
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขออนญุำตเปิดตรวจของเพือ่ท ำใบขนสนิคำ้ขำเขำ้ (Bill of Sight)   
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และ เงอืนไขการยืน่ค าขออนุญาตเปิดตรวจของเพือ่ท าใบขนสนิคา้ขาเขา้ เป็นไปตามประกาศกรมศลุกากร 

ที ่41/2561 ลงวนัที ่31 มกราคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และ เงอืนไขการขออนุญาตเปิดตรวจของเพือ่ท า 

ใบขนสนิคา้ขาเขา้ 

 

หลกัเกณฑ ์ 

 

 ผูน้ าของเขา้ไมส่ามารถจัดท าใบขนสนิคา้เพือ่รับของไปจากอารักขาศลุกากร เนือ่งจากไม่ทราบรายละเอยีดเกีย่วกบัของทีน่ าเขา้

เพยีงพอ เชน่ ไมม่รีายละเอยีดเกีย่วกบั จ านวนหบีหอ่ น ้าหนัก ชนดิของ รุ่นของของ (Model) สว่นผสม วตัถทุีท่ า หรอื 

รายละเอยีดอืน่ๆ 

 

 กฎหมายศลุกากรไดบ้ัญญัตใิหผู้น้ าของเขา้สามารถขออนุญาตจากเจา้หนา้ทีศ่ลุกากรเพือ่ขอเปิดตรวจของและจดบนัทกึ

รายละเอยีดตา่งๆทีจ่ะท าใหส้ามารถจัดท าใบขนสนิคา้ขาเขา้ใหถ้กูตอ้ง ครบถว้น ตามระเบยีบของกรมศลุกากร เพือ่น าของออก

จากอารักขา โดยผูน้ าของเขา้ทีไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดตรวจของตอ้งด าเนนิการตรวจของเพื่อจดรายละเอยีดของของภายใน

ก าหนด 3 วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บอนุญาต และ ตอ้งยืน่ใบขนสนิคา้ขาเขา้ช าระอากรหรอืวางประกนัภายใน 30 วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บ

อนุญาต หากไมด่ าเนนิการของนัน้จะตกเป็นของตกคา้ง 

 

 กรณีทีไ่มส่ามารถเปิดตรวจของภายในก าหนดเวลาดังกลา่ว ผูท้ีไ่ดรั้บอนุญาตตอ้งยืน่ค าขอขยายเวลา และ หากไดรั้บอนุญาต 

ใหข้ยายเวลาออกไปได ้ในกรณีดงันี้ 

 

 1. ถา้วนัสดุทา้ยแหง่ก าหนดเวลา 3 วนัตรงกับวนัเสาร ์อาทติย ์วนัหยดุราชการ ใหนั้บวนัทีเ่ปิดท าการใหมร่วมเขา้ดว้ยอกีวันหนึง่

และอนุญาตใหเ้ปิดตรวจในวนัทีเ่ปิดทีท่ าการใหมนั่น้ 

 

 2. กรณีอืน่ ใหพ้จิารณาเหตผุลทีข่อขยายเวลา หากเห็นสมควรใหอ้นุญาตใหข้ยายเวลาไดต้ามทีข่อ แตต่อ้งไมเ่กนิ 30 วนั 

นับแตว่นัทีไ่ดรั้บอนุญาต 

 

 

เง ือ่นไข 

 

1. ของทีจ่ะขอเปิดตรวจตอ้งยังไมไ่ดย้ืน่ขอ้มูลใบขนสนิคา้ขาเขา้ในระบบคอมพวิเตอรข์องศลุกากร 

 

2. ของจะขอเปิดตรวจตอ้งขนขึน้เก็บในโรงพักสนิคา้ หรอื ทีม่ั่นคงทีไ่ดรั้บอนุมัต ิและ แยกไวเ้ป็นหมวดหมูไ่มป่ะปนกบัของอืน่ 

 

 

วธิกีำร 

 

ขอ้ 1. การยืน่ค าขออนุญาตเปิดตรวจ 

 

 ผูน้ าของเขา้ยืน่ค าขออนุญาตเปิดตรวจของตอ่หัวหนา้หน่วยงานบรกิารศลุกากรหรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมาย ณ ทา่ หรอื ที ่หรอื

สนามบนิศลุกากรทีน่ าของเขา้กอ่นการสง่ขอ้มูลใบขนสนิคา้เขา้สูร่ะบบคอมพวิเตอรข์องศลุกากร 

 

ขอ้ 2. การรับค ารอ้ง และ การพจิารณาอนุญาต 

 

 พนักงานศลุกากรทีไ่ดรั้บมอบหมายรับค าขออนุญาตเปิดตรวจ จะลงทะเบยีนรับค าขออนุญาตเปิดตรวจ จะตรวจสอบค าขอเปิด

ตรวจของ เหตผุล และตรวจสอบวา่ ผูน้ าของเขา้ยังไม่ไดย้ืน่ใบขนสนิคา้ขาเขา้เพือ่ช าระภาษีอากร หรอื วางประกนัของทีข่อเปิด

ตรวจ และ ของทีข่อเปิดตรวจไดข้นขึน้เก็บไวใ้นโรงพักสนิคา้ หรอื ทีม่ั่นคง ณ ทา่ หรอื ที ่หรอื สนามบนิศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 
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 เมือ่พจิารณาเหตผุลและเงือ่นไขแลว้เห็นสมควรอนุญาต ใหบ้นัทกึการอนุญาตในค าขออนุญาตเปิดตรวจของ และ สง่ค าขอ

อนุญาตเปิดตรวจใหผู้น้ าของเขา้ไปด าเนนิการเปิดตรวจของ 

 

ขอ้ 3. การเปิดตรวจของ 

 

 ภายใน 3 วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บอนุญาต ผูน้ าของเขา้ตอ้งน าค าขออนุญาตทีไ่ดรั้บอนุญาตแลว้ไปตดิตอ่เจา้ของโรงพักสนิคา้ หรอื 

ทีม่ั่นคง เพือ่เปิดตรวจและจดรายละเอยีดของของ โดยในการเปิดตรวจของตอ้งมพีนักงานศลุกากรควบคมุการเปิดตรวจของดว้ย 

 

ขอ้ 4. การรับรองการเปิดตรวจ 

 

 เมือ่ด าเนนิการเรยีบรอ้ยแลว้ พนักงานศลุกากรทีไ่ดรั้บมอบหมายใหค้วบคมุการด าเนนิการจะมัดลวดประทบัตรา กศก. หรอื 

ด าเนนิการใดๆทีจ่ะท าใหเ้กดิความรัดกมุไมใ่หม้กีารเปิดหบีหอ่ไดอ้กี พรอ้มทัง้บนัทกึผลการควบคมุไวใ้นค าขออนุญาตเปิดตรวจ 

และแจง้ใหโ้รงพักสนิคา้ หรอื ทีม่ั่นคงทราบการควบคมุการเปิดตรวจ 

 

ขอ้ 5. การยืน่ใบขนสนิคา้ขาเขา้ช าระอากรหรอืวางประกนั 

 

 ผูน้ าของเขา้ หรอื ตวัแทน ตอ้งด าเนนิการจัดท าใบขนสนิคา้ขาเขา้ช าระอากร หรอื วางประกัน โดยพลนั หากพบวา่ไมส่ง่ขอ้มลู

ใบขนสนิคา้เขา้สูร่ะบบคอมพวิเตอรข์องศลุกากรและไมเ่สยีอากรหรอืวางประกนัภายในก าหนด 30 วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บอนุญาตให ้

เปิดตรวจของ ใหถ้อืวา่ของทีม่กีารเปิดตรวจนัน้เป็นของตกคา้ง 

 

ขอ้ 6. การขอขยายเวลากรณีผูน้ าของเขา้ไมส่ามารถมาด าเนนิการเปิดตรวจของภายในก าหนด 3 วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บอนุญาต

และการอนุญาตการขยายเวลา 

 

 ผูน้ าของเขา้ยืน่ค ารอ้งขอขยายเวลาตอ่หัวหนา้หน่วยงานตรวจปลอ่ยหรอืผูท้ าการแทนพจิารณาอนุญาต 

 

 หัวหนา้หน่วยงานหรอืผูท้ าการแทนจะอนุญาตใหข้ยายเวลาในกรณีดงันี้ 

 

 6.1 ถา้วนัสดุทา้ยแหง่ก าหนดเวลา 3 วนัตรงกบัวนัเสาร ์อาทติย ์วนัหยดุราชการ ใหนั้บวนัทีเ่ปิดท าการใหมร่วมเขา้ดว้ยอกีวนั

หนึง่และอนุญาตใหเ้ปิดตรวจในวนัทีเ่ปิดทีท่ าการใหมนั่น้ 

 

 6.2 กรณีอืน่ ใหพ้จิารณาเหตผุลทีข่อขยายเวลา หากเห็นสมควรใหอ้นุญาตใหข้ยายเวลาไดต้ามทีข่อ แตต่อ้งไมเ่กนิ 30 วันนับ

แตว่นัทีไ่ดรั้บอนุญาต 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

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

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

 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 3 วนัท าการ 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

การตรวจสอบเอกสาร 

- รับค าขออนุญาตเปิดตรวจของ 
- ตรวจสอบขอ้มลูในค าขออนุญาตเปิดตรวจของ 

- ลงทะเบยีนรับค าขอฯ 
 

(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี กรมศลุกากร 
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ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

2) กำรพจิำรณำ 
- ตรวจสอบวา่ยังไมม่กีารยืน่ใบขนสนิคา้ 

- ตรวจสอบวา่ของทีข่อเปิดตรวจไดข้นขึน้บกแลว้ 
(หมายเหต:ุ (ตอ้งรอผลการตรวจสอบจากผูป้ระกอบการ 
โรงพักสนิคา้))  

2 วนัท าการ กรมศลุกากร 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
ผูท้ีม่อี านาจอนุญาต แจง้ผลการอนุญาตใหเ้ปิดตรวจของ 

ใหผู้ย้ืน่ค าขออนุญาตทราบ 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัท าการ กรมศลุกากร 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(เจา้พนักงานศลุกากรจะท าส าเนาเอกสาร โดยผูย้ืน่ค าขอ

ตอ้งรับรองส าเนาโดยการลงลายมอืชือ่ตอ่หนา้เจา้พนักงานศลุกากร

เทา่นัน้ 
หรอื สามารถเลอืกใชเ้อกสารอยา่งใดอยา่งหนึง่ในขอ้ 2 และ 3 แทนได)้ 

กรมการปกครอง 

2) 
 

บตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำรหรอืพนกังำนองคก์ำรของรฐั 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

3) 

 

ใบอนุญำตขบัขีร่ถยนต ์

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กรมการขนสง่ทางบก 

4) 

 

หนงัสอืเดนิทำง 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เจา้พนักงานศลุกากรจะท าส าเนาเอกสาร โดยผูย้ืน่ค าขอ
ตอ้งรับรองส าเนาโดยการลงลายมอืชือ่ตอ่หนา้เจา้พนักงานศลุกากร

เทา่นัน้) 

- 

5) 
 

ค ำขออนุญำตเปิดตรวจของ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กรมศลุกากร 

6) 

 

ค ำขอขยำยเวลำกำรเปิดตรวจของ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กรมศลุกากร 

 

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 
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ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

- 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 

ผูบ้นัทกึ: ทานตะวนั เทพบญุมา (สพศ. กมพ.) 

 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 13/05/2562 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

#กรมศลุกากร 

#ส านกังานศลุกากรภาคท่ี3 

#ศภ3 

http://www.info.go.th/
http://bureau3.customs.go.th/
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เอกสำรประกอบกำรพจิำรณำ : กำรขออนญุำตเปิดตรวจของเพือ่ท ำใบขนสนิคำ้ขำเขำ้  

(Bill of Sight)   
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั  

 

เอกสำรประกอบกำรขออนุญำต 

 รำยกำรเอกสำร ตวัจรงิ ส ำเนำ เง ือ่นไข  

1 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
 

1 0 (เจา้พนักงานศลุกากร 
จะท าส าเนาเอกสาร  

โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรอง

ส าเนาโดยการลงลายมอืชือ่
ตอ่หนา้เจา้พนักงาน

ศลุกากรเทา่นัน้ 
หรอื สามารถเลอืกใช ้

เอกสารอยา่งใดอยา่งหนึง่

ในขอ้ 2 และ 3 แทนได)้ 

 

2 

 

บตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำรหรอืพนกังำนองคก์ำร 

ของรฐั 
 

1 0 - 
 

3 

 

ใบอนุญำตขบัขีร่ถยนต ์

 

1 0 - 
 

4 
 

หนงัสอืเดนิทำง 
 

1 0 (เจา้พนักงานศลุกากร 
จะท าส าเนาเอกสาร  

โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรอง
ส าเนาโดยการลงลายมอืชือ่

ตอ่หนา้เจา้พนักงาน

ศลุกากรเทา่นัน้) 

 

5 

 

ค ำขออนุญำตเปิดตรวจของ 

 

1 1 - 
 

6 
 

ค ำขอขยำยเวลำกำรเปิดตรวจของ 
 

1 1 - 
 

 

แบบฟอรม์ค ำขออนุญำต 

 รำยกำรเอกสำร เง ือ่นไข  

ไมพ่บแบบฟอรม์ค าขออนุญาต 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


