








ประกาศกรมศุลกากร 

ที่..../2563 

เรื่อง การยกเลิกการเรียกส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือส าเนาเอกสารอ่ืนๆ ทีท่างราชการออกให้
เพ่ือการติดต่อขอรับบริการจากกรมศุลกากร 

 
ตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เห็นชอบมาตรการอ านวย 

ความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) นั้น 

เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการขอรับบริการจากกรมศุลกากร และเป็นไปตาม
มาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้  
จากประชาชน) รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาของภาครัฐในการเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital 
Government) อธิบดีกรมศุลกากรออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกรมศุลกากร ที่ 232/2561 เรื่อง การยกเลิกการเรียกส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน ลงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561 

ข้อ 2 บรรดาประกาศ ค าสั่ง หรือระเบียบอ่ืนใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน 

ข้อ 3 ยกเลิกการเรียกส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือส าเนา
เอกสารอ่ืนๆ ที่ทางราชการออกให้ เพ่ือประกอบการขออนุมัติ อนุญาต รับรอง รับแจ้ง หรือรับจดทะเบียน 
จากกรมศุลกากร เว้นแต่ในกรณีที่มีการมอบอ านาจในการติดต่อขอรับบริการจากกรมศุลกากร ในส่วนของ  
ผู้มอบอ านาจนั้น ให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  
ในการยื่นติดต่อขอรับบริการจากกรมศุลกากร 

ข้อ 4 ในกรณีที่พนักงานศุลกากรเห็นว่ามีความจ าเป็นจะต้องเรียกส าเนาเอกสารตามข้อ 3 
4.1 ให้พนักงานศุลกากรประสานกับหน่วยงานผู้ออกเอกสารโดยตรง เพ่ือให้ได้มา

ซึ่งส าเนาเอกสารนั้น หรือ  
4.2 ให้พนักงานศุลกากรเป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง โดยให้ผู้ขอรับบริการ

ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารนั้น และมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการท าส าเนาเอกสารดังกล่าว  

ประกาศ ณ วันที่  มีนาคม พ.ศ. 2563 
 

(ลงชื่อ) กฤษฎา จีนะวิจารณะ 
(นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ) 

  อธิบดีกรมศุลกากร 

(ร่าง) 

 



(ร่าง) 

ค ำสั่งทั่วไปกรมศุลกำกร 

ที่..../2563 

      เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกำกร พ.ศ. 2560  
หมวด 9 ส่วนที่ 06 บทที่ 05 ข้อ 14 กำรยกเลิกกำรเรียกส ำเนำบัตรประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน  

หรือส ำเนำเอกสำรอ่ืนๆ ที่ทำงรำชกำรออกให้ เพ่ือกำรติดต่อขอรับบริกำรจำกกรมศุลกำกร 

 
ตำมมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลำคม พ.ศ. 2561 เห็นชอบมำตรกำรอ ำนวย 

ควำมสะดวกและลดภำระแก่ประชำชน (กำรไม่เรียกส ำเนำเอกสำรที่ทำงรำชกำรออกให้จำกประชำชน) นั้น 

เพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนในกำรขอรับบริกำรจำกกรมศุลกำกร และ
เป็นไปตำมมำตรกำรอ ำนวยควำมสะดวกและลดภำระแก่ประชำชน (กำรไม่เรียกส ำเนำเอกสำรที่ทำงรำชกำรออกให้ 
จำกประชำชน) รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบำยกำรพัฒนำของภำครัฐในกำรเป็นรัฐบำลดิจิทัล (Digital Government) 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 32 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 
อธิบดีกรมศุลกำกรจึงมีค ำสั่งไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกค ำสั่งทั่วไปกรมศุลกำกร ที่ 14/2561 เรื่อง กำรยกเลิกกำรเรียกส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำน ลงวันที่ 10 กันยำยน พ.ศ. 2561 

ข้อ 2 บรรดำระเบียบ ข้อบังคับ หรือค ำสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ก ำหนดไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้งกับค ำสั่งนี้ 
ให้ใช้ค ำสั่งนี้แทน 

ข้อ 3 ให้เพ่ิมควำมต่อไปนี้เป็นข้อ 14 ในหมวด 9 ส่วนที่ 06 บทที่ 05 แห่งประมวลระเบียบ
ปฏิบัติศุลกำกร พ.ศ. 2560 

“ 9 06 05 14 การยกเลิกการเรียกส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือส าเนา
เอกสารอ่ืนๆ ที่ทางราชการออกให้ เพื่อการติดต่อขอรับบริการจากกรมศุลกากร 

(1) ห้ำมมิให้พนักงำนศุลกำกรเรียกส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
หรือส ำเนำเอกสำรอ่ืนๆ ที่ทำงรำชกำรออกให้ เพ่ือประกอบกำรขออนุมัติ อนุญำต รับรอง รับแจ้ง หรือรับจดทะเบียน 
จำกกรมศุลกำกร เว้นแต่ในกรณีที่มีกำรมอบอ ำนำจในกำรติดต่อขอรับบริกำรจำกกรมศุลกำกร ในส่วนของ  
ผู้มอบอ ำนำจนั้น ให้ใช้ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้มอบอ ำนำจพร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง  
ในกำรยื่นติดต่อขอรับบริกำรจำกกรมศุลกำกร  

 

/(2) กรณีค ำสั่ง ... 



2 
 

(2) กรณีค ำสั่ง ระเบียบ หรือประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกำกร พ.ศ.  2560 ปรำกฏ
ข้อควำมหรือข้อก ำหนดใดๆ ที่ก ำหนดให้พนักงำนศุลกำกรเรียกส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
หรือส ำเนำเอกสำรอ่ืนๆ ที่ทำงรำชกำรออกให้ เพ่ือประกอบกำรขออนุมัติ อนุญำต รับรอง รับแจ้ง หรือรับจดทะเบียน 
จำกกรมศุลกำกร และพนักงำนศุลกำกรเห็นว่ำมีควำมจ ำเป็นจะต้องเรียกส ำเนำเอกสำรตำมข้อ (1) ให้พนักงำนศุลกำกร
ประสำนกับหน่วยงำนผู้ออกเอกสำรโดยตรง เพ่ือให้ได้มำซึ่งส ำเนำเอกสำร หรือให้พนักงำนศุลกำกรเป็นผู้จัดท ำ
ส ำเนำเอกสำรดังกล่ำวขึ้นเอง และให้ผู้ขอรับบริกำรลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องในเอกสำรนั้น โดยห้ำมมิให้เรียกเก็บ
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรท ำส ำเนำเอกสำรดังกล่ำว ” 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่  มีนำคม พ.ศ. 2563 
 

 (ลงชื่อ) กฤษฎำ จีนะวิจำรณะ 
(นำยกฤษฎำ จีนะวิจำรณะ) 

 อธิบดีกรมศุลกำกร 


