
คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรต่ออำยุสัญญำประกันทัณฑ์บนรถยนต์รถจักรยำนยนต์หรือเรือส ำรำญ
และกีฬำที่น ำเข้ำช่ัวครำว 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:ดา่นศลุกากรแมส่อด 

กระทรวง:กระทรวงการคลงั 

  
 
 

1.      ช่ือกระบวนงำน:การตอ่อายสุญัญาประกนัทณัฑ์บนรถยนต์รถจกัรยานยนต์หรือเรือส าราญและกีฬาท่ี
น าเข้าชัว่คราว 

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) พระราชบญัญติัศลุกากร (ฉบบัที ่7) พทุธศกัราช 2480 

  
4) พระราชก าหนดพิกดัอตัราศลุกากรพ.ศ. 2530 ภาค 4 ประเภท 3 (ค) 

  
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 การตอ่อายสุญัญาประกนัทณัฑ์บนรถยนต์รถจกัรยานยนต์หรือเรือส าราณ
และกีฬาท่ีน าเข้ามาชัว่คราวฌดา่นศลุกากรแมส่อด         

11.  ช่องทำงกำรให้บริกำร       
1) สถานท่ีให้บริการด่านพรมแดนแม่สอดด่านศลุกากรแม่สอดถนนสายเอเชียต.ท่าสายลวดอ.แม่

สอดจ.ตาก63110 โทร 0 5556 3638/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัทกุวนั (ไม่เวน้วนัหยดุราชการ) ตัง้แต่เวลา 05:30 - 
20:30 น. 
หมายเหตุ (หากมีการขอรับบริการนอกเวลาราชการหรือวนัหยดุราชการใหยื้น่ค าร้องขอท าการใน
เวลาราชการและช าระค่าธรรมเนียมตามระเบียบ (ถา้มี)) 

  
12.  หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

หลกัเกณฑ์ 
การตอ่อายสุญัญาประกนัทณัฑ์บนน าเข้าชัว่คราวของรถยนต์รถจกัรยานยนต์หรือเรือส าราญและกีฬาต้องตอ่
ก่อนหมดอายสุญัญาประกนัทณัฑ์บนตามเง่ือนไขดงันี ้
 1. ตอ่อายไุด้ครัง้ละไมเ่กิน 1 เดือนโดยรวมระยะเวลาในการน าเข้าชัว่คราวทัง้สิน้ไมเ่กิน 6 เดือนนบัแตว่นัท่ี
น าเข้าทัง้นีก้ารพิจารณาระยะเวลาในการท าสญัญาและตอ่สญัญาแตล่ะครัง้ให้อยูภ่ายใต้เง่ือนไขระยะเวลาท่ี
ส านกังานตรวจคนเข้าเมืองอนญุาตการเข้ามาในราชอาณาจกัรให้แก่ผู้น าเข้า 
 2.ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเช่นเคร่ืองยนต์เสียอยู่ระหวา่งการซอ่มแซมหรือเกิดอบุตัเิหตจุากการขบัข่ีอาจ
พิจารณาอนญุาตให้ตอ่อายสุญัญาประกนัเกินกว่าเวลาท่ีก าหนดในข้อ 1 ได้แตร่วมแล้วต้องไมเ่กิน 8 เดือนนบั
แตว่นัน าเข้า 
 3. การตอ่อายสุญัญาประกนัด าเนินการได้ท่ีดา่นศลุกากรหรือส านกังานศลุกากรภาคทกุแหง่โดยต้องน า
รถยนต์รถจกัรยานยนต์หรือเรือส าราญและกีฬาท่ีน าเข้าไปให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบด้วยตนเองพร้อมด้วยสญัญา
ประกนัฉบบัเดมิเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีบนัทกึการขยายระยะเวลา 
 
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 

  

เจ้าหน้าท่ีศลุกากรรับ
และตรวจสอบค าร้องขอ
ตอ่อายสุญัญาประกนั
พร้อมเอกสารประกอบ 

  

10 นาที ดา่นศลุกากร
แมส่อด 

- 

2) 

การพิจารณา 

  

เจ้าหน้าท่ีศลุกากร
ตรวจสอบรถยนต์
รถจกัรยานยนต์หรือเรือ
ส าราญและกีฬา
ลงทะเบียนรับเร่ืองและ
จดัพิมพ์หนงัสือเสนอผู้ มี
อ านาจลงนามอนญุาต 

  

30 นาที ดา่นศลุกากร
แมส่อด 

- 

3) 
การพิจารณา 

  

พิจารณาอนญุาต/ไม่
อนญุาต 

  

60 นาที ดา่นศลุกากร
แมส่อด 

- 

4) 

การพิจารณา 

  

คืนต้นฉบบัใบขนสินค้า
พิเศษให้กบัผู้น าเข้าเพ่ือ
น าไปเก็บไว้เป็นหลกัฐาน
ตดิไว้กบัรถยนต์

5 นาที ดา่นศลุกากร
แมส่อด 

- 



ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของ
ขัน้ตอนกำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

รถจกัรยานยนต์หรือเรือ
ส าราญและกีฬา 

  

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 105 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) 

หนงัสือเดนิทาง กรมการกงสลุ 1 1 ฉบบั (กรณีเป็น
ชาวตา่งชาติ
หนว่ยงานผู้ออก
เอกสารเป็น
ประเทศเจ้าของ
หนงัสือเดนิทาง) 

  
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) 
ค าร้องขอตอ่
อายสุญัญา
ประกนั 

กรมศลุกากร 1 0 ฉบบั - 



ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร 

หมำยเหตุ 

2) 
ใบขนสินค้า
พิเศษ 

กรมศลุกากร 1 0 ฉบบั - 

3) 

ทะเบียน
ยานพาหนะ 

- 1 1 ฉบบั (หนว่ยงานท่ี
ออกเอกสารคือ
หนว่ยงานของ
ตา่งประเทศ) 

4) 
สญัญา
ประกนัภยั 

- 1 0 ฉบบั (บริษัทประกนั) 

  
16.  ค่ำธรรมเนียม 

1) ไม่มีกำรเก็บค่ำธรรมเนียม 

ค่ำธรรมเนียม0 บาท 

หมำยเหตุ - 

  
17.  ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียนระฆงัศลุกากรของดา่นศลุกากรแม่สอด 
หมายเหตุ(นายด่านศลุกากรแม่สอด  09 0908 8477 ) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียนโทรศพัท์สายดว่นศลุกากร 1332 ในวนัและเวลาราชการ 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียนโทรสารหมายเลข  0  2671 5250 
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 

  
 


