ที่ กค 0503/ว0125
เรียน หัวหนาสวนราชการระดับสํานัก กอง และดานศุลกากรทุกแหง เพื่อทราบ

10 กุมภาพันธ 2549

(สําเนา)
ประกาศกรมศุลกากร
ที่ 13/2549
เรื่อง ระเบียบปฏิบตั ิเกี่ยวกับตัวแทนออกของ
เพื่อสงเสริม ใหระบบตัว แทนออกของเปนไปตามมาตรฐานโลก อัน เปนประโยชนตอ
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของตามกฎหมายวาดวยศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ จึงจําเปนตอง
ปรับปรุงระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับตัวแทนออกของเสียใหม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 3 มาตรา 106 มาตรา 108 และมาตรา 109 แหง
พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 อธิบดีกรมศุลกากรออกประกาศไว ดังตอไปนี้
สวนที่ 1
บททั่วไป
ขอ 1 บุคคลที่จะเปนตัวแทนออกของไดนั้นตองเปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
ขอ 2 ตัวแทนออกของตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(1) เปนสมาชิกของสมาคมที่เกี่ยวกับการออกของที่กรมศุลกากรรับรอง
(2) ตองมีพนักงานหรือลูกจางที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ 3
(3) ไมเคยมีประวัติการกระทําความผิดตามกฎหมายศุลกากรอยางรายแรง หรือถูกกรมศุลกากร
เพิกถอนใบอนุญาตตัวแทนออกของ
(4) ไดรับอนุญาตให เป น ตัวแทนออกของจากกรมศุลกากร โดยปฏิบั ติตามหลัก เกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมศุลกากรกําหนด
ขอ 3 บุคคลใดที่ประสงคจะปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(1) เปนพนักงานหรือลูกจางของตัวแทนออกของตามประกาศนี้
(2) ผานการอบรมหลักสูตรตัวแทนออกของ จากสมาคมหรือสถาบันที่กรมศุลกากรรับรอง
และผานการทดสอบขอสอบมาตรฐานที่กรมศุลกากรกําหนด
(3) ไมเคยมีประวัติการกระทําความผิดตามกฎหมายศุลกากรอยางรายแรง หรือถูกกรมศุลกากร
เพิกถอนบัตรผานพิธีการศุลกากรหรือบัตรผูชวยปฏิบัติพิธีการศุลกากร
ผูไดรับอนุญาตใหปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของตามประกาศนี้ ใหมายื่นลงทะเบียนตอ
อายุที่กรมศุลกากร เมื่อครบกําหนดทุกสามปนับแตวันที่ไดรับอนุญาต
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สวนที่ 2
การยื่นขออนุญาตเปนตัวแทนออกของ
ขอ 4 ผูประสงคจะเปนตัวแทนออกของตองยื่นคํารองขออนุญาตตามแบบที่กรมศุลกากร
กําหนด โดยตองแสดงเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้
(1) หนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล
(2) บัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร หรือหลักฐานการชําระภาษีเงินไดนิติบุคคล
(3) หนังสือรับรองการเปนสมาชิกจากสมาคมที่เกี่ยวกับการออกของที่กรมศุลกากรรับรอง
(4) เอกสารรายชื่อพนักงานหรือลูกจางที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ซึ่งมีคุณสมบัติ
ตามขอ 3
ขอ 5 ตัวแทนออกของที่ไดรับอนุญาตแลวสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของได
คราวละสามปนับแตวันที่ไดรับอนุญาต
เมื่ อ ครบกํ า หนดตามวรรคหนึ่ ง แล ว ตั ว แทนออกของจะต อ งได รั บ อนุ ญ าตให ต อ อายุ
ใบอนุญาต โดยตองมีคุณสมบัติตามขอ 2 และยื่นเอกสารรายชื่อพนักงานหรือลูกจางที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
ออกของที่ผานการทดสอบขอสอบมาตรฐานที่กรมศุลกากรกําหนดใหครบถวนเสียกอน จึงจะสามารถ
ปฏิบัติพิธีการตอไปได
สวนที่ 3
หนาที่ของสมาคมที่เกี่ยวกับการออกของ
ขอ 6 ใหสมาคมที่เกีย่ วกับการออกของมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) รับสมัครสมาชิกที่เปนนิติบุคคลซึ่งประสงคจะเปนตัวแทนออกของ และออกหนังสือ
รับรองการเปนสมาชิก
(2) กําหนดมาตรฐานจรรยาบรรณตัวแทนออกของ
(3) จัดใหมีการอบรมหลักสูตรตัวแทนออกของตามที่กรมศุลกากรรับรอง
(4) เผยแพรนโยบาย ระเบียบ และประกาศของกรมศุลกากร
(5) สงเสริมความรูทางดานศุลกากร และใหคําปรึกษาเกีย่ วกับงานศุลกากรแกสมาชิก
(6) กํากับดูแล และรายงานความประพฤติของสมาชิกแกกรมศุลกากร
(7) ตักเตือนสมาชิกทีไ่ มปฏิบัติตามจรรยาบรรณตัวแทนออกของ
(8) แจง รายชื่อ สมาชิก ตัวแทนออกของตอ กรมศุล กากร และกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
รายชื่อสมาชิกตัวแทนออกของ ใหแจงรายชื่อของบุคคลดังกลาวใหกรมศุลกากรทราบทุกครั้ง
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สวนที่ 4
หนาที่ของตัวแทนออกของ
ขอ 7 ตัวแทนออกของมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) ตัวแทนออกของตองแจงรายชื่อพนักงานหรือลูกจางของตนซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
ออกของตอ กรมศุล กากร กรณีที ่ตั ว แทนออกของมี ก ารเปลี่ ย นแปลงพนั ก งานหรื อลู ก จ างของตนซึ ่ง
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ใหตัวแทนออกของแจงรายชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงของบุคคลดังกลาวให
กรมศุลกากรทราบทุกครั้ง
(2) ในการเปนตัวแทนออกของตองมีหนังสือรับรองการวาจางระหวางผูนําของเขาหรือ
ผูสง ของออกกับ ตัว แทนออกของ และตัว แทนออกของตอ งแจง ใหก รมศุล กากรทราบเปน ลายลัก ษณ
อัก ษรทุก ครั้ง และตอ งเก็บ รัก ษาหนัง สือ ดัง กลา วไว เพื่อ ประโยชนใ นการตรวจสอบของเจาพนักงาน
ศุลกากรตามที่กฎหมายศุลกากรกําหนด
(3) การดําเนินงานของตัวแทนออกของใหถือเปนการปฏิบัติงานของตัว แทนภายใต
มาตรา 106 ถึง มาตรา 109 แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 และตัวแทนออกของตองปฏิบัติ
ตามกฎหมายศุลกากร กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ประกาศและระเบียบที่กรมศุลกากรกําหนด
(4) ตัวแทนออกของตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณตัวแทนออกของของสมาคมที่เกี่ยวกับการ
ออกของที่กรมศุลกากรรับรอง
ขอ 8 ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ใหพนักงานหรือลูกจางของตัวแทนออกของแสดง
บัตรประจําตัวประชาชนตอเจาพนักงานศุลกากรทุกครั้ง
สวนที่ 5
ความรับผิดของตัวแทนออกของ
ขอ 9 หากตัวแทนออกของกระทําการใดอันเปนการฝาฝนบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวย
ศุลกากรหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ตัวแทนออกของตองรับผิดใน
การกระทําดังกลาว เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดนั้น
ขอ 10 ตัวแทนออกของรายใดเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดสําหรับ
ตนเองหรือผูอื่น เปนการตอบแทนในการที่จะจูงใจเจาพนักงานศุลกากรโดยวิธีการอันทุจริตหรือผิดกฎหมาย
หรือโดยอิทธิพลของตน ใหกระทําการหรือไมกระทําการในหนาที่อันเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลใด ตองรับผิด
ในการกระทําดังกลาวตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ขอ 11 ตัวแทนออกของรายใดให ขอให หรือรับวาจะใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดแก
เจาพนักงานศุลกากร เพื่อจูงใจใหกระทําการ ไมกระทําการ หรือประวิงการกระทําอันมิชอบดวยหนาที่ ตอง
รับผิดในการกระทําดังกลาวตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
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สวนที่ 6
การเพิกถอนใบอนุญาตตัวแทนออกของ และพนักงานหรือลูกจางของตัวแทนออกของ
ขอ 12 กรมศุลกากรอาจพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตตัวแทนออกของ ในกรณีดังตอไปนี้
(1) ตัวแทนออกของกระทําในความผิดตามขอ 9 ขอ 10 และขอ 11
(2) ตัวแทนออกของกระทําในการลักลอบหนีศุลกากร การหลีกเลี่ยงอากร การปลอมลายมือชื่อ
การปลอมแปลงเอกสาร หรือการดําเนินการอื่นใด ที่กรมศุลกากรเห็นวาไดรับความเสียหายอยางรายแรง
ขอ 13 กรณีที่พนักงานหรือลูกจางของตัว แทนออกของ ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออก
ของ กระทํ า ความผิด ตามขอ 12 (1) และ (2) กรมศุ ล กากรอาจพิ จ ารณาไม อ นุ ญ าตให บุ ค คลดั ง กล า ว
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของอีกตอไป และตัวแทนออกของตองรับผิดในการกระทําดังกลาวดวย เวนแต
จะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดนั้น
บทเฉพาะกาล
ขอ 14 ใหบุคคลที่มีบัตรผานพิธีการศุลกากรตามประกาศกรมศุลกากรที่ 46/2543 ลงวันที่
24 พฤษภาคม พ.ศ.2543 และประกาศกรมศุลกากรที่ 12/2547 ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2547 แตยังไมผานการ
ทดสอบขอสอบมาตรฐานที่กรมศุลกากรกําหนด มาลงทะเบียนเปนผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของภายในวันที่
31 มีนาคม พ.ศ. 2549 และใหปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของไดทุกขั้นตอนจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2549
ขอ 15 ใหบุคคลที่มีบัตรผูชวยปฏิบัติพิธีการศุลกากรตามประกาศกรมศุลกากรที่ 12/2547
ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2547 มาลงทะเบียนเปนผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2549
และใหปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของไดเฉพาะขั้นตอนการตรวจปลอยสินคาจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549
ข อ 16 ใหบุ คคลที่ไ ดรับประกาศนีย บั ตรผ านการอบรมหลั ก สูตรตั ว แทนออกของจาก
สถาบันการศุลกากร สํานักบริหารและพัฒนาบุคคล กรมศุลกากร หรือสมาคมชิปปงแหงประเทศไทย หรือ
สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย หรือสถาบันที่เปดสอนหลักสูตรตัวแทนออกของที่กรมศุลกากรรับรอง
แตยังไมผานการทดสอบขอสอบมาตรฐานตามประกาศกรมศุลกากรที่ 12/2547 ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2547
ครบทั้ง 4 หมวดวิชา มาลงทะเบียนเปนผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2549 และ
ใหปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของไดเฉพาะขั้นตอนการตรวจปลอยสินคาจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2549
ขอ 17 หากบุคคลตามขอ 14 ขอ 15 และขอ 16 ประสงคจะปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ
ตอไป บุคคลดังกลาวจะตองเปนพนักงานหรือลูกจางของตัวแทนออกของที่ไดรับอนุญาต และตองผานการ
อบรมหลักสูตรตัวแทนออกของ และผานการทดสอบขอสอบมาตรฐานที่กรมศุลกากรกําหนด
/ในกรณีที่...
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ในกรณี ที่บุคคลดังกลาวยังไมสามารถผานเกณฑการทดสอบขอสอบมาตรฐานขางตน
บุคคลนั้นอาจปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของเฉพาะขั้นตอนการตรวจปลอยสินคาไดตามระยะเวลาที่กรมศุลกากร
กําหนด เมื่อไดผานการอบรมหลักสูตรตัวแทนออกของที่กรมศุลกากรรับรองแลว
ขอ 18 การดําเนินงานของบุคคลตามขอ 14 ขอ 15 และขอ 16 ใหถือเปนการปฏิบัติงาน
ของตัวแทนภายใต มาตรา 106 ถึง มาตรา 109 แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 และบุคคล
ดังกลาวตองปฏิบัติตามกฎหมายศุลกากร กฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วของ ประกาศและระเบียบที่กรมศุลกากรกําหนด
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2549

