
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอเปลีย่นแปลงขอ้มลูทะเบยีนผูป้ฏบิตังิำนเกีย่วกบักำรออกของ (N) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขการขอเปลีย่นแปลงขอ้มลูทะเบยีนผูป้ฏบิตังิานเกีย่วกับการออกของเป็นไปตามประกาศกรม

ศลุกากรที ่61/2561 ลงวนัที ่27 กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2561 เรือ่ง ระเบยีบปฏบิตัเิกีย่วกบัตัวแทนออกของหรอืผูป้ฏบิตังิานเกีย่วกบั

การออกของ 

 

สว่นที ่3 การเปลีย่นแปลงขอ้มูลทะเบยีน 

ขอ้ 11 ผูท้ีไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ป็นตวัแทนออกของและไดล้งทะเบยีนปฏบิตัพิธิกีารศลุกากรหรอืด าเนนิการในกระบวนการ

อเิล็กทรอนกิสแ์ลว้ หากมกีารเปลีย่นแปลงขอ้มลูทะเบยีนตา่งจากทีไ่ดรั้บการอนุญาตลงทะเบยีน ใหป้ฏบิตัดิงัตอ่ไปนี้ 

ยืน่ดว้ยตนเอง หรอืมอบอ านาจใหต้วัแทนกระท าการแทน ณ ฝ่ายทะเบยีนตวัแทนออกของ สว่นทะเบยีนและสทิธพิเิศษ 

กองมาตรฐานพธิกีารและราคาศลุกากร หรอืฝ่ายบรหิารทัว่ไป หรอืหน่วยงานทีไ่ดรั้บอนุมัตใิหรั้บลงทะเบยีนของส านักงาน

ศลุกากรหรอืดา่นศลุกากร โดยตอ้งแสดงเอกสารหลักฐานตามทีก่ าหนดไวใ้นแบบค าขอแนบทา้ยประกาศกรมศลุกากรที ่

61/2561 

  
 

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/ถกูตอ้งของหลกัฐานประกอบแบบค าขอ 

(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 าตวัประชาชนของผูม้อี านาจลงนามใบแบบค าขอฯ) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

แบบค ำขอเปลีย่นแปลงขอ้มูลทะเบยีนผูป้ฏบิตังิำนเกีย่วกบักำร

ออกของ แนบทำ้ยประกำศกรมศลุกำกรที ่61/2561 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(1. ใชใ้นกรณีมคีวามประสงคข์อเปลีย่นแปลงขอ้มลูทะเบยีน

ของผูป้ฏบิตังิานเกีย่วกับการออกของ 
2. กรอกขอ้ความใหค้รบถว้น พรอ้มลงลายมอืชือ่) 

กรมศลุกากร 

3) 

 

หนงัสอืรบัรองกำรเป็นผูช้ ำนำญกำรศุลกำกรจำกสถำบนัวทิยำกำร

ศลุกำกร ส ำนกับรหิำรทรพัยำกรบุคคล กรมศลุกำกร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ใชใ้นกรณีประสงคจ์ะเปลีย่นระดบัผูป้ฏบิตักิารเป็นระดบั
ผูช้ านาญการศลุกากร) 

กรมศลุกากร 

4) 

 

หนงัสอืรบัรองกำรเป็นพนกังำน/ ลูกจำ้งผูป้ฏบิตังิำนเกีย่วกบักำร

ออกของ ของตวัแทนออกของ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(1. ออกใหไ้มเ่กนิ 1 เดอืน 

2. ใหใ้ชห้นังสอืรับรองฯ 1 ฉบับ ตอ่ พนักงาน/ ลกูจา้งฯ 1 คน) 

- 

 

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 าขอเปลีย่นแปลงขอ้มูลทะเบยีนผูป้ฏบิตังิานเกีย่วกับการออกของ แนบทา้ยประกาศกรมศลุกากรที ่61/2561 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 01/03/2563 

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

