
คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอให้รับรองข้อมูลใบขนสินค้ำ 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:ดา่นศลุกากรแมส่อด 

กระทรวง:กระทรวงการคลงั 

  
 
 

1.      ช่ือกระบวนงำน:การขอให้รับรองข้อมลูใบขนสินค้า 

2.        หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:ดา่นศลุกากรแม่สอด 

3.      ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว    
4.      หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง      
5.      กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) ประกาศกรมศลุกากรที ่116/2549 ลงวนัที ่27 ธนัวาคมพ.ศ. 2549 เร่ืองการผ่านพิธีการศลุกากรทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

  
2) ประกาศกรมศลุกากรที ่24/2556 ลงวนัที่ 19 กมุภาพนัธ์ 2556 เร่ืองคู่มือการผ่านพิธีการศลุกากรทาง

อิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศลุกากรส าหรับการส่งออก (e-Export) 
  

3) พระราชบญัญติัศลุกากรพระพทุธศกัราช 2469 

  
4) กฎกระทรวงฉบบัที ่146 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบญัญติัศลุกากรพระ

พทุธศกัราช 2469 ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์วิธีการและเงือ่นไขในการใช้และการก าหนดราคาศลุกากร 

  
5) ประกาศกรมศลุกากรที ่128/2556  ลงวนัที่ 26 ธนัวาคม 2556 เร่ืองการใช้ประมวลระเบียบปฏิบติั

ศลุกากรพ.ศ. 2556 

  
6) ประกาศกรมศลุกากรที ่79/2554 ลงวนัที่ 7 ธนัวาคมพ.ศ. 2554 เร่ืองพิธีการศลุกากรณเขตปลอด

อากรท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ 

  



7) ประกาศกรมศลุกากรที ่82/2556 ลงวนัที่ 13 กนัยายน 2556 เร่ืองการจดัเก็บค่าธรรมเนียมในการ
ด าเนินพิธีการทางศลุกากร 

  
8) ประกาศกรมศลุกากรที ่34/2554 เร่ืองแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศกรมศลุกากรที่ 27/2551 เร่ืองการผ่าน

พิธีการอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารว่าด้วยกระบวนการศลุกากรณท่าอากาศยานสวุรรณภูมิและ
สนามบินนานาชาติทีอ่ยู่ในส่วนภูมิภาค 

  
9) กฎกระทรวงการคลงัฉบบัที ่144 (พ.ศ.2547)  ออกตามความในพระราชบญัญติัศลุกากร

พทุธศกัราช 2469 

  
6.      ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7.      พืน้ท่ีให้บริกำร: สว่นกลาง, สว่นกลางท่ีตัง้อยูใ่นภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)      
8.      กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ -    

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 20นาที 

9.      ข้อมูลสถติ ิ

     จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน0      

     จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

     จ ำนวนค ำขอที่น้อยท่ีสุด 0  

10.  ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอให้รับรองข้อมลูใบขนสินค้าณดา่นศลุกากรแมส่อด  
11.  ช่องทำงกำรให้บริกำร       

1) สถานท่ีให้บริการด่านศลุกากรแม่สอด 287 ม.1 ต.ท่าสายลวดอ.แม่สอดจ.ตาก 
63110 โทร 0 5556 3095/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัทกุวนั (ไม่เวน้วนัหยดุราชการ) ตัง้แต่เวลา 08:30 - 
16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ (หากมีการขอรับบริการณส านกังาน/ด่านศลุกากรนอกเวลาราชการจะตอ้งช าระค่า
ล่วงเวลา/ค่าธรรมเนียมดว้ย ) 

  
12.  หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 



หลกัเกณฑ์ 
ในกรณีท่ีผู้น าเข้า/สง่ออกหรือผู้สง่ข้อมลูต้องการข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ท่ีระบบคอมพิวเตอร์ของศลุกากรเก็บ
รักษาไว้เป็นเอกสารต้นฉบบัตามกฎหมายหรือต้องการให้ลงนามรับรองในเอกสารตามระเบียบข้อบงัคบั
ประกาศของหน่วยงานอ่ืน 
วิธีการ 
ให้ผู้น าเข้า/ผู้สง่ออก/ผู้ รับมอบอ านาจในการผา่นพิธีการศลุกากรย่ืนค าขอรับรองเอกสารใบขนสินค้าตอ่หนว่ย
บริการศลุกากรพร้อมช าระคา่ธรรมเนียมการจ าลองเอกสารตามอตัราท่ีก าหนดไว้ในใบแนบศ. 5 
เง่ือนไข 
ข้อมลูใบขนสินค้าในระบบคอมพิวเตอร์ของศลุกากรจะต้องได้รับสถานะรับบรรทกุ /ส่งมอบแล้ว (0409) ก่อนจงึ
จะสามารถขอให้รับรองข้อมลูใบขนสินค้าได้ 
 
หมายเหต ุ
* คา่ธรรมเนียมคูมื่อส าหรับประชาชน 40 บาท/หน้า 
** ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้
ในคูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว 

  
13.  ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของ
ขัน้ตอนกำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบ
เอกสาร 

  

เจ้าหน้าท่ีศลุกากรรับค า
ขอให้รับรองเอกสารใบ
ขนสินค้า 

  

5 นาที ดา่นศลุกากร
แมส่อด 

- 

2) 

การพิจารณา 

  

เจ้าหน้าท่ีศลุกากร
ตรวจสอบข้อมลูใบขน
สินค้าในระบบ
คอมพิวเตอร์ของ
ศลุกากรพร้อมออก

5 นาที ดา่นศลุกากร
แมส่อด 

- 



ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของ
ขัน้ตอนกำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

ใบสัง่เก็บคา่ธรรมเนียม
การรับรองเอกสาร 

  

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
  

เจ้าหน้าท่ีศลุกากรพิมพ์
ใบขนสินค้าพร้อมลง
นามรับรอง 

  

5 นาที ดา่นศลุกากร
แมส่อด 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 15 นาที 

  
14.  งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว    
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 

  
15.  รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) 

บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

กรมกำรปกครอง 1 1 ฉบบั (1. เอกสำรยืนยนั
ตวัตนกรณีไม่
สำมำรถแสดงบตัร
ประชำชนได้ให้
แสดงเอกสำร
ยืนยนัตวัตนอ่ืนท่ี
มีหมำยเลข
ประจ ำตวัประชำน
ท่ีหนว่ยงำน
รำชกำรออก



ที่ 
รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

ให้ 2. ประทบัตรำ
พร้อมรับรอง
ส ำเนำทกุหน้ำ )) 

  
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) 

เอกสำรค ำ
ขอให้รับรองใบ
ขนสินค้ำ 

- 1 0 ฉบบั (ผู้ประกอบกำร
ลงนำมพร้อม
ประทบัตรำ
บริษัท) 

  
16.  ค่ำธรรมเนียม 

1) ค่ำธรรมเนียมกำรรับรองเอกสำร 

ค่ำธรรมเนียม40 บาท 

หมำยเหตุ - 

  
17.  ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียนระฆงัศลุกากรของดา่นศลุกากรแม่สอด 
หมายเหตุ(นายด่านศลุกากรแม่สอด 09 0908 8477 ) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียนโทรศพัท์สายดว่นศลุกากร 1332 ในวนัและเวลาราชการ 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียนโทรสารหมายเลข 0 2671 5250 
หมายเหตุ- 



4) ช่องทำงกำรร้องเรียนไปรษณีย์โดยท าเป็นหนงัสือสง่มาท่ีกลุม่คุ้มครองและสง่เสริมจริยธรรมกรม
ศลุกากรถนนสนุทรโกษาแขวงคลองเตยเขตคลอยเตยกรุงเทพมหานคร 10110 
หมายเหตุ- 

5) ช่องทำงกำรร้องเรียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) ท่ี ctc@customs.go.th 
หมายเหตุ- 

6) ช่องทำงกำรร้องเรียนส่ือสารมวลชน 
หมายเหตุ(กรณีทีห่วัหนา้กลุ่มคุม้ครองจริยธรรมของกรมศลุกากรเห็นควรรับเป็นเร่ืองร้องเรียน) 

7) ช่องทำงกำรร้องเรียนตดิตอ่ด้วยตนเองในวนัและเวลาราชการณกลุม่คุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม
กรมศลุกากรถนนสนุทรโกษาแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร 
หมายเหตุ- 

8) ช่องทำงกำรร้องเรียนศนูย์บริการศลุกากร (โทร. 1164) หรือหน่วยงานภาครัฐอ่ืน 
หมายเหตุ- 

  
18.  ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19.    หมำยเหตุ 
1). กรณีด าเนินพิธีการนอกเวลาราชการ (ตามประกาศกรมศลุกากรท่ี 128/2556 ลง
วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2556 ประมวลระเบียบปฏิบตัศิลุกากรพ.ศ.2556 ข้อ 1 05 01 04 (9) เร่ืองการเก็บ
คา่ธรรมเนียมตามใบแนบศ.3) 
 
 
            (ก) เวลาตัง้แต ่08.00 น. ถึง 16.30 น. ของวนัหยดุราชการรายละ 200 บาท 
            (ข) เวลาตัง้แต ่16.30 น. ถึง 24.00 น. รายละ 200 บาท 
            (ค) เวลาตัง้แต ่24.00 น. ถึง 08.00 น. รายละ 200 บาท 
 

  
วันท่ีพมิพ์ 21/07/2558 

สถำนะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์
แล้ว 

จัดท ำโดย ไพยงสงัข์ทอง 

อนุมัตโิดย กิตตสิทุธิสมัพนัธ์ 

  
  

  
  

 


