
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขออนญุำตเป็นตวัแทนออกของปฏบิตัพิธิกีำรศลุกำกรทำง

อเิล็กทรอนกิส ์ (N) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขการขออนุญาตเป็นตวัแทนออกของปฏบิตัพิธิกีารศลุกากรทางอเิล็กทรอนกิส ์เป็นไปตาม

ประกาศกรมศลุกากรที ่61/2561 ลงวนัที ่27 กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2561 เรือ่ง ระเบยีบปฏบิตัเิกีย่วกับตวัแทนออกของหรอื

ผูป้ฏบิัตงิานเกีย่วกบัการออกของ 

 

สว่นที ่1 บททั่วไป 

ขอ้ 3 บคุคลทีจ่ะเป็นตัวแทนออกของตอ้งเป็นนติบิคุคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทยหรอืบคุคลธรรมดาทีม่สีญัชาตไิทย

เทา่นัน้ 

ขอ้ 4 ตวัแทนออกของตอ้งมคีณุสมบตั ิดงัตอ่ไปนี้ 

(1) เป็นสมาชกิของสมาคมตวัแทนออกของทีก่รมศลุกากรรับรอง 

(2) กรณีเป็นนติบิคุคล ตอ้งมพีนักงานหรอืลกูจา้งทีป่ฏบิัตงิานเกีย่วกบัการออกของซึง่มคีณุสมบตัติามขอ้ 5 

(3) กรณีเป็นบคุคลธรรมดา ตอ้งมคีณุสมบัตติามขอ้ 5(2) และ 5(3) 

(4) ไมเ่คยมปีระวตักิารกระท าความผดิตามกฎหมายศลุกากรอยา่งรา้ยแรง หรอืถูกกรมศลุกากรเพกิถอนการอนุญาตให ้

ตวัแทนออกของ 

ขอ้ 5 ผูป้ฏบิตังิานเกีย่วกบัการออกของ ตอ้งมคีณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี้ 

(1) เป็นพนักงานหรอืลกูจา้งของตวัแทนออกของตามประกาศนี้ 

(2) ผา่นการอบรมหลักสตูรตวัแทนออกของจากสมาคมหรอืสถาบนัทีก่รมศลุกากรรับรองและผา่นการทดสอบขอ้สอบ

มาตรฐานทีก่รมศลุกากรก าหนด หรอืผ่านการอบรมหลักสตูรผูช้ านาญการศลุกากรของกรมศลุกากร 

(3) ไมเ่คยมปีระวตักิารกระท าความผดิตามกฎหมายศลุกากรอยา่งรา้ยแรง หรอืถูกกรมศลุกากรเพกิถอนการอนุญาตใหเ้ป็น

ผูป้ฏบิัตงิานเกีย่วกบัการออกของ 

ขอ้ 6 ผูข้ออนุญาตเป็นผูป้ฏบิตังิานเกีย่วกบัการออกของครัง้แรกซึง่เป็นผูท้ีผ่า่นการทดสอบขอ้สอบมาตรฐานทีก่รมศลุกากร

ก าหนดเกนิสามปี หรอืเป็นผูไ้ดรั้บอนุญาตใหป้ฏบิัตงิานเกีย่วกับการออกของแลว้ไม่ไดย้ืน่ขอตอ่อายเุกนิสามปี เมือ่มายืน่ขอ

อนุญาตหรอืขอตอ่อาย ุจะตอ้งผา่นการทดสอบขอ้สอบมาตรฐานทีก่รมศลุกากรก าหนดใหม่อกีครัง้ 

ขอ้ 7 กรณีใชเ้อกสารราชการประกอบการขออนุญาต กรมศลุกากรจะแจง้ใหห้น่วยงานทีเ่ป็นผูอ้อกเอกสารราชการสง่ขอ้มลู

หรอืส าเนาเอกสารราชการมาใหเ้พือ่ใชป้ระกอบแบบค าขอ เวน้แต ่ผูย้ืน่แบบค าขอมคีวามประสงคจ์ะน าเอกสารราชการนัน้มา

แสดงตอ่พนักงานศลุกากรดว้ยตนเอง 

 

สว่นที ่2 การขออนุญาตเป็นตวัแทนออกของ หรอืขออนุญาตเป็นผูป้ฏบิตังิานเกีย่วกับการออกของ 

ขอ้ 8 ผูใ้ดประสงคจ์ะเป็นตวัแทนออกของ หรอืเป็นผูป้ฏบิัตงิานเกีย่วกบัการออกของตอ้งยืน่ค าขออนุญาตตามแบบทีก่รม

ศลุกากรก าหนด โดยตอ้งแสดงเอกสารหลักฐานตามทีก่ าหนดไวใ้นแบบค าขออนุญาต แนบทา้ยประกาศนี ้ณ ฝ่ายทะเบยีน

ตวัแทนออกของ สว่นทะเบยีนและสทิธพิเิศษ กองมาตรฐานพธิกีารและราคาศลุกากร หรอืฝ่ายบรหิารทั่วไป หรอืหน่วยงานที่

ไดรั้บอนุมัตใิหรั้บลงทะเบยีนของส านักงานศลุกากรหรอืดา่นศลุกากร 

ขอ้ 9 ตวัแทนออกของทีไ่ดรั้บอนุญาตสามารถปฏบิัตงิานเกีย่วกับการออกของไดค้ราวละสามปีนับแตว่ันทีไ่ดรั้บอนุญาต 

ขอ้ 10 ผูป้ฏบิตังิานเกีย่วกับการออกของทีไ่ดรั้บอนุญาตสามารถปฏบิตัหินา้ทีเ่กีย่วกบัการปฏบิตัพิธิกีารไดค้ราวละสามปีนับ

แตว่นัทีไ่ดรั้บอนุญาต และใหป้ฏบิตัหินา้ทีเ่ป็นประจ าใหก้ับตวัแทนออกของไดเ้พยีงรายเดยีวเทา่นัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมายเหต ุ

** คา่ธรรมเนยีมคูม่อืส าหรับประชาชน 40 บาท/หนา้ 

** กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไม่อาจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 

ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ ้

ยืน่ค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด ผูรั้บค าขอจะ

ด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

** พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไม่พจิารณาค าขอ และยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงาน จนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอ

หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

** ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ -)  
กรมศลุกากร เลขที ่1 ถนนสนุทรโกษา เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 
10110/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ -)  
กองมาตรฐานพธิกีารและราคาศลุกากร หรอืส านักงานศลุกากร/
ดา่นศลุกากรทีใ่หบ้รกิาร/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 นาท ี
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ตรวจสอบความครบถว้น/ถกูตอ้งของหลักฐานประกอบแบบค า
ขอ 

(หมายเหต:ุ -)  

8 นาท ี จดุรับค าขอของกรม

ศลุกากร 
 

2) กำรพจิำรณำ 
การอนุญาตใหล้งทะเบยีน/ เจา้หนา้ทีอ่อกใบตอบรับการ

ลงทะเบยีน 
(หมายเหต:ุ -)  

7 นาท ี จดุรับค าขอของกรม
ศลุกากร 

 

3) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ทีบ่นัทกึขอ้มลูประวตัเิขา้สูร่ะบบทะเบยีนผูม้าตดิตอ่ 
(หมายเหต:ุ -)  

15 นาท ี จดุรับค าขอของกรม

ศลุกากร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(บตัรประจ าตัวประชาชนของผูม้อี านาจลงนามในแบบค าขอฯ 

ใชก้รณีคนไทย (เลอืกแสดงหลกัฐานยนืยันตัวตนล าดับที ่1-3 อยา่งใด
อยา่งหนึง่)) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

หนงัสอืเดนิทำง 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(หนังสอืเดนิทางของผูม้อี านาจลงนามในแบบค าขอฯ 
1. กรณีบคุคลตา่งประเทศ ยืน่พรอ้มส าเนาหนังสอืเดนิทาง และรับรอง

ส าเนาถกูตอ้ง 

2. หากไม่สามารถน าหนังสอืเดนิทางมาแสดงได ้ใหใ้ชห้นังสอืรับรอง
หนังสอืเดนิทางซึง่ม ีNotary Public ทีเ่ชือ่ถอืได ้หรอืสถานทตูตาม

สญัชาตขิองบคุคลนัน้เป็นผูรั้บรองและออกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืน) 

- 

3) 
 

ใบส ำคญัประจ ำตวัคนตำ่งดำ้ว ของผูม้อี ำนำจลงนำมในแบบค ำขอฯ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(1. กรณีคนตา่งดา้วทีข่ออนุญาตเพือ่มถีิน่ทีอ่ยูใ่น

ราชอาณาจักร ตอ้งแสดงใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู่ทีไ่ดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่น

ประเทศไทย 
2. ยืน่พรอ้มรายการตอ่อายทุีอ่นุญาตใหอ้ยูใ่นประเทศไทย) 

ส านักงานต ารวจแหง่ชาต ิ

4) 
 

แบบค ำขออนุญำต/ตอ่อำยุตวัแทนออกของปฏบิตัพิธิกีำรศลุกำกร
ทำงอเิล็กทรอนกิส ์แนบทำ้ยประกำศกรมศุลกำกรที ่61/2561 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(1. ใชใ้นกรณีมคีวามประสงคอ์นุญาตเป็นตวัแทนออกของ

ปฏบิตัพิธิกีารศลุกากรฯ 
2.กรอกขอ้ความใหค้รบถว้น พรอ้มลงลายมอืชือ่และประทับนติติรานติิ

บคุคล (ถา้ม)ี) 

กรมศลุกากร 

5) 
 

แบบบญัชรีำยชือ่พนกังำน/ ลกูจำ้งผูป้ฏบิตังิำนเกีย่วกบักำรออก
ของ (แบบแนบ ต.1) แบบแนบตำมประกำศกรมศุลกำกรที ่

61/2561 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1. ใชใ้นการยืน่ลงทะเบยีนพนักงาน/ลกูจา้งผูป้ฏบิตังิาน
เกีย่วกบัการออกของ เพือ่ด าเนนิการ เชน่ ด าเนนิการปฏบิตัพิธิกีาร

ศลุกากร การขอจ าลองใบเสร็จ หรอืใชเ้ป็นขอ้มลูในการสมัครระบบ e-
Tracking เป็นตน้ 

2. กรอกขอ้ความใหค้รบถว้น พรอ้มลงลายมอืชือ่และประทับนติบิคุคล 

(ถา้ม)ี 
3. แนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของพนักงาน/ลกูจา้งผูป้ฏบิตัฯิ 

พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กรมศลุกากร 

6) 

 

แบบบญัชรีำยชือ่ผูน้ ำของเขำ้-ผูส้ง่ของออก ผูม้อบอ ำนำจในกำร

ปฏบิตัพิธิกีำรศุลกำกรและกำรด ำเนนิกระบวนกำรในทำงศลุกำกร 

(แบบแนบ ต.3) แบบแนบตำมประกำศกรมศุลกำกรที ่61/2561 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(1. ใชใ้นกรณีประสงคจ์ะแจง้รายชือ่ผูน้ าของเขา้-ผูส้ง่ของ

ออก ผูม้อบอ านาจ ทีใ่ชบ้รกิารในการปฏบิัตพิธิกีารศลุกากร 

 

กรมศลุกากร 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

2. กรอกขอ้ความใหค้รบถว้น พรอ้มผูม้อี านาจลงนามลงลายมอืชือ่และ

ประทับตรานติบิคุคล (ถา้ม)ี 
3. ยืน่พรอ้มส าเนาใบทะเบยีนภาษีมลูคา่เพิม่ (ภ.พ.20) (กรณีผูน้ าของ

เขา้-ผูส้ง่ของออก นติบิคุคล) หรอืบตัรประจ าตัวประชาชน หรอืหนังสอื
เดนิทาง (กรณีบคุคลตา่งประเทศ) (กรณีผูน้ าของเขา้-ผูส้ง่ของออก 

บคุคลธรรมดา) ของผูน้ าของเขา้-ผูส้ง่ของออกผูม้อบอ านาจ พรอ้มผูม้ี
อ านาจลงนามลงลายมอืชือ่และประทบัตรานติบิคุคล (ถา้ม)ี) 

7) 

 

แบบขอท ำกำรรบัสง่ขอ้มูลกำรปฏบิตัพิธิกีำรศุลกำกรทำง

อเิล็กทรอนกิส ์(แบบแนบ ต.4) แนบทำ้ยประกำศกรมศลุกำกรที ่
61/2561 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(1. ใชใ้นกรณีประสงคจ์ะท าการรับสง่ขอ้มูลการปฏบิตัพิธิกีาร

ทางอเิล็กทรอนกิสแ์ละท าการลงลายมอืชือ่อเิล็กทรอนกิส ์(Digital 
Signature) ดว้ยตนเอง หรอืขอท าการใชบ้รกิารตวัแทนออกของ และ/

หรอืเคานเ์ตอรบ์รกิารในการรับสง่ขอ้มูลอเิล็กทรอนกิสก์บักรมศลุกากร 
แตล่งลายมอืชือ่อเิล็กทรอนกิส ์(Digital Signature) ดว้ยตนเอง 

2. กรอกขอ้ความใหค้รบถว้น พรอ้มลงลายมอืชือ่และประทับตรานติิ

บคุคล (ถา้ม)ี 
3. แนบเอกสารแสดงหมายเลขใบรับรองอเิล็กทรอนกิส ์(CA Serial 

Number) รับรองส าเนาถกูตอ้ง และประทับตรานติบิคุคล (ถา้ม)ี) 

กรมศลุกากร 

8) 
 

ค ำรอ้งมอบอ ำนำจใหผู้ร้บัมอบอ ำนำจกระท ำกำรแทน (แบบแนบ 
ต.5) แบบแนบตำมประกำศกรมศลุกำกรที ่61/2561 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1. ใชใ้นกรณีประสงคจ์ะก าหนดใหผู้ล้งนามในแบบค าขอ
ลงทะเบยีนนี ้หรอืบคุคลอืน่ ด าเนนิการในกระบวนการทางศลุกากร 

2. กรอกขอ้ความใหค้รบถว้น และลงลายมอืชือ่ผูม้อบอ านาจและผูรั้บ

มอบอ านาจพรอ้มประทับตรานติบิคุคล (ถา้ม)ี 
3. แนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (กรณีคนไทย) หรอืหนังสอื

เดนิทาง (กรณีคนบคุคลตา่งประเทศ) ของผูรั้บมอบอ านาจ พรอ้มลงนาม
รับรองส าเนาถกูตอ้ง 

4. ใชค้ ารอ้งมอบอ านาจฯ กระท าการแทน 1 ฉบบัตอ่ผูรั้บมอบอ านาจ 1 

ราย พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 30 บาท) 

กรมศลุกากร 

9) 

 

แบบธนำคำรเพือ่กำรขอช ำระภำษอีำกร และ/หรอื ขอคนืเงนิอำกร 

(แบบแนบ ต.6) แบบแนบตำมประกำศกรมศุลกำกรที ่61/2561 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1. ใชใ้นกรณีมคีวามประสงคจ์ะใชบ้รกิาร e-Payment เพือ่
ขอช าระภาษีอากร/ขอคนืเงนิอากร โดยใหย้ืน่พรอ้มเอกสารอืน่ๆส าหรับ

ยืน่เพิม่เตมิขอ้ที ่16 
2. กรอกขอ้ความใหค้รบถว้น พรอ้มลงลายมอืชือ่และประทับตรานติิ

บคุคล (ถา้ม)ี) 

กรมศลุกากร 

10) 
 

บญัชรีำยชือ่ผูร้บัจำ้งชว่งของตวัแทนออกของ (แบบแนบ ต.7) 
แบบแนบตำมประกำศกรมศุลกำกรที ่61/2561 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(1. ใชใ้นกรณีประสงคจ์ะแจง้รายชือ่ผูรั้บจา้งชว่งของตวัแทน

ออกของ ในการปฏบิตัพิธิกีารศลุกากร 
2. กรอกขอ้ความใหค้รบถว้น พรอ้มผูม้อี านาจลงนามลงลายมอืชือ่และ

ประทับตรานติบิคุคล (ถา้ม)ี 
3. ยืน่พรอ้มส าเนาใบทะเบยีนภาษีมลูคา่เพิม่ (ภ.พ.20) (กรณีตวัแทน

กรมศลุกากร 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ออกของ นติบิคุคล) หรอืบตัรประจ าตัวประชาชน (กรณีตวัแทนออกของ 

บคุคลธรรมดา) ของตวัแทนออกของ ผูรั้บมอบอ านาจ พรอ้มผูม้อี านาจ
ลงนามลงลายมอืชือ่และประทับตรานติบิคุคล (ถา้ม)ี) 

11) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(ออกใหไ้มเ่กนิ 3 เดอืน) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

12) 

 

ส ำเนำหนงัสอืรบัรองกำรเป็นสมำชกิจำกสมำคมจำกสมำคม

ตวัแทนออกของทีก่รมศุลกำกรรบัรอง 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1. ออกใหไ้มเ่กนิ 3 เดอืน 
2. ผูม้อี านาจลงนามลงลายมอืชือ่และประทับตรานติบิคุคล (ถา้ม)ี) 

- 

13) 

 

ประกำศนยีบตัรผำ่นกำรอบรมหลกัสตูรตวัแทนออกของจำก

สถำบนัวทิยำกำรศุลกำกร ส ำนกับรหิำรทรพัยำกรบุคคล กรม
ศลุกำกร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ใชใ้นกรณีประสงคจ์ะขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของบคุคล

ธรรมดา (เลอืกแสดงหลกัฐาน ล าดับที ่13-15 อยา่งใดอยา่งหนึง่)) 

กรมศลุกากร 

14) 

 

หนงัสอืรบัรองกำรเป็นผูช้ ำนำญกำรศุลกำกรจำกสถำบนัวทิยำกำร

ศลุกำกร ส ำนกับรหิำรทรพัยำกรบุคคล กรมศลุกำกร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ใชใ้นกรณีประสงคจ์ะขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของบคุคล
ธรรมดา (เลอืกแสดงหลกัฐาน ล าดับที ่13-15 อยา่งใดอยา่งหนึง่) 

กรมศลุกากร 

15) 

 

ประกำศนยีบตัรผำ่นกำรอบรมหลกัสตูรตวัแทนออกของจำก

สมำคมหรอืสถำบนัทีก่รมศลุกำกรรบัรอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ใชใ้นกรณีประสงคจ์ะขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของบคุคล

ธรรมดา (เลอืกแสดงหลกัฐาน ล าดับที ่13-15 อยา่งใดอยา่งหนึง่)) 

- 

16) 
 

ส ำเนำสมุดบญัชเีงนิฝำกออมทรพัย ์หรอืส ำเนำบญัชกีระแสรำยวนั 
(Bank Statement) หรอืหนงัสอืรบัรองบญัชทีีธ่นำคำรรบัรองและ

ออกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืน 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(1. ใชใ้นกรณีตอ้งการเพิม่เตมิบญัชธีนาคาร เพือ่ขอช าระเงนิ
ภาษีอากร และ/หรอืขอคนืเงนิอากรผา่นธนาคาร 

2. บญัชธีนาคารจะตอ้งระบชุือ่ธนาคาร สาขา ชือ่เจา้ของบญัช ีเลขที่
บญัชเีงนิฝาก และประเภทบญัช ี

3. ตอ้งแสดงรายการเคลือ่นไหวบญัชลีา่สดุทีไ่มเ่กนิ 6 เดอืน 

4. ลงลายมอืชือ่และประทบัตรานติบิคุคล (ถา้ม)ี) 

- 

17) 

 

ใบทะเบยีนภำษมีูลคำ่เพิม่ (ภ.พ.20) หรอื บตัรประจ ำตวัผูเ้สยีภำษี

อำกร หรอื แบบแจง้กำรเปลีย่นแปลงทะเบยีนภำษมีูลคำ่เพิม่ 
(ภ.พ.09) ทีก่รมสรรพำกรออกใหไ้มเ่กนิ 2 เดอืน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ใชก้รณีนติบิคุคลทีไ่มม่เีลขทะเบยีนนติบิคุคลจากกรมพัฒนา

ธรุกจิการคา้ หรอืเลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษีอากรไม่ตรงกับเลขทะเบยีนนติิ
บคุคลของกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ และนติบิคุคลทีจ่ดทะเบยีนสาขา) 

 

กรมสรรพากร 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

18) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1. ใชใ้นกรณีทีผู่ม้อี านาจลงนามในแบบค าขอฯ ไมม่า
ด าเนนิการยืน่แบบค าขอฯ ดว้ยตนเอง 

2. แนบเอกสารยนืยันตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐ ขอ้ที ่1-3 อย่าง
ใดอยา่งหนึง่ของผูรั้บมอบอ านาจ 

3. ปิดอากรแสตมป์ในหนังสอืมอบอ านาจ 10 บาท) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กลุม่คุม้ครองและสง่เสรมิจรยิธรรม กรมศลุกากร 
(หมายเหต:ุ (- ตดิตอ่ดว้ยตนเองในวนัและเวลาราชการ ณ กลุม่คุม้ครองและสง่เสรมิจรยิธรรม กรมศลุกากร 
เลขที ่1 ถนนสนุทรโกษา เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  
- โทรศพัทส์ายดว่นศลุกากร 1332 ในวนัและเวลาราชการ 
- โทรสาร หมายเลข 0 2667 6919 

- ไปรษณีย ์โดยท าเป็นหนังสอืสง่มาที ่กลุม่คุม้ครองและสง่เสรมิจรยิธรรม กรมศลุกากร เลขที ่1 ถนนสนุทรโกษา 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

- จดหมายอเิล็กทรอนกิส ์(e-mail) ที ่ctc@customs.go.th))  
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 

1) แบบค าขออนุญาต/ตอ่อายุตวัแทนออกของปฏบิตัพิธิกีารศลุกากรทางอเิล็กทรอนกิส ์แนบทา้ยประกาศกรม

ศลุกากรที ่61/2561 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 01/03/2563 

http://www.info.go.th/

