
คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรน ำรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถยนต์บรรทุกแต่คนโดยสำรออกนอก
รำชอำณำจักร 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:ดา่นศลุกากรแมส่อด 

กระทรวง:กระทรวงการคลงั 

  
 
 

1.      ช่ือกระบวนงำน:การน ารถยนต์สว่นบคุคลหรือรถยนต์บรรทกุแตค่นโดยสารออกนอกราชอาณาจกัร 

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) พระราชบญัญติัศลุกากร (ฉบบัที ่7) พทุธศกัราช 2480 

  
3) พระราชบญัญติัศลุกากรพระพทุธศกัราช 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 การน ารถยนต์สว่นบคุคลหรือรถยนต์บรรทกุแตค่นโดยสารออกนอก
ราชอาณาจกัรณดา่นศลุกากรแมส่อด         



11.  ช่องทำงกำรให้บริกำร       
1) สถานท่ีให้บริการด่านพรมแดนแม่สอด(สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา) ด่านศลุกากรแม่สอดถนน

สายเอเชียต.ท่าสายลวดอ.แม่สอดจ.ตาก 63110 
โทร 0 5556 3638/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัทกุวนั (ไม่เวน้วนัหยดุราชการ) ตัง้แต่เวลา 05:30 - 
20:30 น. 
หมายเหตุ (เวลาใหบ้ริการเป็นไปตามเวลาเปิด-ปิดจุดผ่านแดนตามประกาศกระทรวงมหาดไทยของ
แต่ละพืน้ที)่ 

  
12.  หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

การขออนญุาตน ารถยนต์สว่นบคุคลหรือรถยนต์บรรทกุแตค่นโดยสารออกนอกราชอาณาจกัรกระท าได้โดยการ
จดัเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวข้องให้ครบถ้วนและน ามาย่ืนตอ่เจ้าพนกังานศลุกากรณดา่นพรมแดนและผู้ขออนญุาต
จะต้องกรอกแบบรายละเอียดส าแดงรายการในหนงัสือขออนญุาตน ายานพาหนะสว่นตวัและสิ่งตา่งๆแหง่
ยานพาหนะและคนโดยสารเพ่ือออกไปยงัตา่งประเทศ (แบบท่ี 454) ให้ครบถ้วนและจะต้องน ายานพาหนะ
กลบัเข้ามาในราชอาณาจกัรตามก าหนดเวลาท่ีได้รับอนญุาต 
 
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 

  

รับแบบท่ี 454/
ตรวจสอบเอกสาร 

  

15 นาที ดา่นศลุกากร
แมส่อด 

- 

2) 

การพิจารณา 

  

เจ้าหน้าท่ีด าเนินการ
พิจารณา//ตรวจสอบ
เอกสาร(แบบท่ี 454) กบั
ยานพาหนะและอ่ืนๆให้
ตรงกนั 

  

30 นาที ดา่นศลุกากร
แมส่อด 

- 

3) 
การพิจารณา 

  

อนญุาตให้น ารถยนต์
ออกไป 

  

5 นาที ดา่นศลุกากร
แมส่อด 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 50 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 0 1 ชดุ (เลือกใช้เอกสำร
ในข้อ 1-3 อยำ่งใด
อยำ่งหนึง่และ
รับรองควำม



ที่ 
รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

ถกูต้องของส ำเนำ
เอกสำร) 

2) 

บตัรประจ ำตวั
ข้ำรำชกำรหรือ
พนกังำนองค์กำร
ของรัฐ 

- 0 1 ชดุ (เลือกใช้เอกสำร
ในข้อ 1-3 อยำ่งใด
อยำ่งหนึง่และ
รับรองควำม
ถกูต้องของส ำเนำ
เอกสำร) 

3) 

หนงัสือเดนิทำง กรมกำรกงสลุ 0 1 ชดุ (เลือกใช้เอกสำร
ในข้อ 1-3 อยำ่งใด
อยำ่งหนึง่และ
รับรองควำม
ถกูต้องของส ำเนำ
เอกสำร 
กรณีเป็น
ชำวตำ่งชำติ
หนว่ยงำนผู้ออก
เอกสำรเป็น
ประเทศเจ้ำของ
หนงัสือเดนิทำง) 

  
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ 
รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) แบบท่ี 454 กรมศลุกำกร 1 0 ชดุ - 



ที่ 
รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร 

หมำยเหตุ 

2) 
คูมื่อหนงัสือจด
ทะเบียน
ยำนพำหนะ 

กรมกำรขนสง่
ทำงบก 

1 0 ชดุ - 

3) 
หนงัสืออนญุำต
รถระหวำ่ง
ประเทศ 

กรมกำรขนสง่
ทำงบก 

1 0 ชดุ (กรณีน ำผำ่น
เข้ำ-ออกทำง
สปป.ลำว) 

4) 

หนงัสือมอบ
อ ำนำจจำก
เจ้ำของ
ยำนพำหนะ ( ติด
อำกร
แสตมป์ 10 บำท) 

- 1 0 ฉบบั (กรณีมอบ
อ ำนำจ) 

5) 

บตัรประจ ำตวั
ประชำชนผู้มอบ
อ ำนำจ 

กรมกำร
ปกครอง 

0 1 ฉบบั (กรณีมอบ
อ ำนำจและ
รับรองควำม
ถกูต้องของ
ส ำเนำเอกสำร) 

6) 

บตัรประจ ำตวั
ประชำชนผู้ รับ
มอบอ ำนำจ 

กรมกำร
ปกครอง 

0 1 ฉบบั (กรณีมอบ
อ ำนำจและ
รับรองควำม
ถกูต้องของ
ส ำเนำเอกสำร) 

  
16.  ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

  



17.  ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียนระฆงัศลุกากรของดา่นศลุกากรแม่สอด 
หมายเหตุ(นายด่านศลุกากรแม่สอด 09 0908  8477) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียนโทรศพัท์สายดว่นศลุกากร 1332 
หมายเหตุ( ในวนัและเวลาราชการ) 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียนโทรสารหมายเลข  0  2671 5250 
หมายเหตุ- 

4) ช่องทำงกำรร้องเรียนไปรษณีย์โดยท าเป็นหนงัสือสง่มาท่ี 
หมายเหตุ(กลุ่มคุม้ครองและส่งเสริมจริยธรรมกรมศลุกากรถนนสนุทรโกษาแขวงคลองเตยเขต
คลองเตยกรุงเทพมหานคร 10110) 

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

6) ช่องทำงกำรร้องเรียนส่ือสารมวลชน 
หมายเหตุ(กรณีทีห่วัหนา้กลุ่มคุม้ครองจริยธรรมของกรมศลุกากรเห็นควรรับเป็นเร่ืองร้องเรียน) 

7) ช่องทำงกำรร้องเรียนตดิตอ่ด้วยตนเองในวนัและเวลาราชการณกลุม่คุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม 
หมายเหตุ(กรมศลุกากรถนนสนุทรโกษาแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร) 

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 

  
  

  
  

 


