
คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขึน้ทะเบียนในระบบพธีิกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้
เอกสำร (Paperless) 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:ดา่นศลุกากรแมส่อด 

กระทรวง:กระทรวงการคลงั 

  
 
 

1.      ช่ือกระบวนงำน:การขึน้ทะเบียนในระบบพิธีการศลุกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) 
2.        หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:ดา่นศลุกากรแม่สอด 

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

1) ประกาศกรมศลุกากรที ่62/2552 ลงวนัที่ 15 กนัยายน 2552 เร่ืองการก ากบัดูแลผูใ้ห้บริการ
เคาน์เตอร์บริการ(Service Counter) เก่ียวกบัการผ่านพิธีการศลุกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้
เอกสาร 

  
2) ประกาศกรมศลุกากรที ่25/2557 ลงวนัที่ 19 มีนาคม 2557 เร่ืองการลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการ

ศลุกากรหรือด าเนินการในกระบวนการทางศลุกากร 

  
6.      ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

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

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0วนัท าการ 

9.      ข้อมูลสถติ ิ

     จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน0      

     จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

     จ ำนวนค ำขอที่น้อยท่ีสุด 0  

10.  ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขึน้ทะเบียนในระบบพิธีการศลุกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้
เอกสาร (Paperless) ณดา่นศลุกากรแมส่อด      



11.  ช่องทำงกำรให้บริกำร       
1) สถานท่ีให้บริการด่านศลุกากรแม่สอด 287 ม.1 ต.ท่าสายลวดอ.แม่สอดจ.ตาก 63110  โทร 0 

5556  3095 /ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

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

  
12.  หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

- ตามประกาศกรมศลุกากรท่ี 25/2557 ลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2557 เร่ืองการลงทะเบียนเป็นผู้ผา่นพิธีการ
ศลุกากรหรือด าเนินการในกระบวนการทางศลุกากร 
 
สว่นท่ี 1 การลงทะเบียนในระบบพิธีการศลุกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) 
 
ข้อ 1 (3)กรณีผู้ ย่ืนแบบค าขอลงทะเบียนประสงค์จะเป็นผู้สง่ข้อมลูและผู้ รับข้อมลูทางอิเล็กทรอนิกส์กบัระบบ
คอมพิวเตอร์ของศลุกากรให้ด าเนินการทดสอบระบบการแลกเปล่ียนข้อมลูและ/หรือการลงลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ให้ครบถ้วนสมบรูณ์ตามท่ีสว่นแผนงานและมาตรฐานส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ก าหนดแล้วจงึรับสง่ข้อมลูโดยใช้หมายเลขผู้ มีสิทธิรับสง่ข้อมลูทางอิเล็กทรอนิกส์กบัระบบคอมพิวเตอร์ของ
ศลุกากรตอ่ไป 
 
ในกรณีท่ีเป็นผู้ให้บริการเคาน์เตอร์บริการ (Service Counter) 
 
ตามประกาศกรมศลุกากรท่ี 62/2552 ลงวนัท่ี 15 กนัยายน 2552 เร่ืองการก ากบัดแูลผู้ให้บริการเคาน์เตอร์
บริการ (Service Counter) เก่ียวกบัการผ่านพิธีการศลุกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร 
 
สว่นท่ี 2 หลกัเกณฑ์และวิธีการขออนญุาต 
 
ข้อ 6 (2)เม่ือส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแจ้งให้ท าการทดสอบระบบการประมวลผลบนระบบ
ทดสอบ (Test system) ให้ผู้ขอรับใบอนญุาตท าการทดสอบระบบการประมวลผลบนระบบทดสอบด้วย
เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับสร้างสง่รับเก็บรักษาและแลกเปล่ียนข้อมลูทางอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือการลง



ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ให้ครบถ้วนสมบรูณ์ตามท่ีส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารก าหนด 
 
สว่นท่ี 3 การออกใบอนญุาต 
 
ข้อ 9 ส านกังานศลุกากรหรือดา่นศลุกากรผู้ รับค าร้องขอรับใบอนญุาตจะเป็นผู้ออกใบอนญุาตเป็นผู้ให้บริการ
เคาน์เตอร์บริการและส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารจะเป็นผู้ก าหนดหมายเลขผู้ มีสิทธิรับ-สง่ข้อมลู
ทางอิเล็กทรอนิกส์กบัระบบคอมพิวเตอร์ของศลุกากร(Production System) ของผู้ให้บริการเคาน์เตอร์บริการ 
 
สว่นท่ี 5 การสัง่พกัใช้หรือการเพิกถอนใบอนญุาต 
 
ข้อ 12 ในกรณีท่ีส านกังานศลุกากรหรือดา่นศลุกากรผู้ออกใบอนญุาตมีหนงัสือแจ้งวา่ผู้ ได้รับใบอนญุาตกระท า
การหรือละเว้นกระท าการใดๆจนเป็นเหตใุห้เกิดความเสียหายอยา่งร้ายแรงตอ่ผู้ผา่นพิธีการศลุกากรหรือด าเนิน
กระบวนการทางศลุกากรหรือไมป่ฏิบตัิตามค าสัง่ใดๆและแจ้งวา่การกระท าดงักล่าวอาจเป็นเหตใุห้ถกูพิจารณา
เพิกถอนใบอนญุาต 
 
ให้ส านกังานศลุกากรหรือดา่นศลุกากรผู้ออกใบอนญุาตมีอ านาจออกค าสัง่เพิกถอนใบอนญุาตและแจ้งส านกั
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารระงบัการใช้งานหมายเลขผู้ มีสิทธิรับ-สง่ข้อมลูทางอิเล็กทรอนิกส์กบัระบบ
คอมพิวเตอร์ของศลุกากรของผู้ให้บริการเคาน์เตอร์บริการรายนัน้ทัง้หมดโดยให้ประกาศค าสัง่เพิกถอน
ใบอนญุาตให้เป็นท่ีทราบทัว่กนั 
 
ข้อ 13 ในกรณีท่ีส านกังานศลุกากรหรือดา่นศลุกากรผู้ออกใบอนญุาตตรวจพบในภายหลงัวา่การออก
ใบอนญุาตเป็นไปโดยผิดหลงอนัเน่ืองมาจากข้อมลูไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วนตามหลกัเกณฑ์หรือเง่ือนไขการ
อนญุาต 
 
ให้ส านกังานศลุกากรหรือดา่นศลุกากรผู้ออกใบอนญุาตมีอ านาจออกค าสัง่เพิกถอนใบอนญุาตและแจ้งส านกั
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารระงบัการใช้งานหมายเลขผู้ มีสิทธิรับ-สง่ข้อมลูทางอิเล็กทรอนิกส์กบัระบบ
คอมพิวเตอร์ของศลุกากรเป็นรายนิตบิคุคลโดยให้ประกาศค าสัง่เพิกถอนใบอนญุาตให้เป็นท่ีทราบทัว่กนั 
 
สว่นท่ี 6 การเลิกให้บริการการเลิกกิจการ 



 
ข้อ 14 เม่ือผู้ให้บริการรายใดประสงค์จะเลิกให้บริการเคาน์เตอร์บริการเป็นการเฉพาะสถานท่ีของเคาน์เตอร์
บริการ 
 
(2)ให้ผู้ออกใบอนญุาตมีอ านาจสัง่ให้ผู้ให้บริการเคาน์เตอร์บริการต้องปฏิบตัอิย่างหนึง่อยา่งใดก่อนเลิก
ให้บริการก็ได้และให้แจ้งส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารยกเลิกการใช้งานหมายเลขผู้ มีสิทธิรับ-สง่
ข้อมลูทางอิเล็กทรอนิกส์กบัระบบคอมพิวเตอร์ของศลุกากรของเคาน์เตอร์บริการท่ีร้องขอ 
 
ข้อ 15 เม่ือผู้ให้บริการรายใดประสงค์จะเลิกกิจการเคาน์เตอร์บริการ 
 
(2)ให้ผู้ออกใบอนญุาตมีอ านาจสัง่ให้ผู้ให้บริการเคาน์เตอร์บริการต้องปฏิบตัอิย่างหนึง่อยา่งใดก่อนเลิก
ให้บริการก็ได้และให้แจ้งส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารยกเลิกการใช้งานหมายเลขผู้ มีสิทธิรับ-สง่
ข้อมลูทางอิเล็กทรอนิกส์กบัระบบคอมพิวเตอร์ของศลุกากรทัง้หมดของเคาน์เตอร์บริการท่ีเลิกกิจการ 
 
หมายเหต ุ
 
คา่ธรรมเนียมคูมื่อส าหรับประชาชน 40 บาท/หน้า 
 
** ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้
ในคูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว 

  
13.  ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของ
ขัน้ตอนกำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบ
เอกสาร 

  

-ผู้ ย่ืนค าขอย่ืนแบบค าขอ
ลงทะเบียนเป็นผู้สง่ข้อมลู
และผู้ รับข้อมลูทาง
อิเล็กทรอนิกส์กบัระบบ

15 นาที ดา่นศลุกากร
แมส่อด 

(กรณีเนือ้หาท่ี
ปรากฏในแบบ
ค าขอลงทะเบียน
ฯและเอกสาร



ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของ
ขัน้ตอนกำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

คอมพิวเตอร์ของศลุกากร 
-เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
ข้อมลูในแบบค าขอ
ลงทะเบียนฯและเอกสาร
หลกัฐานประกอบการย่ืน
ค าขอลงทะเบียนฯและ
ตรวจสอบข้อมลูบริษัท
และประเภทบริษัทกบั
ระบบข้อมลูทะเบียนของ
กรมศลุกากร 

หลกัฐานไม่
ชดัเจนหรือไม่
ถกูต้องครบถ้วน
สมบรูณ์
เจ้าหน้าท่ีอาจ
แจ้งให้ผู้ ย่ืนค า
ขอชีแ้จง
รายละเอียด
เพิ่มเตมิหรือย่ืน
เอกสารเพิ่มเตมิ) 

2) 

การพิจารณา 

  

ออก User Profile ส าหรับ
ทดสอบและ NSW ID 
29 หลกัส าหรับ User 
Profile ทดสอบและ
แจ้ง email กลบัไปยงั
ผู้ประกอบการเพ่ือติดตัง้
และท าการทดสอบ 

3 วนัท าการ ส านกั
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการส่ือสาร 

- 

3) 

การพิจารณา 

  

พิจารณาข้อมลูท่ีผู้
ประกอบทดสอบสง่เข้ามา
ในระบบของกรมศลุกากร 

  

3 วนัท าการ ส านกั
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการส่ือสาร 

(รระยะเวลา
ขึน้อยู่กบั
ภายหลงัท่ี
ผู้ประกอบการสง่
การทดสอบ
ข้อมลูเข้ามาใน
ระบบของกรม
ศลุกากรและ



ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของ
ขัน้ตอนกำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

ข้อมลูถกูต้อง
ครบถ้วน) 

4) 

การพิจารณา 

  

ออก User Profile ส าหรับ
ใช้งาน
จริง (Production) และ
NSW ID 29 หลกั
ส าหรับ User Profile 
Production และแจ้ง
email กลบัไปยงั
ผู้ประกอบการเพ่ือติดตัง้
และใช้งานจริง(ในกรณี
ของผู้ให้บริการเคาน์เตอร์
บริการ (Service 
Counter) จะแจ้งผล
กลบัไปยงัส านกังาน
ศลุกากรหรือดา่นศลุกากร
ซึง่สถานประกอบการของ
ผู้ให้บริการตัง้อยูใ่นเขต
พืน้ท่ีรับผิดชอบ) 

3 วนัท าการ ส านกั
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการส่ือสาร 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 10 วนัท าการ 

  
14.  งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว    
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 

  
15.  รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 



ที่ 
รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) 

บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

กรมกำร
ปกครอง 

1 1 ฉบบั (- กรณีผู้ประกอบกำรท่ี
เป็นบคุคลธรรมดำ
พร้อมรับรองส ำเนำ
ถกูต้อง 
- ส ำเนำบตัรประชำชน
แนบพร้อมตวัจริงเพ่ือ
ตรวจสอบควำม
ถกูต้อง) 

2) 

หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

กรมพฒันำ
ธุรกิจกำรค้ำ 

0 1 ชดุ (กรณีผู้ประกอบกำรท่ี
เป็นนิติบคุคลซึง่ออกให้
ไมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนั
ย่ืนขอลงทะเบียนพร้อม
รับรองส ำเนำถกูต้อง
และในกรณีกรรมกำรผู้
มีอ ำนำจลงนำมร่วมกนั
ให้ลงนำมทกุคน) 

3) 

ใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์(Digital 
Certificate) 

- 0 1 ฉบบั (ออกให้โดยผู้ให้บริกำร
ออก
ใบรับรอง (Certification 
Authority: CA)) 

  
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) 

หนงัสือขอเพิ่ม
Profile Name
ระบบ Paperless
ของบริษัท 

- 1 0 ฉบบั - 

2) 

แบบค ำขอ
ลงทะเบียนฯแนบ
ท้ำยประกำศกรม
ศลุกำกร
ท่ี 25/2557ลง
วนัท่ี 19 มีนำคม
2557 เร่ืองกำร
ลงทะเบียนเป็นผู้
ผำ่นพิธีกำร
ศลุกำกรหรือ
ด ำเนินกำรใน
กระบวนกำรทำง
ศลุกำกร 

กรมศลุกำกร 1 0 ฉบบั - 

3) 

แบบค ำร้องขอรับ
ใบอนญุำต
ให้บริกำร
เคำน์เตอร์บริกำร
(Service 
Counter)
หน้ำ 5/6 ตำม
ประกำศกรม

กรมศลุกำกร 1 0 ฉบบั (ในกรณีท่ีผู้ ย่ืน
เป็นผู้ให้บริกำร
เคำน์เตอร์
บริกำร (Service 
Counter)) 



ที่ 
รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร 

หมำยเหตุ 

ศลุกำกร
ท่ี 62/2552 

  
16.  ค่ำธรรมเนียม 

1) - 
ค่ำธรรมเนียม0 บาท 

หมำยเหตุ - 

17.  ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียนระฆงัศลุกากรของดา่นศลุกากรแม่สอด 
หมายเหตุ(นายด่านศลุกากรแม่สอด 09 0908 8477 ) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียนโทรศพัท์สายดว่นศลุกากร 1332 ในวนัและเวลาราชการ 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียนโทรสารหมายเลข 0 2671 5250 
หมายเหตุ- 

4) ช่องทำงกำรร้องเรียนไปรษณีย์โดยท าเป็นหนงัสือสง่มาท่ีกลุม่คุ้มครองและสง่เสริมจริยธรรมกรม
ศลุกากรถนนสนุทรโกษาแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร 10110 
หมายเหตุ- 

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

6) ช่องทำงกำรร้องเรียนส่ือสารมวลชน 
หมายเหตุ(กรณีทีห่วัหนา้กลุ่มคุม้ครองจริยธรรมของกรมศลุกากรเห็นควรรับเป็นเร่ืองร้องเรียน) 

7) ช่องทำงกำรร้องเรียนตดิตอ่ด้วยตนเองในวนัและเวลาราชการณกลุม่คุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม
กรมศลุกากรถนนสนุทรโกษาแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร 
หมายเหตุ- 

8) ช่องทำงกำรร้องเรียนศนูย์บริการศลุกากร (โทร. 1164) หรือหน่วยงานภาครัฐอ่ืน 
หมายเหตุ- 



  
18.  ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

1) แบบค าขอลงทะเบียนผู้ผ่านพิธีการศลุกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (ส าหรับนิติบคุคลและ
อ่ืนๆ) 
- 

2) แบบค าขอลงทะเบียนผู้ผ่านพิธีการศลุกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (ส าหรับบคุคล
ธรรมดา) 
- 

3) แบบค าขอลงทะเบียนตวัแทนออกของผา่นพิธีการศลุกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (ส าหรับ
นิตบิคุคล) 
- 

4) แบบค าขอลงทะเบียนตวัแทนออกของผา่นพิธีการศลุกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (ส าหรับ
บคุคลธรรมดา) 
- 

5) แบบค าขอลงทะเบียนผู้ รับผิดชอบการบรรจผุู้ผา่นพิธีการศลุกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร 
- 

6) แบบค าขอลงทะเบียนตวัแทนผู้รายงานยานพาหนะเข้า-ออกทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร 
- 

7) แบบค าขอลงทะเบียนธนาคารศลุกากรผู้ด าเนินกระบวนการศลุกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้
เอกสาร 
- 

8) แบบค าร้องขอรับใบอนญุาตให้บริการเคาน์เตอร์บริการ (Service Counter) เก่ียวกบัการผู้ผา่นพิธี
การศลุกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) 
(ในกรณีทีผู่ยื้่นเป็นผูใ้หบ้ริการเคาน์เตอร์บริการ (Service Counter)) 

 



19.    หมำยเหตุ 
- 

  
วันท่ีพมิพ์ 21/07/2558 

สถำนะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์
แล้ว 

จัดท ำโดย ไพยงสงัข์ทอง 

อนุมัตโิดย กิตตสิทุธิสมัพนัธ์ 

  
 


