
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขออนญุำตเป็นผูถ้ำ่ยล ำ-ผำ่นแดน (N) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการยืน่ค าขอจดทะเบยีนเป็นไปตามประกาศกรมศลุกากรที ่134/2560 ลงวนัที ่2 พฤศจกิายน 

2560 เรือ่ง การลงทะเบยีนผูข้อถา่ยล าและผูข้อผา่นแดนทางอเิล็กทรอนกิส ์ประกาศกรมศลุกากรที ่139/2560 ลงวนัที ่10 

พฤศจกิายน 2560 เรือ่ง พธิกีารศลุกากรวา่ดว้ยการผา่นแดนทางอเิล็กทรอนกิส ์และ ประกาศกรมศลุกากรที ่140/2560 ลงวันที ่

10 พฤศจกิายน 2560 เรือ่ง พธิกีารศลุกากรวา่ดว้ยการถา่ยล าทางอเิล็กทรอนกิส ์

 

การยืน่ขอจดทะเบยีน 

1. ผูท้ีม่คีวามประสงคจ์ะขออนุมัตเิป็นผูข้อถา่ยล า-ผา่นแดน ยืน่ขอจดทะเบยีน ณ ส านักงานศลุกากรหรอืดา่นศลุกากรใด 

ๆ โดยพนักงานศลุกากรจะพจิารณาเสนอผูอ้ านวยการส านักงานหรอืดา่นศลุกากร หรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมายเพือ่พจิารณาอนุมัต ิ

ทัง้นี ้ใหย้ืน่เฉพาะครัง้แรกเพยีงครัง้เดยีว 

2. ส าหรับผูน้ าของเขา้ ผูส้ง่ของออก ระดับมาตรฐานเออโีอ หรอืตวัแทนออกของระดบัมาตรฐานเออโีอ สามารถใช ้

หลกัประกนัในการเป็นผูน้ าของขา้ ผูส้ง่ของออก ระดบัมาตรฐานเออโีอ หรอืตวัแทนออกของระดบัมาตรฐานเออโีอ แทนการ

วางเงนิหรอืหลักประกนัของผูข้อผ่านแดน 

3. ด าเนนิการยืน่ค ารอ้งการผา่นพธิกีารทางอเิล็กทรอนกิสแ์ละ/หรอืการลงลายมอืชือ่อเิล็กทรอนกิส ์กับระบบคอมพวิเตอร์

ของกรมศลุกากร (Production System) ณ ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร เพือ่ท าการทดสองระบบการแลกเปลีย่น

ขอ้มลูและ/หรอืการลงลายมอืชือ่อเิล็กทรอนกิส ์ทัง้นี ้ใหย้ืน่เฉพาะครัง้แรกเพยีงครัง้เดยีว 

  
 

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:ุ -)  
ส านักงานศลุกากร หรอืดา่นศลุกากรทีใ่หบ้รกิาร/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง 
ณ หน่วยงาน  

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

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 21 วนัท าการ 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
- ตรวจสอบแบบค ารอ้ง และเอกสารหลกัฐานประกอบ 

- ลงทะเบยีนรับค ารอ้ง 

(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี จดุรับค าขอของกรม
ศลุกากร 

 

2) กำรพจิำรณำ 

ตรวจสอบขอ้มูลบรษัิทฯ (รวมถงึตรวจสอบขอ้มูลการกระท า
ความผดิและความถกูตอ้งของหนังสอืค ้าประกนั (ถา้ม)ี) และ

เสนอเรือ่งตอ่ผูม้อี านาจอนุมัต ิ

(หมายเหต:ุ -)  

20 วนัท าการ จดุรับค าขอของกรม

ศลุกากร 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

ผูม้อี านาจพจิารณาอนุมัต ิ

(หมายเหต:ุ -)  

30 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 ุ(เจา้พนักงานศลุกากรจะถา่ยส าเนาเอกสารจากเอกสารฉบบั

จรงิ โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนาโดยการเซ็นชือ่ตอ่หนา้เจา้พนักงาน
ศลุกากรเทา่นัน้) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ส าเนาทะเบยีนบา้นของกรรมการผูม้อี านาจลงนามและพยาน 
(เจา้พนักงานศลุกากรจะถา่ยส าเนาเอกสารจากเอกสารฉบับจรงิ โดยผูย้ืน่

ค าขอตอ้งรับรองส าเนาโดยการเซ็นชือ่ตอ่หนา้เจา้พนักงานศลุกากร

เทา่นัน้)) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

หนงัสอืเดนิทำง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ใชใ้นกรณีตา่งชาต)ิ 

- 

4) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ตดิอากรแสตมป์ตามทีก่ฎหมายก าหนด) 

- 

5) 

 

แบบค ำขอลงทะเบยีน ผูข้อถำ่ยล ำ-ผำ่นแดนทำงอเิล็กทรอนกิส์

แบบไรเ้อกสำร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กรมศลุกากร 

6) 
 

หนงัสอืสญัญำ ค ำ้ประกนัทณัฑบ์นผูข้อถำ่ยล ำหรอืผูข้อผำ่นแดน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ตดิอากรแสตมป์ตามทีก่ฎหมายก าหนด ) 

กรมศลุกากร 

7) 

 

กำรวำงเงนิหรอืหลกัประกนั กรณีใชห้นงัสอืค ำ้ประกนัของธนำคำร 

วงเงนิ 1,000,000 บำท (หนึง่ลำ้นบำทถว้น) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 2 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

8) 

 

กำรวำงเงนิหรอืหลกัประกนั กรณีใชส้ทิธ ิ ์ผูน้ ำของเขำ้ ผูส้ง่ของออก

ระดบัมำตรฐำนเออโีอหรอืตวัแทนออกของระดบัมำตรฐำนเออโีอ 
แทนกำรวำงเงนิหรอืหลกัประกนั 1. ใบรบัรองสถำนภำพ

ผูป้ระกอบกำรระดบัมำตรฐำนเออโีอ (AEO Certificate)  
2.  สญัญำประกนัและทณัฑบ์นของตวัแทนออกของระดบั

มำตรฐำนเออโีอ 3.  หนงัสอืค ำ้ประกนัของธนำคำร (ฉบบัทีใ่ชค้ ำ้

ประกนักำรท ำสญัญำประกนัและทณัฑบ์นตวัแทนออกของระดบั
มำตรฐำนเออโีอ) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(รับรองเอกสารส าเนาถกูตอ้งและประทบัตรา 

นติบิคุคล) 

- 

9) 

 

หนงัสอืรบัรองกำรจดทะเบยีนบรษิทัฯ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ(นับแตว่นัยืน่ค าขอ เจา้พนักงานศลุกากรจะถา่ยส าเนา

เอกสารจากฉบับจรงิ โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนาโดยการเซ็นชือ่ตอ่
เจา้พนักงานศลุกากร พรอ้มประทับตรานติบิคุคล (ถา้ตอ้งประทบัตรานติิ

บคุคลตามทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล)) 

 

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 าขอลงทะเบยีน ผูข้อถา่ยล า-ผา่นแดนทางอเิล็กทรอนกิสแ์บบไรเ้อกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 01/03/2563 

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

