
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขึน้ทะเบยีนผูป้ระกอบการในระบบลงทะเบยีนผูป้ระกอบการ 
(Registration Database) และทาํบตัรประจาํตวัผูส้ง่ออก-นําเขา้สนิคา้บตัรผูร้บัมอบอาํนาจ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :สํานักบรกิารการคา้ตา่งประเทศ กระทรวงพาณชิย ์
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูป้ระกอบการประเภทนติบิคุคลและหรอืบคุคลธรรมดาจะตอ้งเป็นผูป้ระกอบการทีม่ตีัวตนและดําเนนิธรุกจิอยูจ่รงิเป็น
ผูป้ระกอบการทีไ่ดรั้บรองจากหน่วยงานของรัฐ 
2. นติบิคุคลและหรอืบคุคลธรรมดาตอ้งลงทะเบยีนผูป้ระกอบการ(Registration Database) เพือ่ขอ User Name กลางโดย
วธิกีารทางระบบอเิล็กทรอนกิสผ์า่นเว็บไซตก์รมการคา้ตา่งประเทศ http:/www.dft.go.th 
 
3. ตอ้งกรอกขอ้มลูรายละเอยีดของนติบิคุคลและระบรุายชือ่ผูม้อํีานาจผกูพันนติบิคุคลใหค้รบทกุรายทีกํ่าหนดตามเงือ่นไขของ
หนังสอืรับรองนติบิคุคลใหค้รบถว้นถกูตอ้งและเป็นจรงิความถกูตอ้งของขอ้มลูผูป้ระกอบการเป็นสิง่สําคญัหากกรมตรวจพบวา่
ขอ้มลูทีล่งทะเบยีนไวไ้มถ่กูตอ้งกรมการคา้ตา่งประเทศขอสงวนสทิธิย์กเลกิการใหใ้ชง้าน User Name กลางโดยไมแ่จง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้และผูป้ระกอบการจะมคีวามผดิตามกฎหมายทีใ่หข้อ้มลูเท็จกบัหน่วยงานราชการ 
 
4. ตอ้งบันทกึสง่ขอ้มลูคํารอ้งขอมบัีตรประจําตัวผูส้ง่ออก-นําเขา้สนิคา้ (แบบบก.1) และหรอืบัตรประจําตวัผูรั้บมอบอํานาจ (แบบ
บก.1/1) โดยวธิกีารทางระบบอเิล็กทรอนกิสผ์า่นเว็บไซตก์รมการคา้ตา่งประเทศ http://www.dft.go.th 
5. ผูป้ระกอบการยืน่เอกสารคํารอ้งขอมบัีตรประจําตัวผูส้ง่ออก-นําเขา้สนิคา้และหรอืบัตรประจําตัวผูรั้บมอบอํานาจทีส่ัง่พมิพคํ์า
รอ้งขอออกจากระบบอเิล็กทรอนกิสพ์รอ้มแนบเอกสารประกอบคํารอ้งขอยืน่ตอ่สํานักบรกิารการคา้ตา่งประเทศกรมการคา้
ตา่งประเทศดว้ยตนเองและลงลายมอืชือ่ในคําขอฯตอ่หนา้เจา้หนา้ทีง่านทะเบยีน 
6. กรณีผูป้ระกอบการไมส่ามารถยืน่คํารอ้งขอฯดว้ยตนเองใหแ้นบหนังสอืมอบอํานาจใหย้ืน่คํารอ้งขอมบีัตรประจําตัวผูส้ง่ออก-
นําเขา้/บัตรประจําตัวผูรั้บมอบอํานาจ (แบบบก.2) และหนังสอืรับรองลายมอืชือ่ผูม้อบอํานาจ (แบบบก.3) ทีส่ัง่พมิพอ์อกจาก
ระบบอเิล็กทรอนกิส ์
 
7. ผูรั้บมอบอํานาจจะตอ้งลงลายมอืชือ่ตอ่หนา้เจา้หนา้ทีง่านทะเบยีนและถา่ยรปูเพือ่ตดิบนบัตรประจําตัวผูรั้บมอบอํานาจยกเวน้
การขอรับบรกิารณสํานักงานการคา้ตา่งประเทศในสว่นภมูภิาคตอ้งแนบรปูถา่ยหนา้ตรงไมส่วมหมวกไมส่วมแวน่ตาขนาด 1 นิว้
ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืนจํานวน 1 รปู 
 
หมายเหต.ุ- ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับจากผูป้ระกอบการยืน่คํารอ้งขอมบัีตรประจําตัวผูส้ง่ออก-นําเขา้สนิคา้และ
หรอืบัตรประจําตัวผูรั้บมอบอํานาจพรอ้มเอกสารหลักฐานประกอบคํารอ้งขอตอ่เจา้หนา้ทีง่านทะเบยีนโดยเจา้หนา้ทีง่านทะเบยีน
จะดําเนนิการตรวจสอบขอ้มลูรายละเอยีดของผูป้ระกอบการในระบบฐานขอ้มลูและเอกสารหลักฐานประกอบคํารอ้งขอมบัีตรฯวา่
ครบถว้นถกูตอ้งตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืบรกิารประชาชนกรณีคํารอ้งขอหรอืเอกสารไมค่รบถว้นและมคีวามบกพรอ่งไมส่มบรูณเ์ป็น
เหตใุหไ้มส่ามารถพจิารณาไดเ้จา้หนา้ทีง่านทะเบยีนจะสง่คนืคํารอ้งขอและเอกสารประกอบพรอ้มทัง้แจง้ใหผู้ย้ืน่คํารอ้งขอฯทราบ
เป็นลายลักษณอ์กัษรโดยผูย้ืน่คํารอ้งขอจะตอ้งดําเนนิการแกไ้ขภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดในบันทกึดังกลา่วมเิชน่นัน้จะถอืวา่ผู ้
ยืน่คํารอ้งขอละทิง้คํารอ้งขอ 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (โทรศัพท ์0 2547 4837 โทรสาร 0 2547 4757)) 
กลุม่งานทะเบยีนและขอ้มลูสํานักบรกิารการคา้ตา่งประเทศชัน้ 4 
กรมการคา้ตา่งประเทศกระทรวงพาณชิย ์ 563  ถนนนนทบรุตี.
บางกระสออ.เมอืงจ.นนทบรุ ี 11000/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณ
หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวันจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -) 
สาํนักงานการคา้ตา่งประเทศเขต 1- 6 และเขต 8-9/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวันจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 



ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม :30 นาท ี
 

ลาํดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจา้หนา้ทีง่านทะเบยีนตรวจสอบความครบถว้นถกูตอ้งของการ
ลงทะเบยีนผูป้ระกอบการทางระบบอเิล็กทรอนกิสแ์ละคํารอ้งขอ
มบัีตรประจําตัวผูส้ง่ออก-นําเขา้สนิคา้และหรอืบัตรประจําตัวผูรั้บ
มอบอํานาจ 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี สํานักบรกิารการคา้
ตา่งประเทศ 

 

2) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีง่านทะเบยีนปรับปรงุขอ้มลูผูป้ระกอบการและขอ้มลู
ผูรั้บมอบอํานาจทางระบบอเิล็กทรอนกิส ์
(หมายเหต:ุ -) 

5 นาที สํานักบรกิารการคา้
ตา่งประเทศ 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
เจา้หนา้ทีง่านทะเบยีนบันทกึ/ลงชือ่อนุมัตกิารลงทะเบยีน
ผูป้ระกอบการ/ผูรั้บมอบอํานาจและอนุมตักิารจัดทําบัตรฯ 
(หมายเหต:ุ -) 

15 นาที สํานักบรกิารการคา้
ตา่งประเทศ 

 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจาํตวัประชาชนของกรรมการผูม้อีํานาจลงนามผกูพนันติ ิ
บคุคลทกุคน 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุ(ลงลายมอืชือ่รับรองสําเนาถกูตอ้งโดยเจา้ของหลักฐาน)) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

บตัรประจาํตวัประชาชนของผูร้บัมอบอํานาจทกุคน
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุ(ลงลายมอืชือ่รับรองสําเนาถกูตอ้งโดยเจา้ของหลักฐาน)) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

หนงัสอืเดนิทาง 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุ(กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ / ลงลายมอืชือ่รับรองสําเนา
ถกูตอ้งโดยเจา้ของหลักฐาน)) 

กรมการกงสลุ 

4) 
 

คาํรอ้งขอมบีตัรประจําตวัผูส้ง่ออก-นําเขา้สนิคา้และหรอืบตัร
ประจําตวัผูร้บัมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สาํเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุสัง่พมิพม์าจากระบบอเิล็กทรอนกิส)์ 

สํานักบรกิารการคา้ตา่งประเทศ 

5) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคลพรอ้มวตัถุประสงค ์(ออกใหไ้มเ่กนิ 3 เดอืน
นบัถงึวนัทีย่ ืน่ขอ) 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุผูม้อํีานาจลงนามผกูพันธน์ติบิคุคลรับรองสําเนาถกูตอ้งและ
ประทับตราสําคญั(ถา้ม)ี) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

6) 
 

ใบทะเบยีนภาษมีลูคา่เพิม่ (ภ.พ.20) 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุ1. ผูม้อํีานาจลงลายมอืชือ่รับรองสําเนาถกูตอ้งและ
ประทับตราสําคญั (ถา้ม)ี 
2.  กรณีไมม่ภี.พ.20 ใหทํ้าหนังสอืชีแ้จงเรยีนผูอํ้านวยการสํานักบรกิาร
การคา้ตา่งประเทศและใหแ้นบหลักฐานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเลขประจําตัวผู ้

กรมสรรพากร 



ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร
เสยีภาษี) 

7) 
 

บตัรประจาํตวัสมาชกิสภาทนายความ 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุใชใ้นกรณีทีม่หีนังสอืรับรองลายมอืชือ่กรรมการผูม้อํีานาจลง
นาม (แบบบก.3) และจะตอ้งลงลายมอืชือ่รับรองสําเนาถกูตอ้งโดย
เจา้ของบัตร) 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลาํดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนียม

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลาํดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) ตดิตอ่ดว้ยตนเอง/กลุม่งานทะเบยีนและขอ้มลูสํานักบรกิารการคา้ตา่งประเทศชัน้ 4 กรมการคา้ตา่งประเทศ

กระทรวงพาณชิย ์ 563  ถนนนนทบรุตี.บางกระสออ.เมอืงจ.นนทบรุ ี 11000 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ตดิตอ่ดว้ยตนเอง/ผูอํ้านวยการสํานักบรกิารการคา้ตา่งประเทศชัน้ 4 กรมการคา้ตา่งประเทศกระทรวงพาณชิย ์ 563  
ถนนนนทบรุตี.บางกระสออ.เมอืงจ.นนทบรุ ี 11000 
(หมายเหต:ุ -) 

3) ตดิตอ่ดว้ยตนเอง/สํานักงานการคา้ตา่งประเทศเขตทีย่ืน่คําขอ
(หมายเหต:ุ -) 

4) ออนไลน/์ผา่นเว็บไซตก์รมการคา้ตา่งประเทศ http://www.dft.go.th/ 
(หมายเหต:ุ (หนา้เว็บบอรด์)) 

5) สายดว่น 1385 
(หมายเหต:ุ -) 

6) ศนูยบ์รกิารประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

7) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สํานักงานป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะตําบลคลองเกลอือําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศัพท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนสําหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(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 ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลาํดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1) ขัน้ตอนการขอมบัีตร 

(หมายเหต:ุ -) 
 
หมายเหต ุ

- 
 
 

เอกสารฉบบันี้ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 
www.info.go.th 

วันทีคู่ม่อืมผีลบังคับใช:้ 28/07/2558 


