 

21 
 

หนงัสอืชีแ้จงกำรควบรวมบรษิทั 
 

1 0 (1. ใชเ้ฉพาะกรณีมกีาร 
ควบรวมบรษัิท 

2. ตอ้งประทบัตรานติบิคุคล
และลงนามโดยกรรมการ 

ผูม้อี านาจกระท าการแทน

นติบิคุคลตามทีร่ะบไุว ้
ในหนังสอืรับรอง 

การจดทะเบยีนนติบิคุคล
ของกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

กระทรวงพาณชิย)์ 

 

22 
 

งบกำรเงนิตำมขอ้ก ำหนดของกระทรวงพำณชิย์
ยอ้นหลงั 3 ปี ของบรษิทัทีค่วบรวมท ัง้หมด โดยมี

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตทีร่บัรองงบกำรเงนิ 
ในรอบระยะเวลำบญัชทีีย่ ืน่ค ำขอฯ 

 

0 1 (1. ใชเ้ฉพาะกรณีมกีาร 
ควบรวมบรษัิท 

2. ตอ้งประทบัตรานติบิคุคล
และลงนามโดยกรรมการ 

ผูม้อี านาจกระท าการแทน

นติบิคุคลตามทีร่ะบไุว ้
ในหนังสอืรับรองการจด

ทะเบยีนนติบิคุคลของ 
กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

กระทรวงพาณชิย ์ทกุหนา้) 

 

 

แบบฟอรม์ค ำขออนุญำต 

 รำยกำรเอกสำร เง ือ่นไข  

ไมพ่บแบบฟอรม์ค าขออนุญาต 

 
 

 


