
คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตท ำกำรล่วงเวลำ 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:ดา่นศลุกากรแมส่อด 

กระทรวง:กระทรวงการคลงั 

  
 
 

1.      ช่ือกระบวนงำน:การขออนญุาตท าการล่วงเวลา 

2.        หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:ดา่นศลุกากรแม่สอด 

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

1) ประกาศกรมศลุกากรที ่128/2556  ลงวนัที่ 26 ธนัวาคม 2556 เร่ืองการใช้ประมวลระเบียบปฏิบติั
ศลุกากรพ.ศ. 2556 

  
2) พระราชบญัญติัศลุกากรพระพทุธศกัราช 2469 

  
3) 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 0นาที 

9.      ข้อมูลสถติ ิ

     จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน0      

     จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

     จ ำนวนค ำขอที่น้อยท่ีสุด 0  

10.  ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนญุาตท าการลว่งเวลาณดา่นศลุกากรแมส่อด      
11.  ช่องทำงกำรให้บริกำร       



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

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัทกุวนั (ไม่เวน้วนัหยดุราชการ) ตัง้แต่เวลา 08:30 - 
16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ (หากมีการขอรับบริการนอกเวลาราชการหรือวนัหยดุราชการใหยื้น่ค าร้องขอท าการใน
เวลาราชการและช าระค่าธรรมเนียมตามระเบียบ (ถา้มี)) 

12.  หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

หลกัเกณฑ์ 
การรับค าขอและการอนญุาตให้ท าการลว่งเวลา 
 - การย่ืนค าขออนญุาตท าการลว่งเวลาและการพิจารณาอนญุาตให้ท าการลว่งเวลานัน้ถ้าเป็นงานของส านกั
หรือหน่วยงานใดให้ย่ืนขอตอ่ส านกัหรือหนว่ยงานนัน้เป็นผู้ รับค าขอและพิจารณาอนญุาต 
 - แบบใบอนญุาตให้ท าการลว่งเวลาให้ใช้แบบท่ี 432 
  - การขออนญุาตท าการในวนัหยดุราชการให้ย่ืนค าขอตอ่พนกังานศลุกากรภายในเวลาราชการในวนัก่อนวนัท่ี
ประสงค์จะท าการหนึง่วนัส่วนการขออนญุาตท าการก่อนหรือหลงัเวลาราชการให้ย่ืนค าขอภายในเวลาราชการ 
 - การขออนญุาตท าการในวนัหยดุราชการในกรณีท่ีไมไ่ด้ย่ืนขอลว่งหน้าให้ย่ืนขอเปิดท่ีท าการ (Knock 
Door) ณท่ีท าการศลุกากร 
 - การขออนญุาตท าการลว่งเวลาให้ช าระคา่ธรรมเนียมตามใบแนบศ.3 
 
การจดัเก็บคา่ธรรมเนียมตามใบแนบศ.3 
 
อตัราคา่ธรรมเนียมส าหรับพนกังานไปประจ าการก่อนหรือหลงัเวลาราชการหรือในวนัหยดุเพ่ือสะดวกแก่ผู้ ค้า 
 
(1) ประจ าการพิเศษณศลุกสถานกรณีขอเปิดท่ีท าการพิเศษ (KNOCK DOOR) รายละ 400 บาท 
 
(2) ประจ าการในเรือขาเข้าหรือขาออก 
 
 (ก) เวลาตัง้แต ่06.00น. ถึง 18.00 น. ของวนัหยดุราชการล าละ 500 บาท 
 
 (ข) เวลาตัง้แต ่18.00น. ถึง 24.00 น. ล าละ 500 บาท 



 
 (ค) เวลาตัง้แต ่24.00น. ถึง 06.00 น. ล าละ 500 บาท 
 
 (ง) ถ้าท าการทัง้ขาเข้าและขาออกพร้อมกนัให้เรียกเก็บคา่ธรรมเนียมเพิ่มขึน้อีกร้อยละ 50 ของอตัราตามท่ี
ก าหนดไว้ใน (ก) (ข) หรือ (ค)แล้วแตก่รณี 
 
(3) ประจ าการในเรือล าเลียงหรือเรือโป๊ะท่ีโรงพกัสินค้าหรือท่ีซึง่ได้รับอนมุตัแิหง่ใดแหง่หนึง่ 
 
 (ก) เวลาตัง้แต ่06.00 น. ถึง 18.00 น. ของวนัหยดุราชการล าละ 300 บาท 
 
 (ข) เวลาตัง้แต ่18.00น. ถึง 24.00น. ล าละ 300 บาท 
 
 (ค) เวลาตัง้แต ่24.00น. ถึง 06.00น. ล าละ 300 บาท 
 
(4) ประจ าการณศลุกสถานท าเนียบทา่เรือโรงพกัสินค้าคลงัสินค้าทณัฑ์บนหรือท่ีซึง่ได้รับอนมุตัแิหง่ใดแหง่หนึง่
ในกรณีตรวจปล่อยของซึง่น าเข้าหรือสง่ออกหรือในกรณีขนของท่ีได้ตรวจปลอ่ยแล้ว 
 
 
      เวลาตัง้แต ่08.00น. ถึง 16.30น. ของวนัหยดุราชการใบขนสินค้าฉบบัละ 200 บาท 
 
 
 (ข) เวลาตัง้แต ่16.30น. ถึง 24.00น. ใบขนสินค้าฉบบัละ 200 บาท 
 
 (ค) เวลาตัง้แต ่24.00น. ถึง 08.00น. ใบขนสินค้าฉบบัละ 200 บาท 
 
(5) ประจ าการพิเศษณศลุกสถานส าหรับเรือประมงค้าปลาไมเ่รียกเก็บคา่ธรรมเนียม 
 
(6) ประจ าการพิเศษณศลุกสถานตาม (1) ประจ าการในเรือขาเข้าหรือขาออกตาม (2) และประจ าการ
ตาม (4) ในกรณีตรวจปล่อยรถยนต์สว่นบคุคลซึง่น าเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจกัรพร้อมกบัตนเป็น



การชัว่คราวเพ่ือการทอ่งเท่ียวไมเ่รียกเก็บคา่ธรรมเนียม 
 
(7) ประจ าการพิเศษณศลุกสถานตาม (1) ประจ าในเรือขาเข้าหรือขาออกตาม (2) และประจ าการตาม (4) ใน
กรณีตรวจปล่อยภาพถ่ายและหนงัสือพิมพ์ท่ีน าเข้าหรือสง่ออกทางอากาศยานไมเ่รียกเก็บคา่ธรรมเนียม 
 
(8) ประจ าการพิเศษณศลุกสถานตาม (1) ในกรณีตรวจปลอ่ยรถยนต์โดยสารบริการ (SHUTTLE BUS) บน
สะพานมิตรภาพไทย- ลาวซึ่งจดัขึน้ตามมตคิณะกรรมาธิการร่วมก าหนดนโยบายบริหารและบ ารุงรักษาสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาวเพ่ือวิ่งรับสง่ผู้ โดยสารระหวา่งดา่นพรมแดนหนองคายกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวไมเ่รียกเก็บคา่ธรรมเนียม 
 
(9) ประจ าการณศลุกสถานกรณีขอให้กระท าการอยา่งหนึง่อยา่งใดนอกจากท่ีระบไุว้ใน (2) ถึง (8) 
 
 (ก) เวลาตัง้แต ่08.30น. ถึง 16.30น. ของวนัหยดุราชการรายละ 200 บาท 
 
 (ข) เวลาตัง้แต ่16.30น. ถึง 24.00น. รายละ 200 บาท 
 
 (ค) เวลาตัง้แต ่24.00น. ถึง 08.30น. รายละ 200 บาท 
 
(10) ประจ าการพิเศษณศลุกสถานตาม (1) ประจ าการในเรือขาเข้าหรือขาออกตาม (2) ประจ าการในเรือ
ล าเลียงหรือเรือโป๊ะตาม (3) ประจ าการตรวจปลอ่ยของหรือขนของท่ีได้ตรวจปล่อยแล้วตาม (4) และ
ประจ าการณศลุกสถานตาม (9) ในเขตพืน้ท่ีรับผิดชอบของดา่นศลุกากรท่ีมีเขตแดนทางบกติดตอ่กบั
ตา่งประเทศไมเ่รียกเก็บคา่ธรรมเนียม 
 
หมายเหต ุ
 
คา่ธรรมเนียมคูมื่อส าหรับประชาชน 40 บาท/หน้า 
 
 
หมายเหต ุ



 
** ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้
ในคูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว 

  
13.  ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของ
ขัน้ตอนกำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบ
เอกสาร 

  

ตรวจสอบค าขออนญุาต
ท าการลว่งเวลาจาก
แบบใบอนญุาตให้ท า
การลว่งเวลาแบบท่ี 432 

  

5 นาที ดา่นศลุกากร
แมส่อด 

- 

2) 

การพิจารณา 

  

พิจารณาค าขออนญุาต
ท าการลว่งเวลาจาก
แบบใบอนญุาตให้ท า
การลว่งเวลาแบบท่ี 432
อนญุาตให้ท าการ
ลว่งเวลา 

  

10 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 0 ฉบบั (เอกสำรล ำดบั
ท่ี 1-3 เลือกใช้
อยำ่งใดอย่ำง
หนึง่) 

2) 

บตัรประจ ำตวั
ข้ำรำชกำรหรือ
พนกังำนองค์กำร
ของรัฐ 

- 1 0 ฉบบั (เอกสำรล ำดบั
ท่ี 1-3 เลือกใช้
อยำ่งใดอย่ำงหนึง่ 
 
หนว่ยงำนท่ีออก
เอกสำรขึน้อยู่กบั
หนว่ยงำนท่ีสงักดั) 

3) 

หนงัสือเดนิทำง กรมกำรกงสลุ 1 0 ชดุ (เอกสำรล ำดบั
ท่ี 1-3 เลือกใช้
อยำ่งใดอย่ำงหนึง่ 
กรณีเป็น
ชำวตำ่งชำติ
หนว่ยงำนผู้ออก
เอกสำรเป็น
ประเทศเจ้ำของ
หนงัสือเดนิทำง) 

  
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) 
ใบอนญุำตให้
ท ำกำรลว่งเวลำ
แบบท่ี 432 

กรมศลุกำกร 1 0 ฉบบั - 

  
16.  ค่ำธรรมเนียม 

1) กรณีขอรับบริกำรหลังเวลำรำชกำร 

ค่ำธรรมเนียม0 บาท 

หมำยเหตุ (จะต้องด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมค่าล่วงเวลาและอืน่ๆตามทีร่ะบใุนข้อหลกัเกณฑ์
วิธีการและเงือ่นไขในการยื่นค าขอและในการพิจารณาอนญุาต (ถา้มี)) 

  
17.  ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียนระฆงัศลุกากรของดา่นศลุกากรแม่สอด 
หมายเหตุ(นายด่านศลุกากรแม่สอด  09 0908 8477 ) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียนโทรศพัท์สายดว่นศลุกากร 1332 ในวนัและเวลาราชการ 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียนโทรสารหมายเลข 0 5556 3753 
หมายเหตุ- 

4) ช่องทำงกำรร้องเรียนไปรษณีย์โดยท าหนงัสือสง่มาท่ีกลุม่คุ้มครองและสง่เสริมจริยธรรมกรม
ศลุกากรถนนสนุทรโกษาแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร 10110 
หมายเหตุ- 

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

6) ช่องทำงกำรร้องเรียนส่ือสารมวลชน 
หมายเหตุ(กรณีทีห่วัหนา้กลุ่มคุม้ครองจริยธรรมของกรมศลุกากรเห็นควรรับเป็นเร่ืองร้องเรียน) 



7) ช่องทำงกำรร้องเรียนตดิตอ่ด้วยตนเองในวนัและเวลาราชการณกลุม่คุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม
กรมศลุกากรถนนสนุทรโกษาแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร 
หมายเหตุ- 

8) ช่องทำงกำรร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนในสงักดักระทรวงการคลงั 
หมายเหตุ- 

9) ช่องทำงกำรร้องเรียนศนูย์บริการศลุกากร (โทร. 1164) หรือหน่วยงานภาครัฐอ่ืน 
หมายเหตุ- 

  
18.  ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

  
19.    หมำยเหตุ 
- 
  

วันท่ีพมิพ์ 21/07/2558 

สถำนะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์
แล้ว 

จัดท ำโดย ไพยงสงัข์ทอง 

อนุมัตโิดย กิตตสิทุธิสมัพนัธ์ 

  
  

  
  

 


