
คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตลงทะเบียนหรือกำรขอต่ออำยุกำรลงทะเบียนบุคคลที่
ปฏิบัตงิำนเก่ียวกับกำรออกของ 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:ดา่นศลุกากรแมส่อด 

กระทรวง:กระทรวงการคลงั 

  
 
 

1.      ช่ือกระบวนงำน:การขออนญุาตลงทะเบียนหรือการขอตอ่อายกุารลงทะเบียนบคุคลท่ีปฏิบตังิานเก่ียวกบั
การออกของ 

2.        หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:ดา่นศลุกากรแม่สอด 

3.      ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว    
4.      หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง      
5.      กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัศลุกากรพระพทุธศกัราช 2469 

  
2) ประกาศกรมศลุกากรที ่13/2549 เร่ืองระเบียบปฏิบติัเก่ียวกบัตวัแทนออกของ 

  
3) ประกาศกรมศลุกากรที ่96/2553  เร่ืองแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบปฏิบติัเก่ียวกบัตวัแทนออกของ 

  
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 การขออนญุาตลงทะเบียนหรือการขอตอ่อายกุารลงทะเบียนบคุคลท่ี
ปฏิบตังิานเก่ียวกบัการออกของณดา่นศลุกากรแมส่อด   

11.  ช่องทำงกำรให้บริกำร       
1) สถานท่ีให้บริการงานบริการพิธีการฝ่ายบริการศลุกากรที่ 1 ด่านศลุกากรแม่สอด 287 ม.1 ต.ท่า

สายลวดอ.แม่สอดจ.ตากโทร 0 5556 3095/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

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

  
12.  หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

หลกัเกณฑ์เง่ือนไขในการปฏิบตังิานเก่ียวกบัตวัแทนออกของ 
ตามประกาศกรมศลุกากรท่ี 13/2549 ลงวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2549 เร่ืองระเบียบปฏิบตัเิก่ียวกบัตวัแทนออก
ของแก้ไขเพิ่มเตมิโดยประกาศกรมศลุกากรท่ี 96/2553 ลงวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2553 
 
บคุคลท่ีประสงค์จะปฏิบตังิานเก่ียวกบัการออกของ(ชิปปิง้) จะต้องมีคณุสมบตัิดงันี ้
 (1) เป็นบคุคลท่ีมีบตัรผา่นพิธีการศลุกากรหรือบตัรผู้ช่วยปฏิบตัิพิธีการศลุกากรและได้ผา่นการอบรมและ
ทดสอบ 
จากสถาบนัวิทยาการศลุกากรตามประกาศกรมศลุกากรท่ี 13/2549 ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 หรือ 
 (2) เป็นบคุคลท่ีผา่นการอบรมหลกัสตูรตวัแทนออกของจากสมาคมหรือสถาบนัท่ีกรมศลุกากรรับรองและผา่น
การ 
ทดสอบข้อสอบมาตรฐานท่ีกรมศลุกากรก าหนดหรือผา่นการอบรมหลกัสตูรผู้ช านาญการศลุกากรของกรม
ศลุกากรและเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของตวัแทนออกของท่ีได้รับอนญุาตจากกรมศลุกากรให้เป็นตวัแทนออก
ของตามประกาศกรมศลุกากรท่ี 13/2549 
 (3) ไมเ่คยมีประวตักิารกระท าความผิดตามกฎหมายศลุกากรอยา่งร้ายแรงหรือถกูกรมศลุกากรเพิกถอนบตัร
ผา่นพิธีการศลุกากรหรือบตัรผู้ชว่ยปฏิบตัพิิธีการศลุกากร 
 
วิธีการ 
 1. ผู้ ท่ีประสงค์จะเป็นผู้ปฏิบตังิานเก่ียวกบัการออกของต้องย่ืนค าขออนญุาตพร้อมเอกสารประกอบตามแบบท่ี
กรมศลุกากรก าหนด 



 2. ผู้ ท่ีปฏิบตังิานเก่ียวกบัการออกของท่ีได้รับอนญุาตแล้วสามารถปฏิบตังิานเก่ียวกบัการออกของได้คราวละ
สามปี 
นบัแตว่นัท่ีได้รับอนญุาต 
เม่ือครบก าหนดสามปีแล้วจะต้องย่ืนค าร้องขอตอ่อายตุามแบบท่ีกรมศลุกากรก าหนดพร้อมเอกสารประกอบ 
และได้ต้องรับอนญุาตให้ตอ่อายกุ่อนจงึจะสามารถปฏิบตัพิิธีการศลุกากรเก่ียวกบัการออกของตอ่ไปได้ 
 3. ในการลงทะเบียนหรือตอ่อายกุารลงทะเบียนปฏิบตังิานเก่ียวกบัการออกของจะต้องย่ืนค าร้องด้วยตนเองท่ี
สว่นทะเบียนและสิทธิพิเศษส านกัมาตรฐานพิธีการและราคาศลุกากรกรมศลุกากรหรือส านกังานศลุกากร
ภมูิภาคภาคหรือดา่นศลุกากร 
 4.กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงข้อมลูทางทะเบียนได้แก่ช่ือช่ือสกลุหรือท่ีอยูเ่ป็นต้นจะต้องย่ืนค าร้องขอ
เปล่ียนแปลงข้อมลูทางทะเบียนตามแบบท่ีก าหนดพร้อมแนบเอกสารหลกัฐานท่ีมีการจดแจ้งเปล่ียนแปลง
ดงักลา่วตอ่ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษส านกัมาตรฐานพิธีการและราคาศลุกากรกรมศลุกากรหรือส านกังาน
ศลุกากรภมูิภาคภาคหรือดา่นศลุกากร 
 
 
 
หมายเหต ุ
 
- คา่ธรรมเนียมคูมื่อส าหรับประชาชน 40 บาท/หน้า 
 
- ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้
ในคูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 

  
13.  ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 



ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของ
ขัน้ตอนกำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบ
เอกสาร 

  

เจ้าหน้าท่ีผู้ รับแบบค า
ขอลงทะเบียนตรวจสอบ
คณุสมบตัแิละความ
ถกูต้องของแบบค าขอ
และเอกสารหลกัฐาน
ประกอบแบบค าขอฯ 

  

13 นาที ดา่นศลุกากร
แมส่อด 

- 

2) 

การพิจารณา 

  

เจ้าหน้าท่ีบนัทกึข้อมลู
ประวตัเิข้าสูร่ะบบ
ทะเบียนผู้มาตดิตอ่ 

  

10 นาที ดา่นศลุกากร
แมส่อด 

- 

3) 
การพิจารณา 

  

การอนมุตัทิะเบียน 

  

5 นาที ดา่นศลุกากร
แมส่อด 

- 

4) 

การพิจารณา 

  

เจ้าหน้าท่ีออกใบตอบรับ
การลงทะเบียน 

  

2 นาที ดา่นศลุกากร
แมส่อด 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 30 นาที 

  
14.  งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว    
ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอนและระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแล้ว 30 นาที 

  
15.  รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 



ที่ 
รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

กรมกำรปกครอง 1 1 ฉบบั (ลงรำยมือช่ือ
รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

2) 
ส ำเนำทะเบียน
บ้ำน 

กรมกำรปกครอง 1 1 ฉบบั (ลงรำยมือช่ือ
รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

3) 

ใบส ำคญักำร
เปล่ียนช่ือ 

กรมกำรปกครอง 1 1 ฉบบั (1.ใช้ในกรณี
เปล่ียนช่ือตวัช่ือ
สกลุ (แบบช. 3 ,ช. 
5) 
2.ลงลำยมือช่ือ
รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

4) 

ทะเบียนสมรส กรมกำรปกครอง 1 1 ฉบบั (1.ใช้ในกรณี
เปล่ียนค ำน ำหน้ำ
นำมหรือเปล่ียน
นำมสกลุ 
2..ลงลำยมือช่ือ
รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

  
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 



ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) 

แบบค ำร้องขอ
ลงทะเบียน/ขอ
ตอ่อำยกุำร
ปฏิบตังิำน
เก่ียวกบักำรออก
ของ 

กรมศลุกำกร 1 0 ฉบบั (กรอกข้อควำม
ให้ครบถ้วนและ
ลงลำยมือช่ือผู้
ย่ืนค ำร้อง) 

2) 

แบบค ำร้องขอ
เปล่ียนแปลง
ข้อมลูทำง
ทะเบียนของ
บคุคลท่ี
ปฏิบตังิำน
เก่ียวกบักำรออก
ของ 

กรมศลุกำกร 1 0 ฉบบั (1.ใช้ในกรณีมี
กำรเปล่ียนช่ือ
ตวัช่ือสกลุ
เปล่ียนแปลงท่ี
อยูเ่ปล่ียนแปลง
ต้นสงักดั 
2.กรอกข้อควำม
ให้ครบถ้วนและ
ลงลำยมือช่ือผู้
ย่ืนค ำร้อง) 

3) 

หนงัสือรับรอง
กำรเป็น
พนกังำน/ลกูจ้ำง
ของตวัแทนออก
ของ 

- 1 0 ฉบบั (1.ออกให้ก่อน
วนัย่ืนค ำร้องไม่
เกิน 1 เดือน 
2. ลงนำมโดยผู้
มีอ ำนำจลงนำม 
หรือผู้ มีหน้ำท่ี
หรือผู้ ท่ีได้รับ
มอบหมำย
พร้อม



ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร 

หมำยเหตุ 

ประทบัตรำ
บริษัท/ห้ำงฯ) 

4) 

ประกำศนียบตัร
ผำ่นกำรอบรม
หลกัสตูรตวัแทน
ออกของหรือ
ประกำศนียบตัร
ผำ่นกำรอบรม
หลกัสตูร
ผู้ช ำนำญกำร
ศลุกำกร 

- 1 1 ฉบบั (ลงรำยมือช่ือ
รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

5) 
รูปถ่ำยหน้ำตรง
ขนำด 1 นิว้ 

- 1 0 ฉบบั (ถ่ำยไว้ไมเ่กิน 6
เดือน  ) 

  
16.  ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

  
17.  ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียนระฆงัศลุกากรของดา่นศลุกากรแม่สอด 
หมายเหตุ(นายด่านศลุกากรแม่สอด  09 0908 8477 ) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียนโทรศพัท์สายดว่นศลุกากร 1332 ในวนัและเวลาราชการ 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียนโทรสารหมายเลข 0 5556 3753 
หมายเหตุ- 



4) ช่องทำงกำรร้องเรียนไปรษณีย์โดยท าเป็นหนงัสือสง่มาท่ีกลุม่คุ้มครองและจริยธรรมกรมศลุกากร
ถนนสนุทรโกษาแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร 10110 
หมายเหตุ- 

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

6) ช่องทำงกำรร้องเรียนส่ือสารมวลชน 
หมายเหตุ- 

7) ช่องทำงกำรร้องเรียนตดิตอ่ด้วยตนเองในวนัและเวลาราชการณกลุม่คุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม
กรมศลุกากรถนนสนุทรโกษาแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร 
หมายเหตุ- 

8) ช่องทำงกำรร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนในสงักดักระทรวงการคลงั 
หมายเหตุ- 

9) ช่องทำงกำรร้องเรียนศนูย์บริการศลุกากร (โทร. 1164) หรือหน่วยงานภาครัฐอ่ืน 
หมายเหตุ- 

  
18.  ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

1) แบบค าร้องขอลงทะเบียนปฏิบตังิานเก่ียวกบัการออกของ 
- 

2) แบบค าร้องขอเปล่ียนแปลงข้อมลูทางทะเบียนของบคุคลท่ีปฏิบตังิานเก่ียวกบัการออกของ 
- 

19.    หมำยเหตุ 
-  

วันท่ีพมิพ์ 21/07/2558 

สถำนะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์
แล้ว 

จัดท ำโดย ไพยงสงัข์ทอง 

อนุมัตโิดย กิตตสิทุธิสมัพนัธ์ 

  
 


