
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขึน้ทะเบยีนในระบบพธิกีำรศลุกำกรทำงอเิล็กทรอนกิสแ์บบไรเ้อกสำร 

(Paperless) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ดา่นศลุกากรชอ่งจอม กระทรวงการคลงั  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

- ตามประกาศกรมศลุกากรที ่25/2557 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2557 เรือ่ง การลงทะเบยีนเป็นผูผ้า่นพธิกีารศลุกากรหรอืด าเนนิการ

ในกระบวนการทางศลุกากร 

 

สว่นที ่1 การลงทะเบยีนในระบบพธิกีารศลุกากรทางอเิล็กทรอนกิสแ์บบไรเ้อกสาร (Paperless) 

 

ขอ้ 1 (3)กรณีผูย้ืน่แบบค าขอลงทะเบยีนประสงคจ์ะเป็นผูส้ง่ขอ้มลูและผูรั้บขอ้มลูทางอเิล็กทรอนกิสก์ับระบบคอมพวิเตอรข์อง

ศลุกากร ใหด้ าเนนิการทดสอบระบบการแลกเปลีย่นขอ้มลู และ/หรอืการลงลายมอืชือ่อเิล็กทรอนกิสใ์หค้รบถว้นสมบรูณ์ตามที่

สว่นแผนงานและมาตรฐาน ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารก าหนด แลว้จงึรับสง่ขอ้มลูโดยใชห้มายเลขผูม้สีทิธิ

รับสง่ขอ้มลูทางอเิล็กทรอนกิสก์บัระบบคอมพวิเตอรข์องศลุกากรตอ่ไป 

 

ในกรณีทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิารเคานเ์ตอรบ์รกิาร (Service Counter) 

 

ตามประกาศกรมศลุกากร ที ่62/2552 ลงวนัที ่15 กนัยายน 2552 เรือ่ง การก ากบัดแูลผูใ้หบ้รกิารเคานเ์ตอรบ์รกิาร (Service 

Counter) เกีย่วกบัการผ่านพธิกีารศลุกากรทางอเิล็กทรอนกิสแ์บบไรเ้อกสาร 

 

สว่นที ่2 หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารขออนุญาต 

 

ขอ้ 6 (2)เมือ่ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร แจง้ใหท้ าการทดสอบระบบการประมวลผลบนระบบทดสอบ (Test 

system) ใหผู้ข้อรับใบอนุญาตท าการทดสอบระบบการประมวลผลบนระบบทดสอบดว้ยเครือ่งมอือเิล็กทรอนกิสส์ าหรับ สรา้ง สง่ 

รับ เก็บรักษา และแลกเปลีย่นขอ้มลูทางอเิล็กทรอนกิส ์และ/หรอืการลงลายมอืชือ่อเิล็กทรอนกิสใ์หค้รบถว้นสมบรูณ์ตามที ่

ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารก าหนด 

 

สว่นที ่3 การออกใบอนุญาต 

 

ขอ้ 9 ส านักงานศลุกากรหรอืดา่นศลุกากรผูรั้บค ารอ้งขอรับใบอนุญาตจะเป็นผูอ้อกใบอนุญาตเป็นผูใ้หบ้รกิารเคานเ์ตอรบ์รกิาร 

และส านักเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารจะเป็นผูก้ าหนดหมายเลขผูม้สีทิธรัิบ-สง่ ขอ้มูลทางอเิล็กทรอนกิสก์บัระบบ

คอมพวิเตอรข์องศลุกากร (Production System) ของผูใ้หบ้รกิารเคานเ์ตอรบ์รกิาร 

 

สว่นที ่5 การสัง่พักใชห้รอืการเพกิถอนใบอนุญาต 

 

ขอ้ 12 ในกรณีทีส่ านักงานศลุกากรหรอืดา่นศลุกากรผูอ้อกใบอนุญาตมหีนังสอืแจง้วา่ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตกระท าการหรอืละเวน้

กระท าการใดๆ จนเป็นเหตใุหเ้กดิความเสยีหายอยา่งรา้ยแรงตอ่ผูผ้่านพธิกีารศลุกากรหรอืด าเนนิกระบวนการทางศลุกากร 

หรอืไมป่ฏบิัตติามค าสัง่ใดๆ และแจง้วา่การกระท าดงักลา่วอาจเป็นเหตใุหถ้กูพจิารณาเพกิถอนใบอนุญาต 

 

ใหส้ านักงานศลุกากรหรอืดา่นศลุกากรผูอ้อกใบอนุญาตมอี านาจออกค าสัง่เพกิถอนใบอนุญาต และแจง้ส านักเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สารระงับการใชง้านหมายเลขผูม้สีทิธรัิบ-สง่ ขอ้มลูทางอเิล็กทรอนกิสก์บัระบบคอมพวิเตอรข์องศลุกากร

ของผูใ้หบ้รกิารเคานเ์ตอรบ์รกิารรายนัน้ทัง้หมด โดยใหป้ระกาศค าสัง่เพกิถอนใบอนุญาตใหเ้ป็นทีท่ราบทั่วกนั 

 

ขอ้ 13 ในกรณีทีส่ านักงานศลุกากรหรอืดา่นศลุกากรผูอ้อกใบอนุญาตตรวจพบในภายหลงัวา่การออกใบอนุญาตเป็นไปโดยผดิ

หลงอนัเนือ่งมาจากขอ้มูลไมถู่กตอ้งหรอืไม่ครบถว้นตามหลกัเกณฑห์รอืเงือ่นไขการอนุญาต 

 

ใหส้ านักงานศลุกากรหรอืดา่นศลุกากรผูอ้อกใบอนุญาตมอี านาจออกค าสัง่เพกิถอนใบอนุญาต และแจง้ส านักเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สารระงับการใชง้านหมายเลขผูม้สีทิธรัิบ-สง่ ขอ้มลูทางอเิล็กทรอนกิสก์บัระบบคอมพวิเตอรข์องศลุกากร

เป็นรายนติบิคุคล โดยใหป้ระกาศค าสัง่เพกิถอนใบอนุญาตใหเ้ป็นทีท่ราบทัว่กนั 



 

สว่นที ่6 การเลกิใหบ้รกิาร การเลกิกจิการ 

 

ขอ้ 14 เมือ่ผูใ้หบ้รกิารรายใดประสงคจ์ะเลกิใหบ้รกิารเคานเ์ตอรบ์รกิารเป็นการเฉพาะสถานทีข่องเคานเ์ตอรบ์รกิาร 

 

(2)ใหผู้อ้อกใบอนุญาตมอี านาจสัง่ใหผู้ใ้หบ้รกิารเคานเ์ตอรบ์รกิารตอ้งปฏบิัตอิยา่งหนึง่อยา่งใดกอ่นเลกิใหบ้รกิารก็ได ้และใหแ้จง้

ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารยกเลกิการใชง้านหมายเลขผูม้สีทิธรัิบ-สง่ ขอ้มูลทางอเิล็กทรอนกิสก์ับระบบ

คอมพวิเตอรข์องศลุกากรของเคานเ์ตอรบ์รกิารทีร่อ้งขอ 

 

ขอ้ 15 เมือ่ผูใ้หบ้รกิารรายใดประสงคจ์ะเลกิกจิการเคานเ์ตอรบ์รกิาร 

 

(2)ใหผู้อ้อกใบอนุญาตมอี านาจสัง่ใหผู้ใ้หบ้รกิารเคานเ์ตอรบ์รกิารตอ้งปฏบิัตอิยา่งหนึง่อยา่งใดกอ่นเลกิใหบ้รกิารก็ได ้และใหแ้จง้

ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารยกเลกิการใชง้านหมายเลขผูม้สีทิธรัิบ-สง่ ขอ้มูลทางอเิล็กทรอนกิสก์ับระบบ

คอมพวิเตอรข์องศลุกากรทัง้หมดของเคานเ์ตอรบ์รกิารทีเ่ลกิกจิการ 

 

หมายเหต ุ

 

คา่ธรรมเนยีมคูม่อืส าหรับประชาชน 40 บาท/หนา้ 

 

** ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน 

เรยีบรอ้ยแลว้ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ดา่นศลุกากรชอ่งจอม  ต.ดา่น  อ.กาบเชงิ จ.สรุนิทร ์32210 

โทร.044-147037/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

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

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 10 วนัท าการ 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
-ผูย้ืน่ค าขอยืน่แบบค าขอลงทะเบยีนเป็นผูส้ง่ขอ้มลูและผูรั้บ

ขอ้มลูทางอเิล็กทรอนกิสก์ับระบบคอมพวิเตอรข์องศลุกากร 
-เจา้หนา้ทีต่รวจสอบขอ้มลูในแบบค าขอลงทะเบยีนฯ และ

เอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ค าขอลงทะเบยีนฯ และ

ตรวจสอบขอ้มูลบรษัิทและประเภทบรษัิทกบัระบบขอ้มลูทะเบยีน
ของกรมศลุกากร 

(หมายเหต:ุ (กรณีเนือ้หาทีป่รากฏในแบบค าขอลงทะเบยีนฯ 
และเอกสารหลักฐานไมช่ดัเจน หรอืไมถ่กูตอ้ง ครบถว้น สมบรูณ์ 
เจา้หนา้ทีอ่าจแจง้ใหผู้ย้ืน่ค าขอชีแ้จงรายละเอยีดเพิม่เตมิหรอื
ยืน่เอกสารเพิม่เตมิ))  

15 นาท ี ดา่นศลุกากรชอ่งจอม 
 

2) กำรพจิำรณำ 

ออก User Profile ส าหรับทดสอบ และ NSW ID 29 หลกั 
ส าหรับ User Profile ทดสอบ และแจง้ email กลบัไปยัง

ผูป้ระกอบการ เพือ่ตดิตัง้และท าการทดสอบ 

(หมายเหต:ุ -)  

3 วนัท าการ ดา่นศลุกากรชอ่งจอม 

 

3) กำรพจิำรณำ 3 วนัท าการ ดา่นศลุกากรชอ่งจอม 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

พจิารณาขอ้มลูทีผู่ป้ระกอบทดสอบสง่เขา้มาในระบบของกรม

ศลุกากร 
(หมายเหต:ุ (รระยะเวลาขึน้อยู่กบัภายหลงัทีผู่ป้ระกอบการสง่
การทดสอบขอ้มลูเขา้มาในระบบของกรมศลุกากร และขอ้มูล
ถกูตอ้งครบถว้น))  

 

4) กำรพจิำรณำ 

ออก User Profile ส าหรับใชง้านจรงิ (Production) และ NSW 
ID 29 หลกั ส าหรับ User Profile Production และแจง้ email 

กลบัไปยังผูป้ระกอบการ เพือ่ตดิตัง้และใชง้านจรงิ (ในกรณีของ
ผูใ้หบ้รกิารเคานเ์ตอรบ์รกิาร (Service Counter) จะแจง้ผล

กลบัไปยังส านักงานศลุกากรหรอืดา่นศลุกากรซึง่สถาน

ประกอบการของผูใ้หบ้รกิารตัง้อยูใ่นเขตพืน้ทีรั่บผดิชอบ) 
(หมายเหต:ุ -)  

3 วนัท าการ ดา่นศลุกากรชอ่งจอม 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(- กรณีผูป้ระกอบการทีเ่ป็นบคุคลธรรมดา พรอ้มรับรองส าเนา

ถกูตอ้ง 
- ส าเนาบตัรประชาชนแนบพรอ้ม ตวัจรงิเพือ่ตรวจสอบความถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(กรณีผูป้ระกอบการทีเ่ป็นนติบิคุคล ซึง่ออกใหไ้มเ่กนิ 6 
เดอืน กอ่นวนัยืน่ขอลงทะเบยีน พรอ้มรับรองส าเนาถูกตอ้ง และในกรณี

กรรมการผูม้อี านาจลงนามร่วมกนั ใหล้งนามทกุคน) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3) 
 

ใบรบัรองอเิล็กทรอนกิส ์(Digital Certificate) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ออกใหโ้ดย ผูใ้หบ้รกิารออกใบรับรอง (Certification 

Authority: CA)) 

- 

4) 
 

หนงัสอืขอเพิม่ Profile Name ระบบ Paperless ของบรษิทั 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

5) 

 

แบบค ำขอลงทะเบยีนฯ แนบทำ้ยประกำศกรมศุลกำกรที ่

25/2557 ลงวนัที ่19 มนีำคม 2557 เรือ่ง กำรลงทะเบยีนเป็นผู ้
ผำ่นพธิกีำรศุลกำกรหรอืด ำเนนิกำรในกระบวนกำรทำงศุลกำกร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กรมศลุกากร 

6) 
 

แบบค ำรอ้งขอรบัใบอนุญำตใหบ้รกิำรเคำนเ์ตอรบ์รกิำร (Service 
Counter) หนำ้ 5/6 ตำมประกำศกรมศลุกำกรที ่62/2552 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ในกรณีทีผู่ย้ ืน่เป็นผูใ้หบ้รกิารเคาน์เตอรบ์รกิาร (Service 

Counter)) 

กรมศลุกากร 

 

คำ่ธรรมเนยีม 



ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คำ่ธรรมเนยีมคูม่อืส ำหรบัประชำชน แผน่ละ 40 บำท 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ระฆังศลุกากรของกรมศลุกากร กรมศลุกากร ส านักงานศลุกากรภาคที ่2 ดา่นศลุกากรชอ่งจอม ต.ดา่น อ.กาบเชงิ 

จ.สรุนิทร ์32210  โทรศพัท ์044-147037 
(หมายเหต:ุ -)  

2) โทรศพัทส์ายดว่นศลุกากร 1332 ในวนัและเวลาราชการ 

(หมายเหต:ุ -)  
3) โทรสารหมายเลข 0 2671 5250 

(หมายเหต:ุ -)  
4) ไปรษณียโ์ดยท าเป็นหนังสอืสง่มาที ่กลุม่คุม้ครองและสง่เสรมิจรยิธรรม กรมศลุกากร ถนนสนุทรโกษา แขวง

คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

(หมายเหต:ุ -)  
5) จดหมายอเิล็กทรอนกิส ์(e-Mail) ที ่ctc@customs.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
6) สือ่สารมวลชน 

(หมายเหต:ุ (กรณีทีห่ัวหนา้กลุม่คุม้ครองจรยิธรรมของกรมศลุกากรเห็นควรรับเป็นเรือ่งรอ้งเรยีน))  
7) ตดิตอ่ดว้ยตนเองในวนัและเวลาราชการ ณ กลุม่คุม้ครองและสง่เสรมิจรยิธรรม กรมศลุกากร ถนนสนุทรโกษา แขวง

คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

(หมายเหต:ุ -)  
8) ศนูยบ์รกิารศลุกากร (โทร. 1164) หรอืหน่วยงานภาครัฐอืน่ 

(หมายเหต:ุ -)  
9) 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))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค าขอลงทะเบยีนผูผ้า่นพธิกีารศลุกากรทางอเิล็กทรอนกิสแ์บบไรเ้อกสาร (ส าหรับนติบิคุคลและอืน่ๆ) 
(หมายเหต:ุ -)  

2) แบบค าขอลงทะเบยีนผูผ้า่นพธิกีารศลุกากรทางอเิล็กทรอนกิสแ์บบไรเ้อกสาร (ส าหรับบคุคลธรรมดา) 

(หมายเหต:ุ -)  
3) แบบค าขอลงทะเบยีนตวัแทนออกของผา่นพธิกีารศลุกากรทางอเิล็กทรอนกิสแ์บบไรเ้อกสาร (ส าหรับนติบิคุคล) 

(หมายเหต:ุ -)  
4) แบบค าขอลงทะเบยีนตวัแทนออกของผา่นพธิกีารศลุกากรทางอเิล็กทรอนกิสแ์บบไรเ้อกสาร (ส าหรับบคุคล

ธรรมดา) 

(หมายเหต:ุ -)  
5) แบบค าขอลงทะเบยีนผูรั้บผดิชอบการบรรจ ุผูผ้า่นพธิกีารศลุกากรทางอเิล็กทรอนกิสแ์บบไรเ้อกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  
6) แบบค าขอลงทะเบยีนตวัแทนผูร้ายงานยานพาหนะเขา้-ออก ทางอเิล็กทรอนกิสแ์บบไรเ้อกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  
7) แบบค าขอลงทะเบยีนธนาคารศลุกากร ผูด้ าเนนิกระบวนการศลุกากรทางอเิล็กทรอนกิสแ์บบไรเ้อกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  
8) แบบค ารอ้งขอรับใบอนุญาตใหบ้รกิารเคานเ์ตอรบ์รกิาร (Service Counter) เกีย่วกบัการผูผ้่านพธิกีารศลุกากรทาง

อเิล็กทรอนกิสแ์บบไรเ้อกสาร (Paperless) 

(หมายเหต:ุ (ในกรณีทีผู่ย้ ืน่เป็นผูใ้หบ้รกิารเคานเ์ตอรบ์รกิาร (Service Counter)))  
 

หมำยเหตุ 



- 

 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน: การขึน้ทะเบยีนในระบบพธิกีารศลุกากรทางอเิล็กทรอนกิสแ์บบไรเ้อกสาร (Paperless)  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: กรมศลุกากร กรมศลุกากร กรมศลุกากร 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: ขึน้ทะเบยีน 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)ประกาศกรมศลุกากร ที ่62/2552 ลงวนัที ่15 กนัยายน 2552 เรือ่ง การก ากบัดแูลผูใ้หบ้รกิารเคานเ์ตอรบ์รกิาร (Service 

Counter) เกีย่วกบัการผ่านพธิกีารศลุกากรทางอเิล็กทรอนกิสแ์บบไรเ้อกสาร  
  

2)ประกาศกรมศลุกากรที ่25/2557 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2557 เรือ่ง การลงทะเบยีนเป็นผูผ้่านพธิกีารศลุกากรหรอืด าเนนิการ
ในกระบวนการทางศลุกากร  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลาง, สว่นกลางทีต่ัง้อยูใ่นภมูภิาค (ตามกฎกระทรวง) 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: - 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: ส าเนาคูม่อืประชาชน 15/07/2015 11:41 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


