
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรอนมุตัสิถำนทีเ่ก็บรกัษำบญัชเีอกสำรหลกัฐำนและขอ้มลู ณ สถำนทีอ่ ืน่ 

ซึง่ไมใ่ชส่ถำนประกอบกำรผูน้ ำของเขำ้ ผูส้ง่ของออก (N) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

หลกัเกณฑ ์

ตามประกาศกรมศลุกากรที ่36/2561 ลงวนัที ่31 มกราคม 2561 เรือ่ง การจัดเก็บและรักษาบญัช ีเอกสาร หลักฐาน และ

ขอ้มลูอืน่ใด ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการน าเขา้ หรอืสง่ออก ขอ้ 4 ก าหนดใหผู้น้ าของเขา้ ผูส้ง่ของออก ผูข้นสง่ของ ตวัแทนของบคุคล

ดงักลา่ว หรอืบคุคลอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง มหีนา้ทีจั่ดเก็บเอกสาร หลกัฐาน และขอ้มูลอืน่ใด ทีเ่กีย่วกับการน าของเขา้มาในหรอืสง่ของ

ออกไปนอกราชอาณาจักร ตามทีก่ าหนดไว ้ณ สถานประกอบการของตน หรอืสถานทีอ่ืน่ตามทีไ่ดรั้บอนุมัตจิากอธบิด ีหรอืผูท้ี่

ไดรั้บมอบหมาย ทัง้นี ้อธบิดไีดม้คี าสัง่กรมศลุกากรที ่589/2560 ลงวนัที ่29 ธันวาคม 2560 ขอ้ 45.3 มอบอ านาจให ้

ผูอ้ านวยการกองตรวจสอบอากร ปฏบิตัริาชการแทนอธบิด ีในการอนุมัตสิถานทีเ่ก็บรักษาบญัช ีเอกสาร หลักฐาน และขอ้มูล ณ 

สถานทีอ่ืน่ ซึง่ไมใ่ชส่ถานประกอบการผูน้ าของเขา้ ผูส้ง่ของออก ผูข้นสง่ และบคุคลอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

วธิกีาร 

ผูน้ าของเขา้ ผูส้ง่ของออก หรอืผูรั้บมอบอ านาจของบคุคลดงักลา่ว ยืน่ค ารอ้งขออนุญาตจัดเก็บและรักษาบัญช ีเอกสาร 

หลกัฐาน และขอ้มูลฯลฯ ณ สถานทีอ่ืน่ซึง่ไมใ่ชส่ถานประกอบการ ตามประกาศกรมศลุกากรที ่36/2561 พรอ้มเอกสารประกอบ 

ตอ่ผูอ้ านวยการกองตรวจสอบอากร โดยจะมกีารพจิารณาอนุมัตภิายใน 30 วนั นับแตว่นัทีไ่ดรั้บค าขอ และเอกสารถกูตอ้ง

ครบถว้น 

 

เงือ่นไข 

ผูน้ าของเขา้ ผูส้ง่ของออก จะตอ้งจดทะเบยีนเป็นผูผ้่านพธิกีารศลุกากร 

 

หมายเหต ุ

ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ -)  
กองตรวจสอบอากร กรมศลุกากร  เลขที ่1 ถนนสนุทรโกษา 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

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

 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 14 วนัท าการ 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีรั่บค ารอ้งขออนุญาตจัดเก็บและรักษาบญัชเีอกสาร 
หลกัฐาน หรอืขอ้มูลฯลฯ ณ สถานทีอ่ืน่ซึง่ไมใ่ชส่ถาน

ประกอบการ และตรวจเอกสารใหถ้กูตอ้งครบถว้น 

(หมายเหต:ุ -)  

20 นาท ี จดุรับค าขอของกรม

ศลุกากร 
 

2) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ทีไ่ปตรวจสอบสถานประกอบการ และสถานทีต่ามค ารอ้ง

ขอ 
(หมายเหต:ุ (ไมนั่บรวมระยะเวลาทีผู่ย้ ืน่แบบ 

ค ารอ้งฯ ขอเลือ่นนัดวนัเขา้ตรวจสถานทีเ่ก็บรักษา))  

3 วนัท าการ จดุรับค าขอของกรม

ศลุกากร 

 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

3) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ทีพ่จิารณาขอ้มลูและรายงานผลการตรวจสอบ พรอ้ม
เสนอความเห็นตอ่ผูอ้ านวยการสว่นปฏบิตักิารตรวจสอบ 

(หมายเหต:ุ -)  

5 วนัท าการ จดุรับค าขอของกรม

ศลุกากร 
 

4) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ทีเ่สนอขออนุมัตกิารจัดเก็บและรักษาเอกสารฯลฯ ณ 

สถานทีอ่ืน่ซึง่ไมใ่ชส่ถานประกอบการ ตอ่อ านวยการส านัก
ตรวจสอบอากร 

(หมายเหต:ุ -)  

3 วนัท าการ จดุรับค าขอของกรม

ศลุกากร 

 

5) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
ผูอ้ านวยการส านักตรวจสอบอากรพจิารณาอนุมัต ิและแจง้ผล

การอนุมัตใิหผู้ป้ระกอบการทราบ 
(หมายเหต:ุ -)  

3 วนัท าการ จดุรับค าขอของกรม
ศลุกากร 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(พนักงานศลุกากรจะถา่ยส าเนาเอกสารจากฉบบัจรงิ โดยผู ้

ยืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนาตอ่หนา้พนักงานศลุกากร) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(พนักงานศลุกากรจะถา่ยส าเนาเอกสารจากฉบบัจรงิทีอ่อกให ้

ไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนาตอ่หนา้พนักงาน
ศลุกากร) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3) 

 

ค ำรอ้งขออนุมตัจิดัเก็บเอกสำรนอกสถำนประกอบกำร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กรมศลุกากร 

4) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

5) 

 

สญัญำกำรจดัเก็บเอกสำรระหวำ่งผูน้ ำของเขำ้ ผูส้ง่ของออก กบั

บรษิทัผูร้บัฝำกเอกสำร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

 

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) ค ารอ้งขออนุมัตจิัดเก็บเอกสารนอกสถานประกอบการ แนบทา้ยประกาศกรมศลุกากรที ่36/2561 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 01/03/2563 

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

