
คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอต่ออำยุกำรเป็นผู้ผ่ำนพธีิกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:ดา่นศลุกากรแมส่อด 

กระทรวง:กระทรวงการคลงั 

  
 
 

1.      ช่ือกระบวนงำน:การขอตอ่อายกุารเป็นผู้ผา่นพิธีการศลุกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ 

2.        หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:ดา่นศลุกากรแม่สอด 

3.      ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว    
4.      หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนมุตั ิ     
5.      กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) ประกาศกรมศลุกากรที ่128/2556 เร่ืองการใช้ประมวลระเบียบปฏิบติัศลุกากรลงวนัที่ 26 ธนัวาคม
พ.ศ. 2556 

  
2) ประกาศกรมศลุกากรที ่25/2557 ลงวนัที่ 19 มีนาคม 2557 เร่ืองการลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการ

ศลุกากรหรือด าเนินการในกระบวนการทางศลุกากร 

  
3) พระราชบญัญติัศลุกากร (ฉบบัที ่8) พทุธศกัราช 2480 

  
4) พระราชบญัญติัศลุกากรพระพทุธศกัราช 2469 

  
6.      ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7.      พืน้ท่ีให้บริกำร: สว่นกลาง, สว่นกลางท่ีตัง้อยูใ่นภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)      
8.      กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ประกาศกรมศลุกากรเร่ืองการก าหนดระยะเวลาแล้ว

เสร็จของงานพ.ศ. 2555 ลงวนัท่ี 5 พฤศจิกายนพ.ศ. 2555 

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 30นาที 

9.      ข้อมูลสถติ ิ

     จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน0      

     จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  



     จ ำนวนค ำขอที่น้อยท่ีสุด 0  

10.  ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอตอ่อายกุารเป็นผู้ผา่นพิธีการศลุกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ณดา่น
ศลุกากรแมส่อด 

11.  ช่องทำงกำรให้บริกำร       
1) สถานท่ีให้บริการด่านศลุกากรแม่สอด 287 ม.1 ต.ท่าสายลวดอ.แม่สอดจ.ตาก 

63110 โทร 0 5556 3095/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัทกุวนั (ไม่เวน้วนัหยดุราชการ) ตัง้แต่เวลา 08:30 - 
16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

  
12.  หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

หลกัเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขในการย่ืนค าขอเป็นไปตามประกาศกรมศลุกากรท่ี 25/2557ลงวนัท่ี 19 มีนาคม
พ.ศ. 2557 เร่ืองการลงทะเบียนเป็นผู้ผา่นพิธีการศลุกากรหรือด าเนินการในกระบวนการทางศลุกากร 
ข้อ 1 ผู้ประสงค์จะผา่นพิธีการศลุกากรหรือด าเนินการในกระบวนการทางศลุกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้
เอกสาร (Paperless) ให้ด าเนินการดงันี ้
 (1) ย่ืนแบบค าขอลงทะเบียนเป็นผู้ผา่นพิธีการศลุกากรหรือด าเนินการในกระบวนการทางศลุกากรณฝ่าย
ทะเบียนสว่นทะเบียนและสิทธิพิเศษส านกัมาตรฐานพิธีการและราคาศลุกากรหรือฝ่ายบริหารงานทัว่ไปหรือ
หนว่ยงานท่ีได้รับอนมุตัิให้รับลงทะเบียนของส านกัหรือส านกังานศลุกากรหรือดา่นศลุกากรเว้นแตก่รณี
หนว่ยงานสว่นราชการรัฐวิสาหกิจสถานทตูองค์การสาธารณกศุลหรือองค์การอ่ืนๆท่ีไมมี่เลขประจ าตวัผู้ เสีย
ภาษีอากรให้ย่ืนแบบค าขอลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศลุกากรหรือด าเนินการในกระบวนการทางศลุกากรท่ี
ฝ่ายทะเบียนสว่นทะเบียนและสิทธิพิเศษส านกัมาตรฐานพิธีการและราคาศลุกากร 
 (2) หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอลงทะเบียนและคณุสมบตัขิองผู้ขอลงทะเบียนให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ใน
แบบค าขอลงทะเบียนแนบท้ายประกาศกรมศลุกากรท่ี 25/2557 และให้น าเอกสารตวัจริงบตัรประจ าตวั
ประชาชนหรือเอกสารแสดงตนอ่ืนๆเชน่หนงัสือเดนิทางบตัรประจ าตวัท่ีทางราชการออกให้เป็นต้นโดยเอกสาร
แสดงตนดงักลา่วจะต้องระบเุลขประจ าตวัประชาชนไว้มาแสดงด้วยทกุครัง้พร้อมทัง้ให้ผู้ขอลงทะเบียนสแกน
เอกสารประกอบการขอลงทะเบียนทัง้หมดเป็นไฟล์ .pdf และบนัทกึลงส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (เชน่
แผน่ DISKETTE หรือ CD ROM เป็นต้น) เพ่ือประกอบแบบค าขอลงทะเบียน 
 (3) กรณีผู้ ย่ืนแบบค าขอลงทะเบียนประสงค์จะเป็นผู้สง่ข้อมลูและผู้ รับข้อมลูทางอิเล็กทรอนิกส์กบัระบบ
คอมพิวเตอร์ของศลุกากรให้ด าเนินการทดสอบระบบการแลกเปล่ียนข้อมลูและ/หรือการลงลายมือช่ือ



อิเล็กทรอนิกส์ให้ครบถ้วนสมบรูณ์ตามท่ีสว่นแผนงานและมาตรฐานส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ก าหนดแล้วจงึรับสง่ข้อมลูโดยใช้หมายเลขผู้ มีสิทธิรับสง่ข้อมลูทางอิเล็กทรอนิกส์กบัระบบคอมพิวเตอร์ของ
ศลุกากรตอ่ไป 
ข้อ 2 กรณีได้รับอนมุตัิให้ลงทะเบียนแล้วในการผ่านพิธีการศลุกากรส าหรับการน าของเข้าหรือการสง่ของออก
หรือการด าเนินการในเร่ืองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรหรือการชดเชยคา่ภาษีอากรรวมถึงการด าเนิน
กระบวนการทางศลุกากรทกุขัน้ตอนให้ใช้เอกสารตวัจริงบตัรประจ าตวัประชาชนหรือเอกสารแสดงตนอ่ืนๆเช่น
หนงัสือเดนิทางบตัรประจ าตวัท่ีทางราชการออกให้เป็นต้นโดยเอกสารแสดงตนดงักล่าวจะต้องระบเุลข
ประจ าตวัประชาชนไว้มาแสดงในการด าเนินกระบวนการทางศลุกากรทกุขัน้ตอนดงักลา่วโดยไมต้่องแสดงบตัร
ผา่นพิธีการในรูปแบบใดๆ 
ข้อ 3 ผู้ ท่ีได้รับอนมุตัใิห้เป็นผู้ผา่นพิธีการศลุกากรหรือด าเนินการในกระบวนการทางศลุกากรโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารแล้วหากมีการเปล่ียนแปลงข้อมลูทะเบียนตา่งจากท่ีได้รับการอนมุตัใิห้ลงทะเบียน
ให้ย่ืนแบบค าขอเปล่ียนแปลงข้อมลูทะเบียนดงันี ้
 (1) ย่ืนแบบค าขอเปล่ียนแปลงข้อมลูทะเบียนได้ท่ีฝ่ายทะเบียนสว่นทะเบียนและสิทธิพิเศษส านกัมาตรฐานพิธี
การและราคาศลุกากรหรือฝ่ายบริหารงานทัว่ไปหรือหนว่ยงานท่ีได้รับอนมุตัใิห้รับลงทะเบียนของส านกัหรือ
ส านกังานศลุกากรหรือดา่นศลุกากรเว้นแตก่รณีหนว่ยงานสว่นราชการรัฐวิสาหกิจสถานทตูองค์การสาธารณ
กศุลหรือองค์การอ่ืนๆท่ีไมมี่เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีอากรให้ย่ืนแบบค าขอเปล่ียนแปลงข้อมลูทะเบียนท่ีฝ่าย
ทะเบียนสว่นทะเบียนและสิทธิพิเศษส านกัมาตรฐานพิธีการและราคาศลุกากร 
 (2) หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอแก้ไขข้อมลูทางทะเบียนให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในแบบค าขอ
เปล่ียนแปลงข้อมลูทะเบียนแนบท้ายประกาศกรมศลุกากรท่ี 25/2557 และให้น าเอกสารตวัจริงบตัรประจ าตวั
ประชาชนหรือเอกสารแสดงตนอ่ืนๆเชน่หนงัสือเดนิทางบตัรประจ าตวัท่ีทางราชการออกให้เป็นต้นโดยเอกสาร
แสดงตนดงักลา่วจะต้องระบเุลขประจ าตวัประชาชนไว้มาแสดงด้วยทกุครัง้พร้อมทัง้ให้ผู้ขอเปล่ียนแปลงข้อมลู
ทะเบียนสแกนเอกสารประกอบการขอเปล่ียนแปลงข้อมลูทะเบียนทัง้หมดเป็นไฟล์ .pdf และบนัทกึลงส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ (เชน่แผน่DISKETTE หรือ CD ROM เป็นต้น) เพ่ือประกอบแบบค าขอเปล่ียนแปลงข้อมลู
ทะเบียน 
ข้อ 4 กรณีข้อมลูในระบบทะเบียนของระบบคอมพิวเตอร์ของศลุกากรไมต่รงกบัเอกสารหลกัฐานท่ีย่ืนขอ
ลงทะเบียนเน่ืองจากมีการบนัทกึข้อมลูผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วนผู้ ท่ีได้รับอนมุตัใิห้เป็นผู้ผา่นพิธีการศลุกากร
หรือด าเนินการในกระบวนการทางศลุกากรโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วนัน้สามารถแจ้งขอเปล่ียนแปลง
ข้อมลูให้ถกูต้องครบถ้วนพร้อมแสดงเอกสารประกอบการแก้ไขข้อผิดพลาดท่ีฝ่ายทะเบียนสว่นทะเบียนและ
สิทธิพิเศษส านกัมาตรฐานพิธีการและราคาศลุกากรหรือฝ่ายบริหารงานทัว่ไปหรือหน่วยงานท่ีได้รับอนมุตัใิห้รับ



ลงทะเบียนของส านกัหรือส านกังานศลุกากรหรือดา่นศลุกากรเพ่ือเจ้าหน้าท่ีศลุกากรจะได้ด าเนินการแก้ไข
ข้อมลูการลงทะเบียนให้ถกูต้องภายใน 1 วนัท าการนบัแตไ่ด้รับเอกสารประกอบการแก้ไขครบถ้วน 
ข้อ 5 ผู้ประสงค์จะเพิ่มเตมิหรือเปล่ียนแปลงข้อมลูทะเบียนเพ่ือผา่นพิธีการศลุกากรในระบบแลกเปล่ียนข้อมลู
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange : EDI) 
 (1) ให้ย่ืนแบบค าขอเปล่ียนแปลงข้อมลูทะเบียนในระบบแลกเปล่ียนข้อมลูทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ท่ีฝ่ายทะเบียน
สว่นทะเบียนและสิทธิพิเศษส านกัมาตรฐานพิธีการและราคาศลุกากร 
 (2) หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอแก้ไขข้อมลูทางทะเบียนให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในแบบค าขอ
เปล่ียนแปลงข้อมลูทะเบียนในระบบแลกเปล่ียนข้อมลูทางอิเล็กทรอนิกส์แนบท้ายประกาศนีแ้ละให้น าเอกสาร
ตวัจริงบตัรประจ าตวัประชาชนหรือเอกสารแสดงตนอ่ืนๆเชน่หนงัสือเดนิทางบตัรประจ าตวัท่ีทางราชการออก
ให้เป็นต้นโดยเอกสารแสดงตนดงักลา่วจะต้องระบเุลขประจ าตวัประชาชนไว้มาแสดงด้วยทกุครัง้พร้อมทัง้ให้ผู้
ขอเปล่ียนแปลงข้อมลูทะเบียนสแกนเอกสารประกอบการขอเปล่ียนแปลงข้อมลูทะเบียนทัง้หมดเป็น
ไฟล์ .pdf และบนัทกึลงส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (เชน่แผ่น DISKETTE หรือ CD ROM เป็นต้น) เพ่ือประกอบแบบค า
ขอเปล่ียนแปลงข้อมลูทะเบียน 
ข้อ 6 การระงบัการใช้ข้อมลูทะเบียน 
 (1) กรณีผู้ลงทะเบียนประเภทบคุคลธรรมดารายใดไมมี่การผา่นพิธีการศลุกากรหรือด าเนินการในกระบวนการ
ทางศลุกากรติดตอ่กนัเป็นเวลา 6 เดือนกรมศลุกากรจะระงบัการใช้ข้อมลูในระบบทะเบียนของผู้ลงทะเบียน
ประเภทบคุคลธรรมดารายนัน้ในวนัท่ี 25 ของเดือนท่ีถดัจากวนัท่ีครบก าหนด 6 เดือน 
 (2) กรณีผู้ลงทะเบียนประเภทนิตบิคุคลรายใดไมมี่การผ่านพิธีการศลุกากรหรือด าเนินการในกระบวนการทาง
ศลุกากรติดตอ่กนัเป็นเวลา 1 ปีกรมศลุกากรจะระงบัการใช้ข้อมลูในระบบทะเบียนของผู้ลงทะเบียนประเภทนิติ
บคุคลรายนัน้ในวนัท่ี 25 ของเดือนท่ีถดัจากวนัท่ีครบก าหนด 1 ปีทัง้นีผู้้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบ
สถานภาพได้ทางระบบ Internet ของกรมศลุกากร 
 (3) กรณีผู้ลงทะเบียนท่ีถกูระงบัการใช้ข้อมลูในระบบทะเบียนของผู้ลงทะเบียนประสงค์จะตอ่อายกุาร
ลงทะเบียนให้ย่ืนแบบค าขอตอ่อายทุะเบียนได้ท่ีฝ่ายทะเบียนสว่นทะเบียนและสิทธิพิเศษส านกัมาตรฐานพิธี
การและราคาศลุกากรหรือฝ่ายบริหารงานทัว่ไปหรือหนว่ยงานท่ีได้รับอนมุตัใิห้รับลงทะเบียนของส านกัหรือ
ส านกังานศลุกากรหรือดา่นศลุกากร 
 (4) หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอตอ่อายกุารลงทะเบียนให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในแบบค าขอตอ่อายุ
ทะเบียนแนบท้ายประกาศกรมศลุกากรท่ี 25/2557 และให้น าเอกสารตวัจริงบตัรประจ าตวัประชาชนหรือ
เอกสารแสดงตนอ่ืนๆเชน่หนงัสือเดนิทางบตัรประจ าตวัท่ีทางราชการออกให้เป็นต้นโดยเอกสารแสดงตน
ดงักลา่วจะต้องระบเุลขประจ าตวัประชาชนไว้มาแสดงด้วยทกุครัง้พร้อมทัง้ให้ผู้ขอตอ่อายกุารลงทะเบียนสแกน



เอกสารประกอบการขอตอ่อายกุารลงทะเบียนทัง้หมดเป็นไฟล์ .pdf และบนัทกึลงส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (เชน่
แผน่ DISKETTE หรือ CD ROM เป็นต้น) เพ่ือประกอบแบบค าขอตอ่อายทุะเบียน 
ข้อ 7 การยกเลิกทะเบียน 
 (1) กรณีผู้ ท่ีได้รับอนมุตัใิห้ลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศลุกากรหรือด าเนินการในกระบวนการทางศลุกากร
แล้วมีความประสงค์ขอยกเลิกการลงทะเบียนให้ย่ืนแบบค าขอยกเลิกการลงทะเบียนได้ท่ีฝ่ายทะเบียนสว่น
ทะเบียนและสิทธิพิเศษส านกัมาตรฐานพิธีการและราคาศลุกากรหรือฝ่ายบริหารงานทัว่ไปหรือหนว่ยงานท่ี
ได้รับอนมุตัใิห้รับลงทะเบียนของส านกัหรือส านกังานศลุกากรหรือดา่นศลุกากรทัง้นีจ้ะถือวา่ผู้ ย่ืนค าร้องสิน้
สภาพการเป็นผู้ได้รับอนมุตัใิห้ผา่นพิธีการศลุกากรหรือด าเนินการในกระบวนการทางศลุกากรนบัแตว่นัท่ีย่ืนค า
ร้องเป็นต้นไป 
 (2) หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอยกเลิกการลงทะเบียนให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในแบบค าขอยกเลิกการ
ลงทะเบียนแนบท้ายประกาศกรมศลุกากรท่ี 25/2557 และให้น าเอกสารตวัจริงบตัรประจ าตวัประชาชนหรือ
เอกสารแสดงตนอ่ืนๆเชน่หนงัสือเดนิทางบตัรประจ าตวัท่ีทางราชการออกให้เป็นต้นโดยเอกสารแสดงตน
ดงักลา่วจะต้องระบเุลขประจ าตวัประชาชนไว้มาแสดงด้วยทกุครัง้พร้อมทัง้ให้ผู้ขอยกเลิกการลงทะเบียนสแกน
เอกสารประกอบการขอยกเลิกการลงทะเบียนทัง้หมดเป็นไฟล์ .pdf และบนัทกึลงส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (เชน่
แผน่ DISKETTE หรือCD ROM เป็นต้น) เพ่ือประกอบแบบค าขอยกเลิกการลงทะเบียน 
 
 
 
หมายเหต ุ
 
** คา่ธรรมเนียมคูมื่อส าหรับประชาชน 40 บาท/หน้า 
 
** กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วนและไมอ่าจแก้ไข/เพิ่มเตมิได้
ในขณะนัน้ผู้ รับค าขอและผู้ ย่ืนค าขอจะต้องลงนามบนัทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนั
พร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ ย่ืนค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิหากผู้ ย่ืนค าขอไมด่ าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิได้
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดผู้ รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 
** พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาค าขอและยงัไมน่บัระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ ย่ืนค าขอจะด าเนินการ
แก้ไขค าขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิครบถ้วนตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรียบร้อยแล้ว 



 
** ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้
ในคูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว 

  
13.  ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของ
ขัน้ตอนกำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบ
เอกสาร 

  

เจ้าหน้าท่ีรับแบบค าขอ
ลงทะเบียนและเอกสาร
หลกัฐานประกอบแบบ
ค าขอฯ/ตรวจสอบ
เอกสาร 
 

  

8 นาที ดา่นศลุกากร
แมส่อด 

- 

2) 

การพิจารณา 

  

เจ้าหน้าท่ีบนัทกึข้อมลู
ประวตัเิข้าสูร่ะบบ
ทะเบียนผู้มาตดิตอ่ 

  

15 นาที ดา่นศลุกากร
แมส่อด 

- 

3) 

การพิจารณา 

  

การอนมุตัทิะเบียน
เจ้าหน้าท่ีออกใบตอบรับ
การลงทะเบียน 

  

7 นาที ดา่นศลุกากร
แมส่อด 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 30 นาที 

  
14.  งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว    
ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอนและระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแล้ว 30 นาที 

  
15.  รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 



ที่ 
รำยกำรเอกสำรยืนยัน

ตัวตน 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) 

บตัรประจ ำตวัประชำชน กรมกำร
ปกครอง 

1 1 ฉบบั (1.เลือกใช้เอกสำรข้อท่ี 1-
2 อยำ่งใดอย่ำงหนึง่ 
2.ต้องรับรองส ำเนำ
ถกูต้อง 
) 

2) 

บตัรประจ ำตวัข้ำรำชกำร
หรือพนกังำนองค์กำร
ของรัฐ 

- 1 1 ฉบบั (1.เลือกใช้เอกสำรข้อท่ี 1-
2 อยำ่งใดอย่ำงหนึง่ 
2.ใช้ย่ืนพร้อมกบัส ำเนำ
ทะเบียนบ้ำน 
3.รับรองส ำเนำถกูต้อง 
) 

3) 

หนงัสือ
เดนิทำง (PASSPORT) 

กรมกำรกงสลุ 1 1 ฉบบั (1.ใช้เอกสำรข้อท่ี 3 กรณี
เป็นชำวตำ่งประเทศ
เทำ่นัน้ 
2.ย่ืนพร้อม
ส ำเนำ VISA ขำเข้ำลำ่สดุ
ท่ีเข้ำประเทศไทย
และ VISA ยงัไมห่มดอำย ุ
3.ลงนำมพร้อมรับรอง
ส ำเนำถกูต้อง 
4.กรณีหนงัสือเดนิทำงของ
ชำวตำ่งประเทศหนว่ยงำน
ผู้ออกเอกสำรเป็นของ
ประเทศนัน้ๆ 
5.หำกไมส่ำมำรถน ำ
หนงัสือ



ที่ 
รำยกำรเอกสำรยืนยัน

ตัวตน 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร 

หมำยเหตุ 

เดนิทำง (PASSPORT) มำ
แสดงได้ให้ใช้หนงัสือ
รับรองหนงัสือ
เดนิทำง (PASSPORT) ท่ี
ออกให้โดยมี NOTARY 
PUBLIC ท่ีเช่ือถือได้เป็นผู้
ลงนำมรับรองและออกให้
ไมเ่กิน 6 เดือน) 

4) 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน กรมกำร
ปกครอง 

0 1 ฉบบั (1.ใช้ในกรณีท่ีอยูไ่มต่รง
กบัท่ีอยูใ่นบตัรประจ ำตวั
ประชำชน 
2.ต้องรับรองส ำเนำ
ถกูต้อง 
) 

5) 

ทะเบียนสมรส กรมกำร
ปกครอง 

0 1 ฉบบั (1.ใช้ในกรณีเปล่ียนค ำ
น ำหน้ำนำมหรือเปล่ียน
นำมสกลุ 
2.ต้องรับรองส ำเนำ
ถกูต้อง 
) 

6) 

ใบส ำคญักำรเปล่ียนช่ือ-
สกลุ 

กรมกำร
ปกครอง 

0 1 ฉบบั (1.ใช้ในกรณีเปล่ียนช่ือ-
สกลุ 
2.ต้องรับรองส ำเนำ
ถกูต้อง 
 
) 



ที่ 
รำยกำรเอกสำรยืนยัน

ตัวตน 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร 

หมำยเหตุ 

7) 

หนงัสือมอบอ ำนำจ - 1 0 ฉบบั (1.ใช้ในกรณีบคุคลหรือผู้
มีอ ำนำจไมม่ำด ำเนินกำร
ย่ืนค ำขอด้วยตนเอง 
2.กรอกข้อควำมให้
ครบถ้วนและระบช่ืุอผู้มอบ
ผู้ รับมอบและลงนำม
พร้อมพยำน 2 คน 
3.ติดอำกรแสตมป์ 10-
30 บำทตำมประเภทค ำขอ 
4.แนบส ำเนำเอกสำร
แสดงตวัตนตำมเอกสำร
ข้อ 1-3 อย่ำงใดอยำ่งหนึง่
ของผู้มอบอ ำนำจและผู้ รับ
มอบอ ำนำจพร้อมลงนำม
รับรองส ำเนำถกูต้อง 
) 

8) 

ใบทะเบียนคนตำ่งด้ำว ส ำนกังำน
ตรวจคนเข้ำ
เมือง(สตม.) 

1 1 ฉบบั (1.กรณีคนตำ่งด้ำวท่ีขอ
อนญุำตเพ่ือมีถ่ินท่ีอยูใ่น
รำชอำณำจกัรต้องแสดง
ใบส ำคญัถ่ินท่ีอยูท่ี่ได้รับ
อนญุำตให้อยูใ่นประเทศ
ไทย 
2.ลงนำมพร้อมรับรอง
ส ำเนำถกูต้อง 
) 



ที่ 
รำยกำรเอกสำรยืนยัน

ตัวตน 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร 

หมำยเหตุ 

9) 

หนงัสือรับรองนิตบิคุคล กรมพฒันำ
ธุรกิจกำรค้ำ 

0 1 ชดุ (1.ให้ใช้เอกสำรซึง่ออกให้
ไมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัย่ืน
ขอตอ่อำยทุะเบียน 
2.ลงนำมพร้อมรับรอง
ส ำเนำถกูต้องและ
ประทบัตรำนิติ
บคุคล (กรณีระบเุง่ือนไข
ไว้) 
) 

10) 

บตัรประจ ำตวัผู้ เสียภำษี
อำกรหรือใบทะเบียน
ภำษีมลูคำ่เพิ่ม (ภ.พ.20)
หรือแบบแจ้งกำร
เปล่ียนแปลงทะเบียน
ภำษีมลูคำ่เพิ่ม (ภ.พ.09) 

กรมพฒันำ
ธุรกิจกำรค้ำ 

0 1 ชดุ (1.ให้เลือกใช้เอกสำรข้อ
ท่ี 10 อยำ่งใดอย่ำงหนึง่ 
2.ลงนำมพร้อมรับรอง
ส ำเนำถกูต้องและ
ประทบัตรำนิติ
บคุคล (กรณีระบเุง่ือนไข
ไว้) 
) 

11) 

หนงัสือสญัญำกิจกำร
ร่วมค้ำ 

- 0 1 ชดุ (1.ใข้เฉพำะกรณีเป็น
กิจกำรร่วมค้ำ 
2.ลงนำมพร้อมรับรอง
ส ำเนำถกูต้องและ
ประทบัตรำนิตบิคุคล
(กรณีระบเุง่ือนไขไว้) 
) 

12) 
ใบทะเบียนพำณิชย์ กรมพฒันำ

ธุรกิจกำรค้ำ 

0 1 ชดุ (1.ใช้เฉพำะกรณีร้ำนค้ำ
, ห้ำงหุ้นสว่นสำมญั 



ที่ 
รำยกำรเอกสำรยืนยัน

ตัวตน 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร 

หมำยเหตุ 

2.ลงนำมพร้อมรับรอง
ส ำเนำถกูต้อง 
) 

13) 

หนงัสือสญัญำจดัตัง้ห้ำง
หุ้นสว่น 

- 0 1 ชดุ (1.ใช้เฉพำะกรณีห้ำง
หุ้นสว่นสำมญั 
2.ลงนำมพร้อมรับรอง
ส ำเนำถกูต้อง 
) 

14) 

หนงัสือกำรจดัตัง้
หนว่ยงำนรำชกำร,
รัฐวิสำหกิจ,โรงเรียน,
มหำวิทยำลยั,วดั,มลูนิธิ,
สมำคม,สหกรณ์และ
อ่ืนๆ 

- 0 1 ชดุ (1.ใช้เฉพำะกรณีเป็น
หนว่ยงำนรำชกำร,
รัฐวิสำหกิจ,โรงเรียน,
มหำวิทยำลยั,วดั,มลูนิธิ,
สมำคม,สหกรณ์ 
2.ลงนำมพร้อมรับรอง
ส ำเนำถกูต้องและ
ประทบัตรำนิตบิคุคล
(กรณีระบเุง่ือนไขไว้) 
) 

15) 

หนงัสือแตง่ตัง้ผู้ มีอ ำนำจ
ลงนำม 

- 0 1 ชดุ (1.ใช้เฉพำะกรณีเป็น
หนว่ยงำนรำชกำร,
รัฐวิสำหกิจ,โรงเรียน,
มหำวิทยำลยั,วดั,มลูนิธิ,
สมำคม,สหกรณ์ 
2.ลงนำมพร้อมรับรอง
ส ำเนำถกูต้องและ
ประทบัตรำนิตบิคุคล



ที่ 
รำยกำรเอกสำรยืนยัน

ตัวตน 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร 

หมำยเหตุ 

(กรณีระบเุง่ือนไขไว้) 
) 

16) 

หนงัสือรับรองข้อควำมท่ี
นำยทะเบียนเก็บรักษำ
ไว้ตำมพระรำชบญัญัติ
กำรประกอบธุรกิจของ
คนตำ่งด้ำวพ.ศ.2542 

กรมพฒันำ
ธุรกิจกำรค้ำ 

0 1 ชดุ (1.ใช้เฉพำะกรณีธุรกิจตำ่ง
ด้ำวท่ีจดทะเบียนใน
ประเทศไทย 
2.ออกให้ไมเ่กิน 6 เดือน
ก่อนวนัย่ืนค ำขอ 
3.ลงนำมพร้อมรับรอง
ส ำเนำถกูต้องและ
ประทบัตรำนิตบิคุคล
(กรณีระบเุง่ือนไขไว้) 
) 

17) 

ใบอนญุำตประกอบ
ธุรกิจของคนตำ่งด้ำว 

กรมพฒันำ
ธุรกิจกำรค้ำ 

0 1 ชดุ (1.ใช้เฉพำะกรณีธุรกิจตำ่ง
ด้ำวท่ีจดทะเบียนใน
ประเทศไทย 
2.ลงนำมพร้อมรับรอง
ส ำเนำถกูต้องและ
ประทบัตรำนิตบิคุคล
(กรณีระบเุง่ือนไขไว้) 
) 

18) 

หลกัฐำนกำรจดทะเบียน
เป็นนิติบคุคลของ
ตำ่งประเทศโดย
มีNOTARY PUBLIC ท่ี
เช่ือถือได้เป็นผู้ลงนำม

- 1 1 ชดุ (1.ใช้เฉพำะในกรณีนิติ
บคุคลจดทะเบียน
ตำ่งประเทศ 
2.ออกให้ไมเ่กิน 6 เดือน
ก่อนวนัย่ืนค ำขอ 
3.ลงนำมพร้อมรับรอง



ที่ 
รำยกำรเอกสำรยืนยัน

ตัวตน 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร 

หมำยเหตุ 

รับรองและออกให้ไมเ่กิน
6 เดือน 

ส ำเนำถกูต้องและ
ประทบัตรำนิตบิคุคล
(กรณีระบเุง่ือนไขไว้) 
) 

  
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ 
รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) 

แบบค ำขอตอ่อำยุ
ทะเบียนแนบท้ำย
หมำยเลข 10 ตำม
ประกำศกรม
ศลุกำกร
ท่ี 25/2557 

กรมศลุกำกร 1 0 ชดุ (1.กรอกข้อควำมให้
ครบถ้วนและลง
ลำยมือช่ือผู้ มี
อ ำนำจลงนำมและ
ประทบัตรำนิติ
บคุคล(กรณีระบุ
เง่ือนไขไว้)) 

2) 

เเอกสำรกำรแปล
เป็นภำษำไทยของ
หลกัฐำนกำรจด
ทะเบียนเป็นนิติ
บคุคลของ
ตำ่งประเทศ
หนงัสือสญัญำ
กำรแตง่ตัง้ตวัแทน
หนงัสือมอบ
อ ำนำจและ

- 1 1 ชดุ (1.กรณีนิติบคุคล
จดทะเบียน
ตำ่งประเทศและ
หลกัฐำนกำรจด
ทะเบียนนิตบิคุคล
เป็น
ภำษำตำ่งประเทศ 
2.หนงัสือตำ่งๆท่ี
ออกเป็น
ภำษำตำ่งประเทศ



ที่ 
รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร 

หมำยเหตุ 

หนงัสืออ่ืนๆท่ี
ออกเป็น
ภำษำตำ่งประเทศ 

จะต้องผำ่นกำรแปล
เป็นภำษำไทยโดย
สถำบนักำรแปลท่ี
เช่ือถือได้ 
3.ลงนำมพร้อม
รับรองส ำเนำ
ถกูต้องและ
ประทบัตรำนิติ
บคุคล (กรณีระบุ
เง่ือนไขไว้) 
) 

3) 

หนงัสือรับรอง
บคุคลผู้แปล
เอกสำร 

- 1 1 ชดุ (1.ใช้เฉพำะกรณีนิติ
บคุคลจดทะเบียน
ตำ่งประเทศและ
หลกัฐำนกำรจด
ทะเบียนนิตบิคุคล
เชน่หนงัสือสญัญำ
หนงัสือมอบอ ำนำจ
และหนงัสืออ่ืนๆเป็น
ภำษำตำ่งประเทศ 
2.กรณีเป็นผู้แปล
จำกสถำบนักำร
แปลให้แนบส ำเนำ
เอกสำรแสดงตวัตน
ของผู้แปลเอกสำร
ตำมเอกสำรท่ี 1-



ที่ 
รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร 

หมำยเหตุ 

3 อยำ่งใดอย่ำงหนึง่
มำกบัหนงัสือรับรอง
ด้วย 
3.กรณีผู้แปลเป็น
ทนำยควำมให้ใช้
หนงัสือรับรอง
(CERTIFICATE) วำ่
เป็นทนำยควำมท่ี
ได้รับอนญุำตให้ท ำ
ค ำรับรองลำยมือช่ือ
และเอกสำร
(Notarial Services 
Attorney)จำกสภำ
ทนำยควำม 
พร้อมลงนำมรับรอง
ส ำเนำถกูต้องและ
ประทบัตรำนิติ
บคุคล(กรณีระบุ
เง่ือนไขไว้) 
) 

4) 
ค ำสัง่ศำล กรมบงัคบัคดี 1 1 ชดุ (1.ใช้เฉพำะกรณีมี

กำรฟืน้ฟกิูจกำร/
บริหำรแผน) 

  
16.  ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 



  
17.  ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียนระฆงัศลุกากรของดา่นศลุกากรแม่สอด 
หมายเหตุ(นายด่านศลุกากรแม่สอด 09  0908  8477) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียนโทรศพัท์สายดว่นศลุกากร 1332 ในวนัและเวลาราชการ 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียนโทรสารหมายเลข 0 2671 5250 
หมายเหตุ- 

4) ช่องทำงกำรร้องเรียนไปรษณีย์โดยท าเป็นหนงัสือสง่มาท่ีกลุม่คุ้มครองและจริยธรรมกรมศลุกากร
ถนนสนุทรโกษาแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร 10110 
หมายเหตุ- 

5) ช่องทำงกำรร้องเรียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ท่ี ctc@customs.go.th 
หมายเหตุ- 

6) ช่องทำงกำรร้องเรียนส่ือสารมวลชน 
หมายเหตุ(กรณีทีห่วัหนา้กลุ่มคุม้ครองจริยธรรมของกรมศลุกากรเห็นควรรับเร่ืองร้องเรียน) 

7) ช่องทำงกำรร้องเรียนตดิตอ่ด้วยตนเองในวนัและเวลาราชการณกลุม่คุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม
กรมศลุกากรถนนสนุทรโกษาแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร 
หมายเหตุ- 

8) ช่องทำงกำรร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนในสงักดักระทรวงการคลงั 
หมายเหตุ- 

9) ช่องทำงกำรร้องเรียนศนูย์บริการศลุกากร (โทร. 1164) หรือหน่วยงานภาครัฐอ่ืน 
หมายเหตุ- 

  
18.  ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

1) แบบค าขอลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศลุกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แนบท้ายประกาศกรมศลุกากร
ท่ี 25/2557 
- 

  
 



19.    หมำยเหตุ 
- 
  

วันท่ีพมิพ์ 20/07/2558 

สถำนะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์
แล้ว 

จัดท ำโดย ไพยงสงัข์ทอง 

อนุมัตโิดย กิตตสิทุธิสมัพนัธ์ 

  
  

  
  

 


