
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรใหส้ทิธใินกำรเป็นผูป้ระกอบกำรของเรง่ดว่น (N) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ขอ้ 1. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะขอใชส้ทิธใินการเป็นผูป้ระกอบการของเร่งดว่น จะตอ้งมคีณุสมบัต ิดงันี้ 

1.) ตอ้งเป็นนติบิคุคลทีม่ทีนุจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ไมต่ า่กวา่ 5 ลา้นบาท 

2.) ตอ้งมผีูช้ านาญการทีไ่ดรั้บการสอบจากกรมศลุกากรตามหลกัเกณฑเ์งือ่นไขทีก่รมศลุกากรก าหนด อย่างนอ้ย 1 คน 

3.) ตอ้งไมม่ปีระวตักิารกระท าความผดิตามกฎหมายศลุกากร หรอืกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยใหต้รวจสอบประวตัยิอ้นหลัง 

2 ปี นับแตย่ืน่ค าขอ เวน้แตก่รณีความผดิเล็กนอ้ย หรอืความผดิทีศ่ลุกากรเห็นควรใหไ้ดรั้บการผ่อนผัน 

 

ขอ้ 2. หลกัเกณฑ ์และเงือ่นไขในการเป็นผูป้ระกอบการของเร่งดว่น 

1.) ตอ้งมสีถานทีใ่หเ้จา้หนา้ทีศ่ลุกากรสามารถใชใ้นการคดัแยกของ ตรวจปลอ่ยของ และการจัดเก็บคา่ภาษีอากร รวมทัง้

ตอ้งมเีครือ่งมอื เครือ่งใชใ้นการปฏบิตังิาน ไดแ้ก ่เครือ่งคอมพวิเตอร ์เครือ่ง X-Ray เครือ่งชัง่น ้าหนัก ฯลฯ ซึง่พรอ้มใชป้ฏบิัตงิาน

ไดอ้ยูเ่สมอ พรอ้มทัง้ตอ้งมพีืน้ทีเ่พือ่ใชเ้ก็บของทียั่งไม่สามารถตรวจปลอ่ยได ้

2.) ตอ้งมคีวามพรอ้มในการจัดท าขอ้มลูอเิล็กทรอนกิส ์เพือ่แจง้รายละเอยีดของบญัชสีนิคา้ลว่งหนา้และ/หรอืค ารอ้งขอสง่

ของเร่งดว่นออกโดยรบีดว่นกอ่นของมาถงึ ตามมาตรฐานและเวลาทีก่รมศลุกากรก าหนด 

3.) ตอ้งสามารถคดัแยกของและปฏบิัตติามหลกัการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management) ในการเลอืกตรวจของ 

4.) ตอ้งมคีวามพรอ้มในการผา่นพธิกีารศลุกากรทางอเิล็กทรอนกิสแ์บบไรเ้อกสารในระบบพธิกีารศลุกากรของเร่งดว่น (e - 

Express) ตามมาตรฐานทีก่รมศลุกากรก าหนด 

 

ขอ้ 3. ผูท้ีไ่ดรั้บอนุมัตเิป็นผูป้ระกอบการของเร่งดว่น จะตอ้งใหส้ญัญาประกนัและทัณฑบ์นตามแบบทีก่ าหนด และจะตอ้ง

ด าเนนิการวางหลักประกนัเป็นหนังสอืค ้าประกนัของธนาคาร ในวงเงนิไมต่ า่กวา่ 2 ลา้นบาท เพือ่เป็นหลกัประกนัในการปฏบิัตพิธิี

การและตรวจปลอ่ยสนิคา้เร่งดว่นตอ่ส านักงานศลุกากรหรอืดา่นศลุกากรของพืน้ทีท่ีก่ ากับดแูล ภายใน 30 วนั นับแตว่นัทีไ่ดรั้บ

แจง้โดยการลงทะเบยีนตอบรับทางไปรษณีย ์หากมไิดใ้หส้ญัญาประกนัและทณัฑบ์น และวางหลกัประกนัในวงเงนิดงักลา่ว

ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด จะถอืวา่สละสทิธ ิ

 

ขอ้ 4. การเป็นผูป้ระกอบการของเร่งดว่น 

1.) ใหม้อีาย ุ3 ปี นับแตว่นัทีไ่ดว้างหลักประกนัตามทีก่รมศลุกากรก าหนด 

2.) ในการขอตอ่อายุการเป็นผูป้ระกอบการของเร่งดว่น ตอ้งยืน่ค ารอ้งตอ่ส านักงานศลุกากรหรอืดา่นศลุกากรของพืน้ทีท่ี่

ก ากบัดแูลภายใน 120 วนัแตไ่มน่อ้ยกวา่ 60 วนั กอ่นวนัครบก าหนดอายใุนการเป็นผูป้ระกอบการของเร่งดว่น 

3.) ผูท้ีไ่ดรั้บอนุมัตเิป็นผูป้ระกอบการของเร่งดว่น หากภายหลงักรมศลุกากรพจิารณาแลว้เห็นวา่คณุสมบัตไิมค่รบถว้น ให ้

ถอืวา่ถูกเพกิถอนสทิธใินการเป็นผูป้ระกอบการของเร่งดว่น 

4.) ผูป้ระกอบการของเร่งดว่นรายใดประสงคจ์ะเลกิเป็นผูป้ระกอบการของเร่งดว่น ใหแ้จง้เป็นหนังสอืตอ่ส านักงานศลุกากร

หรอืดา่นศลุกากรของพืน้ทีท่ีก่ ากบัดแูล 

 

หมายเหต ุ

** ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีพ่จิารณาขอ้มูลเพยีงพอตอ่การวนิจิฉัยตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชน เรยีบรอ้ยแลว้ 

  

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 านักงานศลุกากรทีใ่หบ้รกิาร (ส านักงานศลุกากรตรวจสนิคา้ทา่
อากาศยานสวุรรณภมู ิและส านักงานศลุกากรทา่อากาศยานดอน
เมอืง)/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

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



ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 60 วนัท าการ 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
การรับค ารอ้งขอเป็นผูป้ระกอบการของเร่งดว่นโดยใหม้ี

คณุสมบัตติามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการยืน่ค าขอ 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัท าการ จดุรับค าขอของกรม
ศลุกากร 

 

2) กำรพจิำรณำ 

การพจิารณาคณุสมบตัขิองผูข้ออนุมัตเิป็นผูป้ระกอบการของ

เร่งดว่นใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีก่รมศลุกากรก าหนด 
(หมายเหต:ุ -)  

58 วนัท าการ จดุรับค าขอของกรม

ศลุกากร 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
ผูม้อี านาจพจิารณาอนุมัต/ิแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอ

ทราบเป็นหนังสอื 

(หมายเหต:ุ -)  

1 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 ุ(1. เอกสารยนืยันตัวตน กรณีไมส่ามารถแสดงบัตรประชาชน

ได ้ใหแ้สดงเอกสารยนืยันตัวตนอืน่ทีม่หีมายเลขประจ าตัวประชาชนที่

หน่วยงานราชการออกให ้
2. พนักงานศลุกากรจะถา่ยส าเนาเอกสารจากเอกสารฉบับจรงิ โดยผูย้ืน่

ค าขอตอ้งรับรองส าเนาโดยการเซ็นชือ่ตอ่หนา้พนักงานศลุกากรเทา่นัน้) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(พนักงานศลุกากรจะถา่ยส าเนาเอกสารจากเอกสารฉบับจรงิ 

โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนาโดยการเซ็นชือ่ตอ่หนา้พนักงานศลุกากร
พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล (ถา้ตอ้งประทับตรานติบิคุคลตามทีก่ าหนดไว ้

ในหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล)) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3) 
 

หนงัสอืรบัรองกำรจดทะเบยีนบรษิทั 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(พนักงานศลุกากรจะถา่ยส าเนาเอกสารจากเอกสารฉบับจรงิ 
โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนาโดยการเซ็นชือ่ตอ่หนา้พนักงานศลุกากร

พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล (ถา้ตอ้งประทับตรานติบิคุคลตามทีก่ าหนดไว ้
ในหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล)) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4) 

 

บญัชรีำยชือ่ผูถ้อืหุน้จำกกรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(พนักงานศลุกากรจะถา่ยส าเนาเอกสารจากเอกสารฉบับจรงิ 
โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนาโดยการเซ็นชือ่ตอ่หนา้พนักงานศลุกากร

พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล (ถา้ตอ้งประทับตรานติบิคุคลตามทีก่ าหนดไว ้

ในหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล)) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

5) 

 

ใบทะเบยีนภำษมีูลคำ่เพิม่ (ภ.พ.20) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(พนักงานศลุกากรจะถา่ยส าเนาเอกสารจากเอกสารฉบับจรงิ 

โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนาโดยการเซ็นชือ่ตอ่หนา้พนักงานศลุกากร

กรมสรรพากร 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล (ถา้ตอ้งประทับตรานติบิคุคลตามทีก่ าหนดไว ้

ในหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล)) 

6) 

 

หนงัสอืแสดงกรรมสทิธิก์ำรเป็นเจำ้ของสถำนที ่

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(พนักงานศลุกากรจะถา่ยส าเนาเอกสารจากเอกสารฉบับจรงิ 

โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนาโดยการเซ็นชือ่ตอ่หนา้พนักงานศลุกากร
พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล (ถา้ตอ้งประทับตรานติบิคุคลตามทีก่ าหนดไว ้

ในหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล)) 

- 

7) 
 

หนงัสอืยนิยอมใหใ้ชส้ถำนทีป่ระกอบกจิกำร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(พนักงานศลุกากรจะถา่ยส าเนาเอกสารจากเอกสารฉบับจรงิ 

โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนาโดยการเซ็นชือ่ตอ่หนา้พนักงานศลุกากร
พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล (ถา้ตอ้งประทับตรานติบิคุคลตามทีก่ าหนดไว ้

ในหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล)) 

- 

8) 
 

แผนผงัพืน้ทีก่ำรเก็บสนิคำ้และเอกสำร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(พนักงานศลุกากรจะถา่ยส าเนาเอกสารจากเอกสารฉบับจรงิ 
โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนาโดยการเซ็นชือ่ตอ่หนา้พนักงานศลุกากร

พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล (ถา้ตอ้งประทับตรานติบิคุคลตามทีก่ าหนดไว ้
ในหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล)) 

- 

9) 

 

แผนข ัน้ตอนกำรคดัแยก กำรเก็บสนิคำ้และเอกสำร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(พนักงานศลุกากรจะถา่ยส าเนาเอกสารจากเอกสารฉบับจรงิ 
โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนาโดยการเซ็นชือ่ตอ่หนา้พนักงานศลุกากร

พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล (ถา้ตอ้งประทับตรานติบิคุคลตามทีก่ าหนดไว ้

ในหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล)) 

- 

10) 

 

หนงัสอืค ำ้ประกนัของธนำคำร วงเงนิไมต่ ำ่กวำ่ 2 ลำ้นบำท 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(พนักงานศลุกากรจะถา่ยส าเนาเอกสารจากเอกสารฉบับจรงิ 

โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนาโดยการเซ็นชือ่ตอ่หนา้พนักงานศลุกากร
พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล (ถา้ตอ้งประทับตรานติบิคุคลตามทีก่ าหนดไว ้

ในหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล)) 

- 

11) 
 

หลกัทรพัยอ์ืน่ใดทีก่รมศุลกำกรเห็นชอบ วงเงนิไมต่ ำ่กวำ่ 2 ลำ้นบำท 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(พนักงานศลุกากรจะถา่ยส าเนาเอกสารจากเอกสารฉบับจรงิ 

โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนาโดยการเซ็นชือ่ตอ่หนา้พนักงานศลุกากร

พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล (ถา้ตอ้งประทับตรานติบิคุคลตามทีก่ าหนดไว ้
ในหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล)) 

- 

12) 
 

หนงัสอืส ำคญัรบัรองกำรเป็นผูช้ ำนำญกำรศุลกำกร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(พนักงานศลุกากรจะถา่ยส าเนาเอกสารจากเอกสารฉบับจรงิ 
โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนาโดยการเซ็นชือ่ตอ่หนา้พนักงานศลุกากร

พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล (ถา้ตอ้งประทับตรานติบิคุคลตามทีก่ าหนดไว ้
ในหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล)) 

 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

13) 

 

ค ำรอ้งท ัว่ไปขอเป็นผูป้ระกอบกำรของเรง่ดว่น 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(พนักงานศลุกากรจะถา่ยส าเนาเอกสารจากเอกสารฉบับจรงิ 
โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนาโดยการเซ็นชือ่ตอ่หนา้พนักงานศลุกากร

พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล (ถา้ตอ้งประทับตรานติบิคุคลตามทีก่ าหนดไว ้
ในหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล)) 

- 

 

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 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 01/03/2563 

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

