
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอรบัใบอนญุำตกำรเป็นผูใ้หบ้รกิำรเคำนเ์ตอรบ์รกิำร (Service 

Counter) เก ีย่วกบักำรผำ่นพธิกีำรศลุกำกรทำงอเิล็กทรอนกิสแ์บบไรเ้อกสำร และกำรตอ่อำยุ

ใบอนญุำตกำรเป็นเคำนเ์ตอรบ์รกิำร (N) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ในการท าธรุกรรมในทางแพ่งและพาณชิยท์ีด่ าเนนิการโดยใชข้อ้มลูอเิล็กทรอนกิสข์องเคานเ์ตอรบ์รกิารนี ้ไมม่ผีลกระทบถงึ

กฎหมายหรอืกฎใดทีก่ าหนดขึน้เพือ่คุม้ครองผูบ้รโิภค 

(1) ค าวา่ “ผูใ้หบ้รกิารเคานเ์ตอรบ์รกิาร” หมายถงึ ผูป้ระกอบธรุกจิบรกิารเกีย่วกับธรุกรรมทางอเิล็กทรอนกิส ์ซึง่เป็นผู ้

รับจา้งในการใหบ้รกิารบนัทกึขอ้มลู และรับ-สง่ขอ้มลูทางอเิล็กทรอนกิสเ์กีย่วกับพธิกีารศลุกากรทางอเิล็กทรอนกิสก์บัระบบ

คอมพวิเตอรข์องกรมศลุกากร ใหแ้กผู่ผ้า่นพธิีการศลุกากรหรอืด าเนนิกระบวนการทางศลุกากรซึง่เป็นผูว้า่จา้งโดยคดิคา่บรกิาร 

(2) ค าวา่ “ใบอนุญาต” หมายถงึ หนังสอือนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิเคานเ์ตอรบ์รกิารเกีย่วกบัการผา่นพธิกีารศลุกากรทาง

อเิล็กทรอนกิสแ์บบไรเ้อกสาร 

 

คณุสมบัตขิองผูข้อรับ/ตอ่อายใุบอนุญาต 

ขอรับการอนุญาตใหบ้รกิารเคานเ์ตอรบ์รกิารเกีย่วกบัการผา่นพธิกีารศลุกากรทางอเิล็กทรอนกิสแ์บบไรเ้อกสารตอ้งมี

คณุสมบัตขิองผูข้อรับใบอนุญาต ดงัตอ่ไปนี้ 

(1) เป็นนติบิคุคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย 

(2) เป็นสมาชกิของสมาคมทีเ่กีย่วกบัการออกของทีก่รมศลุกากรรับรอง 

(3) เป็นผูม้คีวามสามารถในการใหบ้รกิาร ดงันี้ 

(3.1) มสีถานประกอบการทีม่คีวามสะดวกและเหมาะสมแกก่ารใหบ้รกิารแกผู่ผ้า่นพธิกีารศลุกากรโดยทัว่ไป 

(3.2) มเีครือ่งคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์ทีม่คีณุลกัษณะและจ านวนทีเ่หมาะสมในการด าเนนิการ และมรีะบบการ

ประมวลผลดว้ยเครือ่งมอือเิล็กทรอนกิสส์ าหรับสรา้ง สง่ รับ เก็บรักษา และแลกเปลีย่นขอ้มูลทางอเิล็กทรอนกิส ์ตามวธิกีารและ

มาตรฐานทีก่รมศลุกากรก าหนด 

(3.3) มอีปุกรณ์บนัทกึภาพของผูม้าใชบ้รกิารสง่ขอ้มูล โดยใหจั้ดเก็บภาพทีบ่นัทกึเป็นรายใบขนสนิคา้เพือ่ใหก้รม

ศลุกากรตรวจสอบ 

(3.4) มรีะบบมาตรฐานรักษาความมั่งคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมมีาตรฐานตามทีก่รม

ศลุกากรก าหนด 

(3.5) มพีนักงานทีส่ามารถบนัทกึและรับ-สง่ ขอ้มูลอเิล็กทรอนกิสต์ามมาตรฐานทีก่รมศลุกากรก าหนด 

(4) ตอ้งไมม่ปีระวตักิารกระท าความผดิตามทีก่ฎหมายศลุกากร หรอืกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ ศลุกากร ในการ

ตรวจสอบประวตัยิอ้นหลงั 2 ปี นับแตย่ืน่ขอ เวน้แตก่รณีความผดิเล็กนอ้ยหรอืความผดิทีศ่ลุกากรเห็นควรใหไ้ดรั้บการผ่อนผัน

และไมเ่คยถกูเพกิถอนใบอนุญาตการใหบ้รกิาร 

(5) กรรมการหรอืพนักงานผูม้อี านาจจัดการของผูใ้หบ้รกิารซึง่มสีทิธยิืน่ค าขออนุญาตตอ้งไม่มคีณุสมบัต ิและลักษณะ

ตอ้งหา้มอยา่งหนึง่อยา่งใด ดงัตอ่ไปนี้ 

(5.1) เคยไดรั้บโทษจ าคกุโดยค าพพิากษาถงึทีส่ดุใหจ้ าคกุในความผดิทีเ่กีย่วกับการปลอมแปลง เอกสาร ความผดิ

เกีย่วกบัทรัพยท์ีก่ระท าโดยทจุรติ หรอืกระท าความผดิเกีย่วกับคอมพวิเตอร์ 

(5.2) เป็นกรรมการหรอืพนักงานผูม้อี านาจจัดการของนติบิคุคลทีเ่คยถูกเพกิถอนใบอนุญาตในการใหบ้รกิาร

เคานเ์ตอรบ์รกิารเกีย่วกับการผ่านพธิกีารศลุกากรทางอเิล็กทรอนกิสแ์บบไรเ้อกสารหรอืใบอนุญาตตัวแทนออกของ 

 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารขอรับ/ตอ่อายใุบอนุญาต 

ในการขอรับใบอนุญาต ผูป้ระสงคจ์ะเป็นผูใ้หบ้รกิารเคานเ์ตอรบ์รกิารเกีย่วกบัการผา่นพธิกีารศลุกากรทางอเิล็กทรอนกิส์

แบบไรเ้อกสาร 

(1) ตอ้งยืน่ค ารอ้งขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานตามแบบทีก่รมศลุกากรก าหนดตอ่ส านักงานศลุกากรหรอืดา่น

ศลุกากร ซึง่สถานประกอบการของผูใ้หบ้รกิารตัง้อยูใ่นเขตพืน้ทีรั่บผดิชอบ 

(2) ตอ้งยืน่หลกัฐานแสดงรายการดงัตอ่ไปนี้ 

(2.1) หนังสอืรับรองนติบิคุคลจากกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ ซึง่ออกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืน กอ่นวนัยืน่ขอรับอนุญาต 

(2.2) หนังสอืรับรองการเป็นสมาชกิประเภทเคานเ์ตอรบ์รกิารจากสมาคมทีเ่กีย่วกบัการออกของทีก่รมศลุกากร

รับรอง 



(2.3) เอกสารแสดงความเหมาะสมในการใหบ้รกิารเคานเ์ตอรบ์รกิาร อยา่งนอ้ยตอ้งมรีายการ แผนทีต่ัง้สถาน

ประกอบการพรอ้มแบบแผนผังสถานทีใ่หบ้รกิาร คณุลักษณะและจ านวนของเครือ่งคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์ในการใหบ้รกิาร

จ านวนพนักงานทีใ่หบ้รกิาร และมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

(2.4) หนังสอืรับรองจากส านักงานต ารวจแหง่ชาตวิา่บคุคลตาม (5) ไมม่ปีระวตักิารกระท าความผดิตามขอ้ (5) 

(5.1) 

(2.5) ใหผู้ย้ืน่ค ารอ้งขอรับใบอนุญาตท าส าเนาค าขอและหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้ง โดยใหผู้ย้ืน่ค ารอ้งขอรับรองส าเนา

ถกูตอ้ง 1 ชดุ แนบพรอ้มค ารอ้งดว้ย 

 

เงือ่นไข 

(1) เอกสารหลักฐานประกอบค ารอ้งขอรับ/ตอ่อายใุบอนุญาตตอ้งถกูตอ้งครบถว้นโดยสมบรูณ์จงึจะรับพจิารณา 

(2) ผูข้อรับ/ตอ่อายใุบอนุญาตตอ้งยนิยอมและอ านวยความสะดวกใหเ้จา้หนา้ทีศ่ลุกากรตามอ านาจหนา้ทีห่รอืผูท้ีไ่ดรั้บ

มอบหมายจากหน่วยงานผูรั้บค ารอ้งขอรับ/ตอ่อายใุบอนุญาต ในการเขา้ตรวจสอบสถานประกอบการ เครือ่งคอมพวิเตอรแ์ละ

อปุกรณ์ ความสามารถของพนักงานผูป้ฏบิัตงิาน เพือ่ประเมนิความเหมาะสมในการใหบ้รกิาร 

(3) ผูข้อรับใบอนุญาตตอ้งผ่านการทดสอบระบบการประมวลผลบนระบบทดสอบ (Test System) ตามทีส่ านักเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สารก าหนด 

(4) เมือ่ผ่านหลกัเกณฑก์ารประเมนิความเหมาะสมในการใหบ้รกิาร และผ่านการทดสอบการแลกเปลีย่นขอ้มลูทาง

อเิล็กทรอนกิสก์ับกรมศลุกากรแลว้ ผูรั้บค ารอ้งจะแจง้ใหผู้ย้ืน่ค ารอ้งขอรับใบอนุญาตไปท าสญัญาประกนัทณัฑบ์น และวาง

หลกัประกนัเป็นหนังสอืค ้าประกนัของธนาคารหรอืหลกัทรัพยอ์ืน่ใดทีก่รมศลุกากรเห็นชอบในวงเงนิ 100,000 บาทตอ่ใบอนุญาต

ตอ่สถานประกอบกจิการทีใ่หบ้รกิาร ภายใน 30 วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บแจง้จากผูรั้บค ารอ้ง 

(5) ผูข้อรับใบอนุญาต/ตอ่อายุใบอนุญาตตอ้งจัดท าสญัญาประกนัและทณัฑบ์นตามแบบทีก่รมศลุกากรก าหนด 

(6) ผูใ้หบ้รกิารเคานเ์ตอรบ์รกิารเกีย่วกับการผ่านพธิกีารศลุกากรทางอเิล็กทรอนกิส ์(Service Counter) ตอ้งไดรั้บ

อนุญาตกอ่นใหบ้รกิาร 

(7) ใบอนุญาตทีผู่ใ้หบ้รกิารเคานเ์ตอรบ์รกิารไดรั้บมกี าหนดสามปี 

(8) ภายในหนึง่รอ้ยยีส่บิวนัแตไ่มน่อ้ยกวา่หกสบิวนักอ่นวนัครบก าหนดอายใุบอนุญาตหากผูใ้หบ้รกิารเคานเ์ตอรบ์รกิาร

ประสงคจ์ะใหบ้รกิารตอ่ไป ใหย้ืน่ค าขอตอ่ใบอนุญาต 

(9) เมือ่ไดย้ืน่ค าขอตอ่อายใุบอนุญาตแลว้ ผูใ้หบ้รกิารเคานเ์ตอรบ์รกิารสามารถใหบ้รกิารตอ่ไปไดจ้นกวา่จะไดรั้บแจง้การ

ไมอ่นุญาต 

(10) ใหน้ าหลกัเกณฑว์า่ดว้ยการขออนุญาตมาใชบ้งัคบักบัการตอ่อายใุบอนุญาตโดยอนุโลม 

(11) ใบอนุญาตทีไ่ดรั้บการตอ่อายใุหม้กี าหนดครัง้ละสามปี 

โดยมขีัน้ตอนการด าเนนิการ ดังนี้ 

1. มหีนังสอืสอบถามประวตักิารกระท าความผดิตามกฎหมายวา่ดว้ยศลุกากรหรอืกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศลุกากร

ของผูข้อรับใบอนุญาตตอ่อายใุบอนุญาตไปยังหน่วยงาน 

ตา่ง ๆ ภายในกรมศลุกากร 

2. มหีนังสอืแจง้ใหส้ านักงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารออกรหัสทดสอบระบบการประมวลผลแกผู่ข้อรับ

ใบอนุญาตใหบ้รกิารเคานเ์ตอรบ์รกิารเพือ่ด าเนนิการทดสอบ 

3. มหีนังสอืแจง้วนัและเวลาทีจ่ะเขา้ตรวจสอบคณุสมบตัขิองผูข้อรับใบอนุญาตหรอืตอ่อายใุบอนุญาต ณ สถาน

ประกอบการตามทีแ่จง้ 

4. เขา้ตรวจสอบคณุสมบตัขิองผูข้อรับใบอนุญาตหรอืตอ่อายใุบอนุญาตตามวนัและเวลาตามทีแ่จง้ 

5. แจง้ใหผู้ข้อรับใบอนุญาตจัดท าสญัญาประกนัและทณัฑบ์นหรอืหนังสอืสญัญาค ้าประกนัยืน่ตอ่ส านักงานศลุกากรหรอื

ดา่นศลุกากรทีรั่บพจิารณา 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



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 : 42 วนัท าการ 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ตรวจสอบความถกูตอ้งและครบถว้นของค ารอ้งและหลกัฐาน
ประกอบตามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศกรมศลุกากร ที ่302/2561  

ลงวนัที ่27 ธันวาคม 2561 

(หมายเหต:ุ -)  

2 ชัว่โมง จดุรับค าขอของกรม

ศลุกากร 
 

2) กำรพจิำรณำ 

1. มหีนังสอืแจง้วนัและเวลาทีจ่ะเขา้ตรวจสอบคณุสมบตัขิองผู ้

ขอรับใบอนุญาตหรอืตอ่อายใุบอนุญาต ณ สถานประกอบการ
ตามทีแ่จง้ 

2. เขา้ตรวจสอบคณุสมบตัขิองผูข้อรับใบอนุญาตหรอืตอ่อายุ
ใบอนุญาตตามวนัและเวลาตามทีแ่จง้ 

3.แจง้ใหผู้ข้อรับใบอนุญาตจัดท าสญัญาประกนัและทณัฑบ์น
หรอืหนังสอืสญัญาค ้าประกนัยืน่ตอ่ส านักงานศลุกากรหรอืดา่น

ศลุกากรทีรั่บพจิารณา 

(หมายเหต:ุ (ขัน้ตอนที ่3 จะเริม่ด าเนนิการได ้ก็ตอ่เมือ่ผูข้อรับ
การอนุญาตไดผ้า่นการทดสอบระบบการประมวลผล และ
ส านักงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารมหีนังสอืแจง้ผล
การทดสอบระบบการประมวลผลใหแ้กส่ านักงานศลุกากรหรอื
ดา่นศลุกากรทีรั่บพจิารณาทราบแลว้ 
ขัน้ตอนที ่5 จะเริม่ด าเนนิการได ้ก็ตอ่เมือ่ส านักงานศลุกากรหรอื
ดา่นศลุกากรไดพ้จิารณาแลว้เห็นวา่ผูข้อรับการอนุญาตหรอืตอ่
อายใุบอนุญาตมคีณุสมบตัติรงตามประกาศกรมศลุกากร ที ่
302/2561  ลงวนัที ่27 ธันวาคม 2561))  

40 วนัท าการ จดุรับค าขอของกรม

ศลุกากร 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

มหีนังสอืแจง้ผลการพจิารณาการขอรับใบอนุญาตหรอืตอ่อายุ
ใบอนุญาตใหผู้ข้อรับใบอนุญาตหรอืตอ่อายใุบอนุญาตทราบ 

(หมายเหต:ุ (ขัน้ตอนนีจ้ะเริม่ด าเนนิการได ้ก็ตอ่เมือ่ผูข้อรับการ
อนุญาตหรอืตอ่อายใุบอนุญาตยืน่สญัญาประกนัและทณัฑบ์น
หรอืหนังสอืสญัญาค ้าประกนัถูกตอ้งครบถว้นตามรูปแบบที่
ก าหนดไวใ้นประกาศกรมศลุกากร ที ่302/2561  ลงวนัที ่27 
ธันวาคม 2561))  

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 ุ(เจา้พนักงานศลุกากรจะถา่ยส าเนาเอกสารจากเอกสารฉบบั

จรงิ โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนาโดยการเซ็นชือ่ตอ่หนา้เจา้พนักงาน
ศลุกากรเทา่นัน้) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

บตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำรหรอืพนกังำนองคก์ำรของรฐั 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เจา้พนักงานศลุกากรจะถา่ยส าเนาเอกสารจากเอกสารฉบบั
จรงิ โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนาโดยการเซ็นชือ่ตอ่หนา้เจา้พนักงาน

ศลุกากรเทา่นัน้) 

- 

3) 
 

หนงัสอืเดนิทำง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

4) 

 

ใบส ำคญักำรเปลีย่นชือ่ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

5) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เจา้พนักงานศลุกากรจะถา่ยส าเนาเอกสารจากเอกสารฉบบั
จรงิ โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนาโดยการเซ็นชือ่ตอ่หนา้เจา้พนักงาน

ศลุกากรเทา่นัน้) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

6) 
 

แบบค ำรอ้งขอรบัใบอนุญำตใหบ้รกิำรเคำนเ์ตอรบ์รกิำร (Service 
Counter) เกีย่วกบักำรผำ่นพธิกีำรศลุกำกรทำงอเิล็กทรอนกิส ์

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กรมศลุกากร 

7) 
 

ใบทะเบยีนภำษมีูลคำ่เพิม่ (ภ.พ.20) หรอืแบบแจง้กำร
เปลีย่นแปลงทะเบยีนภำษมีูลคำ่เพิม่ทีก่รมสรรพำกรออกให ้

(ภ.พ.09) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ส าหรับผูท้ีข่ ึน้ทะเบยีนภาษีมลูคา่เพิม่) 

กรมสรรพากร 

8) 

 

หนงัสอืรบัรองกำรเป็นสมำชกิจำกสมำคมทีเ่กีย่วกบักำรออกของที่

กรมศลุกำกรรบัรอง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

9) 

 

จ ำนวนพนกังำนพรอ้มส ำเนำภำพถำ่ยบตัรประจ ำตวัประชำชนเป็น

รำยบุคคล 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

10) 
 

มำตรกำรรกัษำควำมปลอดภยัของระบบสำรสนเทศ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

11) 

 

แผนสถำนทีต่ ัง้สถำนประกอบกำรทีข่อรบัใบอนุญำตใหบ้รกิำร

เคำนเ์ตอรบ์รกิำร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

12) 

 

แผนทีต่ ัง้ สถำนทีจ่ดัเก็บเอกสำรทีใ่หบ้รกิำรบนัทกึขอ้มูลและรบั-

สง่ขอ้มูลทำงอเิล็กทรอนกิสก์บัระบบคอมพวิเตอรข์องศุลกำกร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีมไิดจ้ัดเก็บเอกสารไวท้ีเ่ดยีวกนักบัสถานประกอบการที่

ใหบ้รกิาร) 

- 

13) 
 

ส ำเนำหนงัสอืค ำ้ประกนัธนำคำรทีว่ำงไวก้บักรมศลุกำกร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(เฉพาะกรณีขอตอ่อายใุบอนุญาต) 

- 

14) 

 

เอกสำรประกอบกำรแสดงกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครอง หรอืสทิธิ

ในกำรบรหิำรจดักำรสถำนประกอบกำร 
ฉบบัจรงิ 0 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) แบบค ารอ้งขอรับใบอนุญาตใหบ้รกิารเคานเ์ตอรบ์รกิาร (Service Counter) เกีย่วกบัการผา่นพธิกีารศลุกากรทาง

อเิล็กทรอนกิส ์แนบทา้ยประกาศกรมศลุกากรที ่302/2561 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 01/03/2563 

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

