
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรน ำของเขำ้มำหรอืสง่ของออกไปนอกรำชอำณำจกัรตำมทำงอืน่

นอกจำกทำงอนมุตั ิ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

 

หลกัเกณฑ ์ 

 

 1) การน าของเขา้มาในราชอาณาจักรและสง่ของออกนอกราชอาณาจักรจะตอ้งขนสง่ผ่านเขตแดนตามทางอนุมัตเิทา่นัน้  

การขนสง่ตามทางอืน่นอกเหนือจากทางอนุมัต ิผูน้ าของเขา้หรอืผูส้ง่ของออกหรอืผูข้นสง่ จะตอ้งท าหนังสอืแสดงเหตผุล 

ความจ าเป็นยืน่ตอ่ดา่นศลุกากรในเขตพืน้ทีรั่บผดิชอบเป็นการลว่งหนา้ เพือ่ขออนุญาต 

 

 2) ของทีไ่ดรั้บยกเวน้อากร เนือ่งจากากรน าออกจากคลงัสนิคา้ทณัฑบ์นตามมาตรา 111 หรอืเขตปลอดอากร หรอื 

เขตประกอบการเสรทีีม่ไิดผ้่านกรรมวธิกีารผลติ และของน าเขา้ทีส่ง่กลบัออกไปโดยขอคนือากรขาเขา้ (Re-export)  

ซึง่จะสง่กลบัออกไปยังสาธารณรัฐแหง่สหภาพเมยีนมา สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกมัพูชา  

และมาเลเซยี ผ่านเขตแดนทางบก หา้มมใิหส้ง่ของออกไปนอกราชอาณาจักรตามทางอืน่นอกจากทางอนุมัต ิ

 

 กรณีมปัีญหาในการพจิารณาวา่ของใดไดผ้า่นกรรมวธิกีารผลติในเขตประกอบการเสร ีและจะอนุญาตใหส้ง่ของออกไปนอก

ราชอาณาจักรตามทางอืน่นอกจากทางอนุมัตไิดห้รอืไม ่ใหอ้ยู่ในอ านาจของผูอ้ านวยการส านักงานศลุกากรภาคพจิารณาสัง่การ

เป็นการเฉพาะราย 

 

วธิกีำร  

 

 1) กรณีผูน้ าของเขา้หรอืผูส้ง่ของออกหรอืผูข้นสง่ มเีหตจุ าเป็นทีจ่ะตอ้งน าของผ่านเขตแดนใดๆทางบก เขา้มาในราชอาณาจักร 

หรอืขนสง่ของออกไปนอกราชอาณาจักรตามทางอืน่นอกจากทางอนุมัต ิใหย้ืน่ค ารอ้งแสดงความจ านงลว่งหนา้ตอ่ดา่นศลุกากร

ในเขตพืน้ทีรั่บผดิชอบ พรอ้มรายละเอยีดเสน้ทางขนสง่ 

 

 2) ผูน้ าของเขา้หรอืผูข้นสง่ จะตอ้งยืน่ค ารอ้งขอรับพนักงานศลุกากรไปประจ าการนอกเขตทีท่ าการศลุกากร  

โดยเสยีคา่ธรรมเนยีมตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง และตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคับอนัเกีย่วกับของนัน้

เชน่เดยีวกับการน าเขา้ตามปกตทิกุประการ 

 

 3) หนังสอืขออนุญาตจะตอ้งท าเป็น 2 ฉบบั โดยการสัง่การใหพ้นักงานศลุกากรไปท าการควบคมุของตามทีอ่นุญาตตอ้งระบชุือ่

และต าแหน่งใหช้ดัเจนทัง้ในตน้ฉบับและส าเนาใหถ้กูตอ้งตรงกนั แลว้มอบตน้ฉบับใหพ้นักงานศลุกากรถอืไปด าเนนิการ 1 ฉบบั 

สว่นส าเนาเก็บไวท้ีด่า่นศลุกากรเพือ่ลงทะเบยีนไวเ้ป็นหลักฐาน 

 

เง ือ่นไข 

 

 การน าของเขา้หรอืสง่ของออกหรอืขนสง่ของ ตามเสน้ทางอืน่นอกจากทางอนุมัตใิหก้ระท าไดเ้ฉพาะระหวา่งเวลา 06.00 น.  

ถงึ 18.00 น.เทา่นัน้ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ -)  
กรมศลุกากร เลขที ่1 ถนนสนุทรโกษา เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 
10110/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ  
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
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 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ -)  
ส านักงานศลุกากร หรอืดา่นศลุกากรทีใ่หบ้รกิาร/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง 
ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ  
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 4 วนัท าการ 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารค ารอ้ง และเอกสารประกอบ 
(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี จดุรับค าขอ 

ของกรมศลุกากร 
 

2) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ทีศ่ลุกากรพจิารณาตรวจสอบเสน้ทาง/สภาพภมูปิระเทศ 
และเหตผุลความจ าเป็น 

(หมายเหต:ุ (ระยะเวลาตามสภาพภมูปิระเทศของแตล่ะ
เสน้ทาง))  

3 วนั จดุรับค าขอ 

ของกรมศลุกากร 
 

3) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ทีแ่จง้ผลการพจิารณา 
(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี จดุรับค าขอ 

ของกรมศลุกากร 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เจา้พนักงานศลุกากรจะถา่ยส าเนาจากเอกสารฉบับจรงิ  

โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนาโดยการเซ็นชือ่ตอ่หนา้เจา้หนา้ที่
ศลุกากรเทา่นัน้ (เอกสารในล าดบัที ่1-3 ใหใ้ชอ้ย่างใดอยา่งหนึง่)) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

บตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำรหรอืพนกังำนองคก์ำรของรฐั 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เจา้พนักงานศลุกากรจะถา่ยส าเนาจากเอกสารฉบับจรงิ  
โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนาโดยการเซ็นชือ่ตอ่หนา้เจา้หนา้ที่

ศลุกากรเทา่นัน้) 

- 

3) 
 

ใบอนุญำตขบัขีร่ถยนต ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(เจา้พนักงานศลุกากรจะถา่ยส าเนาจากเอกสารฉบับจรงิ  

โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนาโดยการเซ็นชือ่ตอ่หนา้เจา้หนา้ที่

ศลุกากรเทา่นัน้) 

กรมการขนสง่ทางบก 

4) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ใชใ้นกรณีทีผู่ย้ ืน่ค าขอเป็นนติบิคุคล และไดอ้อกหนังสอื

รับรองใหไ้วไ้มเ่กนิ 6 เดอืน นับแตว่นัทีย่ืน่ค าขอ เจา้พนักงานศลุกากร 
จะถา่ยส าเนาเอกสารจากฉบบัจรงิ โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนา 

โดยการเซ็นชือ่ตอ่หนา้เจา้พนักงานศลุกากร พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล
หากเงือ่นไขในหนังสอืรับรองใหต้อ้งประทบัตรา) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

5) 

 

หนงัสอืค ำรอ้งแสดงเหตผุลควำมจ ำเป็น 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 



- 3 - 
 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

6) 
 

ตน้ฉบบัหนงัสอืรบัมอบอ ำนำจจำกเจำ้ของรถ  ตดิอำกรแสตมป์  
10 บำท หำกผูค้วบคมุรถมไิดเ้ป็นเจำ้ของรถ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(พรอ้มส าเนาบตัรของผูม้อบอ านาจซึง่ลงลายมอืชือ่รับรอง

ความถกูตอ้ง) 

- 

7) 

 

แผนทีแ่สดงเสน้ทำง และจดุทีข่ออนุญำตน ำเขำ้-สง่ออก 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

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 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 13/09/2562 
 
 

 
 
 

http://bureau3.customs.go.th/ 

#กรมศลุกากร 

#ส านกังานศลุกากรภาคท่ี3 
#ศภ3 

http://www.info.go.th/
http://bureau3.customs.go.th/
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เอกสำรประกอบกำรพจิำรณำ : กำรน ำของเขำ้มำหรอืสง่ของออกไปนอกรำชอำณำจกัร 

ตำมทำงอืน่นอกจำกทำงอนมุตั ิ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั  

 

เอกสำรประกอบกำรขออนุญำต 

 รำยกำรเอกสำร ตวัจรงิ ส ำเนำ เง ือ่นไข  

1 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
 

1 0 (เจา้พนักงานศลุกากร 
จะถา่ยส าเนาจากเอกสาร

ฉบับจรงิ โดยผูย้ืน่ค าขอ
ตอ้งรับรองส าเนาโดยการ

เซ็นชือ่ตอ่หนา้เจา้หนา้ที่

ศลุกากรเทา่นัน้ (เอกสาร 
ในล าดบัที ่1-3 ใหใ้ช ้

อยา่งใดอย่างหนึง่)) 

 

2 

 

บตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำรหรอืพนกังำนองคก์ำร 

ของรฐั 

 

1 0 (เจา้พนักงานศลุกากร 

จะถา่ยส าเนาจากเอกสาร

ฉบับจรงิ โดยผูย้ืน่ค าขอ
ตอ้งรับรองส าเนาโดยการ

เซ็นชือ่ตอ่หนา้เจา้หนา้ที่
ศลุกากรเทา่นัน้) 

 

3 

 

ใบอนุญำตขบัขีร่ถยนต ์

 

1 0 (เจา้พนักงานศลุกากร 

จะถา่ยส าเนาจากเอกสาร
ฉบับจรงิ โดยผูย้ืน่ค าขอ

ตอ้งรับรองส าเนาโดยการ
เซ็นชือ่ตอ่หนา้เจา้หนา้ที่

ศลุกากรเทา่นัน้) 

 

4 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
 

1 0 (ใชใ้นกรณีทีผู่ย้ ืน่ค าขอเป็น
นติบิคุคล และไดอ้อก

หนังสอืรับรองใหไ้วไ้มเ่กนิ 

6 เดอืน นับแตว่นัทีย่ืน่ 
ค าขอ เจา้พนักงานศลุกากร

จะถา่ยส าเนาเอกสาร 
จากฉบบัจรงิ โดยผูย้ืน่ 

ค าขอตอ้งรับรองส าเนา 

โดยการเซ็นชือ่ตอ่หนา้ 
เจา้พนักงานศลุกากร  

 



- 5 - 
 

 รำยกำรเอกสำร ตวัจรงิ ส ำเนำ เง ือ่นไข  

พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล
หากเงือ่นไขในหนังสอื

รับรองใหต้อ้งประทับตรา) 

5 
 

หนงัสอืค ำรอ้งแสดงเหตผุลควำมจ ำเป็น 
 

1 1 - 
 

6 
 

ตน้ฉบบัหนงัสอืรบัมอบอ ำนำจจำกเจำ้ของรถ   
ตดิอำกรแสตมป์ 10 บำท หำกผูค้วบคมุรถมไิด ้

เป็นเจำ้ของรถ 

 

1 1 (พรอ้มส าเนาบตัร 
ของผูม้อบอ านาจ 

ซึง่ลงลายมอืชือ่รับรอง

ความถกูตอ้ง) 

 

7 

 

แผนทีแ่สดงเสน้ทำง และจดุทีข่ออนุญำตน ำเขำ้-

สง่ออก 

 

1 0 - 
 

 

แบบฟอรม์ค ำขออนุญำต 

 รำยกำรเอกสำร เง ือ่นไข  

ไมพ่บแบบฟอรม์ค าขออนุญาต 
 


