
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอลงทะเบยีนตวัแทนผูร้ำยงำนยำนพำหนะเขำ้-ออก 

ทำงอเิล็กทรอนกิส ์  
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขการขอลงทะเบยีนตวัแทนผูร้ายงานยานพาหนะเขา้ - ออกทางอเิล็กทรอนกิส ์เป็นไปตาม

ประกาศกรมศลุกากรที ่64/2561 ลงวนัที ่27 กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2561 เรือ่ง การลงทะเบยีนเป็นผูป้ฏบิัตพิธิกีารศลุกากร 

หรอืด าเนนิการในกระบวนการทางศลุกากร 

 

 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงือ่นไขกำรยืน่ขอลงทะเบยีนโดยกระดำษ 

 

ส ำหรบัระบบพธิกีำรศุลกำกรทำงอเิล็กทรอนกิส ์ 

 

ขอ้ 25 หลักเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอลงทะเบยีน และคณุสมบตัขิองผูข้อลงทะเบยีนใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นแบบค าขอ 

แบบแนบ หลักฐานประกอบแบบค าขอและแบบแนบ รวมถงึขอ้ปฏบิัตใินการยืน่แบบค าขอและวธิกีารกรอกแบบค าขอตามแนบ

ทา้ยประกาศนี้ 

 

 

 

สว่นที ่6 

 

กำรลงทะเบยีน 

 

 ขอ้ 26 ผูป้ระสงคจ์ะปฏบิัตพิธิกีารศลุกากรหรอืด าเนนิการในกระบวนทางศลุกากรทางอเิล็กทรอนกิส ์ธนาคารผูป้ระสงคจ์ะขอ

อนุญาตเป็นธนาคารศลุกากร หรอืศนูยบ์รหิารเงนิผูป้ระสงคจ์ะขออนุญาตเป็นศนูยบ์รหิารเงนิศลุกากร ใหด้ าเนนิการดงันี้ 

 

(1) ยืน่แบบค าขอลงทะเบยีนเป็นผูป้ฏบิตัพิธิกีารศลุกากรหรอืด าเนนิการในกระบวนการทางศลุกากร ณ ฝ่ายทะเบยีนผูน้ าเขา้และ

สง่ออก สว่นทะเบยีนและสทิธพิเิศษ ส านักมาตรฐานพธิกีารและราคาศลุกากร หรอืฝ่ายบรหิารงานทั่วไป หรอืหน่วยงานทีไ่ดรั้บ

อนุมัตใิหรั้บลงทะเบยีนของส านักงานศลุกากรหรอืดา่นศลุกากร เวน้แต ่สว่นราชการ รัฐวสิาหกจิ สถานทตู องคก์ารสาธารณา

กศุล หรอืองคก์ารอืน่ ๆ ทีไ่มม่เีลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษีอากร ใหย้ืน่แบบค าขอลงทะเบยีนเป็นผูป้ฏบิัตพิธิกีารศลุกากรหรอื

ด าเนนิการในกระบวนการทางศลุกากร ณ ฝ่ายทะเบยีนผูน้ าเขา้และสง่ออก สว่นทะเบยีนและสทิธพิเิศษ ส านักมาตรฐานพธิกีาร

และราคาศลุกากร 

 

(2) กรณีผูย้ืน่แบบค าขอลงทะเบยีนประสงคจ์ะเป็นผูส้ง่ขอ้มลูและผูรั้บขอ้มลูทางอเิล็กทรอนกิสก์บัระบบคอมพวิเตอรข์องศลุกากร 

ใหด้ าเนนิการทดสอบระบบการแลกเปลีย่นขอ้มลู และ/หรอืการลงลายมอืชือ่อเิล็กทรอนกิสใ์หค้รบถว้นสมบรูณ์ตามทีส่ว่น

แผนงานและมาตรฐาน ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารก าหนด แลว้จงึรับสง่ขอ้มลูโดยใชห้มายเลขผูม้สีทิธิรั์บสง่

ขอ้มลูทางอเิล็กทรอนกิสก์ับระบบคอมพวิเตอรข์องศลุกากรตอ่ไป 

 

 

 

หมำยเหตุ 

 

** คา่ธรรมเนยีมคูม่อืส าหรับประชาชน 40 บาท/หนา้ 

 

** กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไม่อาจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้  

ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พรอ้มก าหนดระยะเวลา 

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

จะด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 
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** พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไม่พจิารณาค าขอ และยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงาน จนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอหรอื

ยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

** 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 : 0 - 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ตรวจสอบความครบถว้น/ถกูตอ้งของหลักฐานประกอบ 

แบบค าขอ 

(หมายเหต:ุ -)  

8 นาท ี กรมศลุกากร 
 

2) กำรพจิำรณำ 

การอนุญาตใหล้งทะเบยีน/ เจา้หนา้ทีอ่อกใบตอบรับ 
การลงทะเบยีน 

(หมายเหต:ุ -)  

7 นาท ี กรมศลุกากร 

 

3) กำรพจิำรณำ 
เจา้หนา้ทีบ่นัทกึขอ้มลูประวตัเิขา้สูร่ะบบทะเบยีนผูม้าตดิตอ่ 

(หมายเหต:ุ -)  

15 นาท ี กรมศลุกากร 
 

 

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)) 

- 

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 ุและ

รับรองส าเนาถกูตอ้ง 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

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) 

- 

6) 

 

แบบค ำขอลงทะเบยีนตวัแทนผูร้ำยงำนยำนพำหนะเขำ้-ออก 

ทำงอเิล็กทรอนกิส ์(แบบค ำขอหมำยเลข 3) แนบทำ้ยประกำศ 
กรมศลุกำกรที ่64/2561) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1. ใชใ้นกรณีประสงคข์อลงทะเบยีนตวัแทนผูร้ายงาน

ยานพาหนะเขา้-ออก ทางอเิล็กทรอนกิส ์
2. กรอกขอ้ความใหค้รบถว้น พรอ้มลงลายมอืชือ่และประทับนติบิคุคล 

(ถา้ม)ี) 

กรมศลุกากร 

7) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(1. ใชใ้นกรณีนติบิคุคลจดทะเบยีนในประเทศไทย 

2. ออกใหไ้มเ่กนิ 3 เดอืน) 

- 

8) 
 

ใบทะเบยีนภำษมีูลคำ่เพิม่ (ภ.พ.20) หรอื บตัรประจ ำตวัผูเ้สยีภำษี
อำกร หรอื แบบแจง้กำรเปลีย่นแปลงทะเบยีนภำษมีูลคำ่เพิม่ 

(ภ.พ.09) ทีก่รมสรรพำกรออกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ใชก้รณีนติบิคุคลทีไ่มม่เีลขทะเบยีนนติบิคุคล  

จากกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ หรอืเลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษีอากรไมต่รงกับ

เลขทะเบยีนนติบิคุคลของกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ และนติบิคุคล 
ทีจ่ดทะเบยีนสาขา) 

- 

9) 

 

หลกัฐำนกำรจดทะเบยีนนติบิุคคลของตำ่งประเทศ โดยม ีNotary 

Public ทีเ่ชือ่ถอืไดเ้ป็นผูล้งนำมรบัรองและออกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(1 .ใชใ้นกรณีเป็นนติบิคุคลจดทะเบยีนตา่งประเทศ 

2. หากไม่ก าหนดชือ่ผูบ้รหิารกจิการ ใหแ้นบเอกสารอืน่ๆ ส าหรับ 
ยืน่เพิม่เตมิขอ้ที ่5 มาดว้ย 

3. หลักฐานการจดทะเบยีนนติบิคุคลทีเ่ป็นภาษาตา่งประเทศ ตอ้งมี 

ค าแปลเป็นภาษาไทยจากสถาบนัการแปลทีเ่ชือ่ถอืได ้โดยแนบเอกสาร
อืน่ๆ ส าหรับยืน่เพิม่เตมิขอ้ที ่6 มาดว้ย 

4. ใหผู้ม้อี านาจลงนาม ลงลายมอืชือ่รับรองส าเนาถูกตอ้งและประทับตรา
นติบิคุคล (ถา้ม)ี) 

- 

10) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ (Power of Attorney) โดยม ีNotary Public 

ทีเ่ชือ่ถอืไดเ้ป็นผูล้งนำมรบัรองและออกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ(1.ใชเ้ฉพาะกรณีนติบิคุคลจดทะเบยีนตา่งประเทศ หรอื 
ส านักงานผูแ้ทน ทีไ่ม่ก าหนดชือ่ผูบ้รหิารกจิการ และกจิการร่วมคา้ 

ทีจั่ดท าหนังสอืมอบอ านาจในตา่งประเทศ 
2. ใหฝ่้ายตวัการยืน่หากหลกัฐานหนังสอืสญัญา (Agency Agreement) 

ไมไ่ดร้ะบขุอบเขตการท านติกิรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบักรมศุลกากร 

ในเรือ่งเกีย่วกับการด าเนนิการตามกระบวนการทางศลุกากร  
หรอืการมอบอ านาจใหม้าท านติกิรรมกบักรมศลุกากร 

3. หนังสอืมอบอ านาจ (Power of Attorney) ทีเ่ป็นภาษาตา่งประเทศ 
ตอ้งมคี าแปลเป็นภาษาไทยจากสถาบนัการแปลทีเ่ชือ่ถอืได ้ 

โดยแนบเอกสารอืน่ๆ ส าหรับยืน่เพิม่เตมิขอ้ที ่6 มาดว้ย 

4. เอกสารทีเ่ป็นส าเนา ใหล้งลายมอืชือ่รับรองส าเนาถกูตอ้ง 
พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล (ถา้ม)ี) 

11) 
 

ค ำแปลภำษำไทยจำกสถำบนักำรแปลทีเ่ชือ่ถอืได ้โดยผูม้อี ำนำจ
ลงนำมของสถำบนักำรแปลลงนำมรบัรองและประทบัตรำสถำบนั 

(ถำ้ม)ี พรอ้มแนบหลกัฐำนประกอบกำรพจิำรณำเพิม่เตมิ 

ในหมำยเหตุ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(1. ยืน่พรอ้มหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนเป็นสถาบนั 

การแปล พรอ้มใหผู้ม้อี านาจลงนามของสถาบนัการแปลลงลายมอืชือ่

รับรองส าเนาถกูตอ้งและประทับตราสถาบนั (ถา้ม)ี 
2. กรณีผูแ้ปลเป็นทนายความผูท้ าค ารับรองลายมอืชือ่และเอกสาร 

(Notarial Services Attorney) ใหย้ืน่หนังสอืรับรอง (Certificate)  
การขึน้ทะเบยีนเป็นทนายความผูท้ าค ารับรองลายมอืชือ่และเอกสาร 

พรอ้มใหท้นายความเจา้ของหนังสอืรับรองนัน้ลงลายมอืชือ่รับรอง 

ส าเนาถกูตอ้ง และประทบัตรานติบิคุคล (ถา้ม)ี) 

- 

12) 

 

หลกัฐำนหนงัสอืสญัญำแตง่ต ัง้ตวัแทน (Agency Agreement) 

โดยมNีotary Public ทีเ่ชือ่ถอืไดเ้ป็นผูล้งนำมรบัรอง และออกให้
ไมเ่กนิ 6 เดอืน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(1. หากหลกัฐานหนังสอืสญัญาแตง่ตัง้ตัวแทนไม่ไดร้ะบ ุ

นติกิรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับกรมศลุกากร และ/หรอืการด าเนนิการ 
ตามกระบวนการทางศลุกากร ใหแ้นบเอกสารอืน่ ๆ ส าหรับยืน่เพิม่เตมิ 

ขอ้ที ่5 มาดว้ย 

2. หลักฐานหนังสอืสญัญาแตง่ตัง้ตวัแทน (Agency Agreement)  
ทีเ่ป็นภาษาตา่งประเทศตอ้งมคี าแปลเป็นภาษาไทยจากสถาบนัการแปล

ทีเ่ชือ่ถอืได ้ใหแ้นบเอกสารอืน่ ๆ ส าหรับยืน่เพิม่เตมิขอ้ที ่6 มาดว้ย) 

- 

 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กลุม่คุม้ครองและสง่เสรมิจรยิธรรม กรมศลุกากร  - ตดิตอ่ดว้ยตนเองในวนัและเวลาราชการ ณ กลุม่คุม้ครองและ

สง่เสรมิจรยิธรรม กรมศลุกากร  เลขที ่1 ถนนสนุทรโกษา เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  - โทรศพัทส์ายดว่นศลุกากร 
1332 ในวนัและเวลาราชการ - โทรสาร หมายเลข 0 2667 6919 - ไปรษณีย ์โดยท าเป็นหนังสอืสง่มาที ่กลุม่

คุม้ครองและสง่เสรมิจรยิธรรม กรมศลุกากร เลขที ่1 ถนนสนุทรโกษา เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 - จดหมาย

อเิล็กทรอนกิส ์(e-mail) ที ่ctc@customs.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  
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ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

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 : กำรขอลงทะเบยีนตวัแทนผูร้ำยงำนยำนพำหนะเขำ้-ออก 

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 ำขอลงทะเบยีนตวัแทนผูร้ำยงำนยำนพำหนะ

เขำ้-ออกทำงอเิล็กทรอนกิส ์(แบบค ำขอหมำยเลข 
3) แนบทำ้ยประกำศกรมศลุกำกรที ่64/2561) 

 

1 0 (1. ใชใ้นกรณีประสงค ์

ขอลงทะเบยีนตวัแทน
ผูร้ายงานยานพาหนะเขา้-

ออก ทางอเิล็กทรอนกิส ์

2. กรอกขอ้ความ 
ใหค้รบถว้น พรอ้ม 

ลงลายมอืชือ่และ
ประทับตรานติบิคุคล  

(ถา้ม)ี) 

 

7 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
 

1 0 (1. ใชใ้นกรณีนติบิคุคลจด
ทะเบยีนในประเทศไทย 

2. ออกใหไ้มเ่กนิ 3 เดอืน) 
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 รำยกำรเอกสำร ตวัจรงิ ส ำเนำ เง ือ่นไข  

8 
 

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

กำรเปลีย่นแปลงทะเบยีนภำษมีูลคำ่เพิม่ (ภ.พ.09) 
ทีก่รมสรรพำกรออกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืน 

 

1 0 (ใชก้รณีนติบิคุคลทีไ่มม่ี
เลขทะเบยีนนติบิคุคล  

จากกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
หรอืเลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี

อากรไมต่รงกบัเลขทะเบยีน

นติบิคุคลของกรมพัฒนา
ธรุกจิการคา้ และนติบิคุคล

ทีจ่ดทะเบยีนสาขา) 

 

9 
 

หลกัฐำนกำรจดทะเบยีนนติบิุคคลของตำ่งประเทศ 
โดยม ีNotary Public ทีเ่ชือ่ถอืไดเ้ป็นผูล้งนำม

รบัรองและออกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืน 
 

1 1 (1 .ใชใ้นกรณีเป็นนติบิคุคล
จดทะเบยีนตา่งประเทศ 

2. หากไม่ก าหนด 
ชือ่ผูบ้รหิารกจิการ ใหแ้นบ

เอกสารอืน่ๆ ส าหรับ 
ยืน่เพิม่เตมิขอ้ที ่5 มาดว้ย 

3. หลักฐานการจดทะเบยีน

นติบิคุคลทีเ่ป็น
ภาษาตา่งประเทศ ตอ้งม ี

ค าแปลเป็นภาษาไทย 
จากสถาบนัการแปล 

ทีเ่ชือ่ถอืได ้โดยแนบ

เอกสารอืน่ๆ ส าหรับ 
ยืน่เพิม่เตมิขอ้ที ่6 มาดว้ย 

4. ใหผู้ม้อี านาจลงนาม  
ลงลายมอืชือ่รับรองส าเนา

ถกูตอ้งและประทบัตรา 

นติบิคุคล (ถา้ม)ี) 

 

10 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ (Power of Attorney) โดยม ี

Notary Public ทีเ่ชือ่ถอืไดเ้ป็นผูล้งนำมรบัรอง 
และออกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืน 

 

1 1 (1.ใชเ้ฉพาะกรณีนติบิคุคล

จดทะเบยีนตา่งประเทศ 
หรอื ส านักงานผูแ้ทน  

ทีไ่ม่ก าหนดชือ่ผูบ้รหิาร

กจิการ และกจิการร่วมคา้ 
ทีจั่ดท าหนังสอืมอบอ านาจ

ในตา่งประเทศ 
2. ใหฝ่้ายตวัการยืน่ 

หากหลักฐานหนังสอื

สญัญา (Agency 
Agreement) ไมไ่ดร้ะบุ

ขอบเขตการท านติกิรรม 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบักรมศลุกากร

ในเรือ่งเกีย่วกับ 
การด าเนนิการตาม

กระบวนการทางศลุกากร 

หรอืการมอบอ านาจ 
ใหม้าท านติกิรรม 

กบักรมศลุกากร 
3. หนังสอืมอบอ านาจ 

(Power of Attorney)  

ทีเ่ป็นภาษาตา่งประเทศ 
ตอ้งมคี าแปลเป็นภาษาไทย

จากสถาบนัการแปล 
ทีเ่ชือ่ถอืได ้โดยแนบ

เอกสารอืน่ๆ ส าหรับยืน่

เพิม่เตมิขอ้ที ่6 มาดว้ย 
4. เอกสารทีเ่ป็นส าเนา  
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 รำยกำรเอกสำร ตวัจรงิ ส ำเนำ เง ือ่นไข  

ใหล้งลายมอืชือ่รับรอง
ส าเนาถกูตอ้ง 

พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล 
(ถา้ม)ี) 

11 

 

ค ำแปลภำษำไทยจำกสถำบนักำรแปลทีเ่ชือ่ถอืได ้

โดยผูม้อี ำนำจลงนำมของสถำบนักำรแปลลงนำม
รบัรองและประทบัตรำสถำบนั (ถำ้ม)ี พรอ้มแนบ

หลกัฐำนประกอบกำรพจิำรณำเพิม่เตมิในหมำยเหตุ 

 

1 1 (1. ยืน่พรอ้มหนังสอืรับรอง

การจดทะเบยีนเป็นสถาบนั
การแปล พรอ้มใหผู้ม้ี

อ านาจลงนามของสถาบนั

การแปลลงลายมอืชือ่
รับรองส าเนาถกูตอ้งและ

ประทับตราสถาบนั (ถา้ม)ี 
2. กรณีผูแ้ปล 

เป็นทนายความผูท้ า 
ค ารับรองลายมอืชือ่และ

เอกสาร (Notarial 

Services Attorney)  
ใหย้ืน่หนังสอืรับรอง 

(Certificate)  
การขึน้ทะเบยีนเป็น

ทนายความผูท้ าค ารับรอง

ลายมอืชือ่และเอกสาร 
พรอ้มใหท้นายความ

เจา้ของหนังสอืรับรองนัน้ 
ลงลายมอืชือ่รับรองส าเนา

ถกูตอ้ง และประทบัตรา 

นติบิคุคล (ถา้ม)ี) 

 

12 

 

หลกัฐำนหนงัสอืสญัญำแตง่ต ัง้ตวัแทน (Agency 

Agreement) โดยมNีotary Public ทีเ่ชือ่ถอืได้
เป็นผูล้งนำมรบัรอง และออกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืน 

 

1 1 (1. หากหลกัฐานหนังสอื

สญัญาแตง่ตัง้ตวัแทนไมไ่ด ้
ระบนุติกิรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบั

กรมศลุกากร และ/หรอื 

การด าเนนิการ 
ตามกระบวนการ 

ทางศลุกากร ใหแ้นบ
เอกสารอืน่ ๆ ส าหรับ 

ยืน่เพิม่เตมิขอ้ที ่5 มาดว้ย 

2. หลักฐานหนังสอืสญัญา
แตง่ตัง้ตัวแทน (Agency 

Agreement) ทีเ่ป็น
ภาษาตา่งประเทศตอ้งม ี

ค าแปลเป็นภาษาไทยจาก
สถาบนัการแปลทีเ่ชือ่ถอืได ้

ใหแ้นบเอกสารอืน่ ๆ 

ส าหรับยืน่เพิม่เตมิขอ้ที ่6 
มาดว้ย) 

 

 

แบบฟอรม์ค ำขออนุญำต 

 รำยกำรเอกสำร เง ือ่นไข  

ไมพ่บแบบฟอรม์ค าขออนุญาต 

 
 

 
 


