
คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรปฏิบัตพิธีิกำรศุลกำกรใบขนสินค้ำผ่ำนแดน 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:ดา่นศลุกากรแมส่อด 

กระทรวง:กระทรวงการคลงั 

  
 
 

1.      ช่ือกระบวนงำน:การปฏิบตัพิิธีการศลุกากรใบขนสินค้าผา่นแดน 

2.        หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:ดา่นศลุกากรแม่สอด 

3.      ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานท่ีเช่ือมโยงหลายหนว่ยงาน         

4.      หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนมุตั ิ     
5.      กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) ประกาศกรมศลุกากรที ่37/2558 ลงวนัที่ 3 มีนาคม 2558 เร่ืองพิธีการศลุกากรว่าด้วยการผ่านแดน 

  
2) พระราชบญัญติัศลุกากร (ฉบบัที ่21) พ.ศ 2557 

  
3) ความตกลงว่าดว้ยการขนส่งทางถนนระหว่างรัฐบาลแห่งประเทศไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

  
6.      ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

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

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0วนัท าการ 

9.      ข้อมูลสถติ ิ

     จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน0      

     จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

     จ ำนวนค ำขอที่น้อยท่ีสุด 0  

10.  ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การปฏิบตัพิิธีการศลุกากรใบขนสินค้าผา่นแดนณดา่นศลุกากรแม่
สอด       

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 - 

  
12.  หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ผู้ มีอ านาจปฏิบตัพิิธีการผา่นแดน 
 
 1.การผา่นแดนไปยงัประเทศท่ีมีความตกลงกบัประเทศไทย 
 
 1.1 เป็นผู้ขนสง่ต้นทางหรือผู้ขนสง่ชว่งของผู้ขนสินค้าต้นทางซึง่มีระบไุว้ในใบตราสง่ตลอดทาง (Thoung Bill 
of lading) หรือมีหลกัฐานแสดงวา่ได้รับมอบหมายจากต้นทางหรือได้รับมอบหมายจากผู้ ท่ีมีสินค้าตราสง่ถึง
และ 
 
 1.2 เป็นผู้ได้รับการอนมุตัจิากกรมการขนสง่ทางบกให้เป็นผู้ประกอบการขนสง่สินค้าทางถนนระหว่างประเทศ
ไทย&ndash;สปป.ลาวและได้ท าสญัญาประกนัทณัฑ์บนการขนสง่สินค้าผ่านแดนไว้กบักรมศลุกากรวา่จะ
ปฏิบตัิตามระเบียบข้อบงัคบัของกรมศลุกากรและเง่ือนไขท่ีระบใุนสญัญานัน้โดยสญัญาดงักลา่วจะท าอยา่งคุ้ม
ได้ทัว่ไปตลอดระยะเวลาท่ีเป็นผู้ขนสง่ผา่นแดนกรณีใบอนญุาตการขนสง่สินค้าระหว่างประเทศจากกรมการ
ขนสง่ทางบกสิน้อายใุห้ถือวา่สญัญาประกนัทณัฑ์บนการขนสง่ผา่นแดนสิน้สดุ 
 
 2. การผา่นแดนไปยงัประเทศอ่ืนๆ 
 
 2.1 เป็นผู้น าของเข้าผู้สง่ของออกระดบัมาตราฐาน AEO หรือ 
 
 2.2 เป็นตวัแทนออกของ AEO หรือ 
 
 2.3 จดทะเบียนเป็นผู้ขอผา่นแดนโดยวางเงินไว้เป็นประกนัหรือวางหนงัสือธนาคารค า้ประกนัในวงเงิน 2 ล้าน
บาทหรือ 



 
 2.4 ท าสญัญาประกนัและสญัญาทณัฑ์บนพร้อมวางเงินไว้เป็นประกนัหรือวางหนงัสือค า้ประกนัของธนาคาร
ในวงเงินคุ้มคา่ภาษีอากรของของทัง้หมดส าหรับการปฏิบตัพิิธีการศลุกากรผา่นแดนแตล่ะครัง้ 
 
วิธีการ 
 
การปฏิบตัพิิธีการใบขนสินค้าผา่นแดน 
 
 
      การย่ืนใบขนสินค้าผา่นแดนต้นฉบบั 1 ฉบบัและคูฉ่บบั 4 ฉบบัและใบสัง่ปล่อย 1 ฉบบั (ใบสัง่ปล่อยใช้ใบ
ขนสินค้าผ่านแดนโดยประทบัตราวา่&ldquo;ใบสัง่ปลอ่ย&rdquo; ไว้เบือ้งบน) 
      การตรวจสอบน า้หนกัและราคาให้ใบขนสินค้าผ่านแดนถกูต้องตรงกนักบัหลกัฐานบญัชีราคาสินค้า 
      เอกสารท่ีเก่ียวข้องในการปฏิบตัพิิธีการใบขนสินค้าผ่านแดน 
       
            หลกัฐานท่ีแสดงว่าผู้ รับขนสง่เป็นผู้ขนสง่ต้นทางซึง่ระบไุว้ในเอกสารการขนสง่ระหวา่งประเทศหรือใบ
ตราสง่หรือได้รับมอบหมายจากผู้ รับสินค้าปลายทาง 
            เอกสารการขนสง่ระหวา่งประเทศหรือใบตราสง่หรือใบตราสง่ตลอดทาง (Through Bill of landing) 
            บญัชีราคาสินค้า (INVOICE) 
            เอกสารอ่ืนท่ีแสดงท่าต้นทางและปลายทางของสินค้าว่าเป็นตา่งประเทศ 
            ส าหรับผา่นแดนไปยงัประเทศอ่ืนๆให้ย่ืนเอกสารรายละเอียดเส้นทางท่ีใช้ในการขนสง่สินค้าผ่านแดน
โดยระบเุส้นทางจากทา่หรือท่ีหรือสนามบนิต้นทางถึงท่าหรือท่ีหรือสนามบนิปลายทางวา่จะใช้ถนนหมายเลข
ใดชว่งใดและระเวลาการขนสง่โดยประมาณ 
       
       
 
 
เง่ือนไข 
 
ของผา่นแดนให้สง่ออกไปนอกราชอาณาจกัรภายใน 30 วนันบัแตน่ าของผา่นแดนเข้ามาในราชอาณาจกัรเว้น



แตก่รณีของผา่นแดนกบัประเทศท่ีมีความตกลงเม่ือครบ 90 วนัให้เป็นสินค้าผา่นแดนตกค้าง 
 
เม่ือหนว่ยงานพิธีการตรวจสอบใบขนสินค้าผา่นแดนถกูต้องและตรงกนักบัใบตราสง่สินค้าแล้วจะให้ลงเลขท่ี
ล าดบัท่ีไว้ในใบขนสินค้าผา่นแดนและเม่ือลงนามรับรองใบขนสินค้าผา่นแดนแล้วจะมอบต้นฉบบัใบขนสินค้า
ผา่นแดนและส าเนาคูฉ่บบั 1 ฉบบัพร้อมเอกสารอ่ืนให้แก่ผู้ขนสง่ผา่นแดนหรือตวัแทนเพ่ือน าไปมอบให้
หนว่ยงานศลุกากรปลายทาง 
 
หมายเหต ุ
 
1.เอกสารภาษาตา่งประเทศ(ยกเว้นภาษาองักฤษ)ต้องให้ผู้ประกอบอาชีพแปลภาษาตามกฎหมายประเทศไทย
แปลภาษาและรับรองเอกสารให้กบัผู้น าเข้า 
 
2. กรณีเอกสารย่ืนประกอบค าร้องไมค่รบถ้วนเจ้าหน้าท่ีจะไมรั่บพิจารณาค าร้อง 
 
3. ระยะเวลาเร่ิมนบัตัง้แตก่ารเร่ิมพิจารณาของเจ้าหน้าท่ีซึง่หมายถึงขัน้ตอนจากการตรวจเอกสารและก่อนลง
นามอนญุาตทัง้หมด 
 
 
 
หมายเหต ุ
 
คา่ธรรมเนียมคูมื่อส าหรับประชาชน 40 บาท/หน้า 
 
 
หมายเหต ุ
 
** ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้
ในคูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 



หมายเหต ุ
 
การด าเนินการของเจ้าหน้าท่ีจะด าเนินการตามล าดบัการย่ืนค าร้อง 

  
13.  ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของ
ขัน้ตอนกำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบ
เอกสาร 

  

รับใบขนสินค้าผา่นแดน
และตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสาร 

  

10 นาที ดา่นศลุกากร
แมส่อด 

- 

2) 

การพิจารณา 

  

พิจารณาตรวจสอบ
ข้อมลูท่ีส าแดงในใบขน
สินค้าผา่นแดนกบั
เอกสารประกอบให้
ถกูต้องครบถ้วน 

  

20 นาที ดา่นศลุกากร
แมส่อด 

- 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
  

การพิจารณาลงนาม
ของผู้ มีอ านาจตาม
กฎหมาย 
จดัท าข้อมลูใบขนฯ
สินค้าผา่นแดนลง
ระบบ e-Import แบบ
MANNAL 

  

30 นาที ดา่นศลุกากร
แมส่อด 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 60 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.กรณีเป็นผู้ มี
อ ำนำจกระท ำกำร
ท่ีลงทะเบียนใน
ระบบกรม
ศลุกำกรให้ใช้
เอกสำรฉบบัจริง
ตำมข้อ 1-4 อยำ่ง
ใดอยำ่งหนึง่2.
กรณีผู้ รับมอบ
อ ำนำจท่ีไมไ่ด้
ลงทะเบียนใน
ระบบกรม
ศลุกำกรส ำเนำ
เอกสำรท่ีแสดง
ตวัตนทกุฉบบัต้อง
ประทบัตรำบริษัท
และลงนำม
ลำยมือช่ือรับรอง
โดยผู้ มีอ ำนำจ
กระท ำกำร(ถ้ำมี)) 

2) 
บตัรประจ ำตวั
ข้ำรำชกำรหรือ

- 1 1 ฉบบั (1.กรณีเป็นผู้ มี
อ ำนำจกระท ำกำร
ท่ีลงทะเบียนใน



ที่ 
รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

พนกังำนองค์กำร
ของรัฐ 

ระบบกรม
ศลุกำกรให้ใช้
เอกสำรฉบบัจริง
ตำมข้อ 1-4 อยำ่ง
ใดอยำ่งหนึง่2.
กรณีผู้ รับมอบ
อ ำนำจท่ีไมไ่ด้
ลงทะเบียนใน
ระบบกรม
ศลุกำกรส ำเนำ
เอกสำรท่ีแสดง
ตวัตนทกุฉบบัต้อง
ประทบัตรำบริษัท
และลงนำม
ลำยมือช่ือรับรอง
โดยผู้ มีอ ำนำจ
กระท ำกำร(ถ้ำมี)) 

3) 

หนงัสือเดนิทำง กรมกำรกงสลุ 1 1 ฉบบั (1.กรณีเป็นผู้ มี
อ ำนำจกระท ำกำร
ท่ีลงทะเบียนใน
ระบบกรม
ศลุกำกรให้ใช้
เอกสำรฉบบัจริง
ตำมข้อ 1-4 อยำ่ง
ใดอยำ่งหนึง่2.
กรณีผู้ รับมอบ



ที่ 
รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

อ ำนำจท่ีไมไ่ด้
ลงทะเบียนใน
ระบบกรม
ศลุกำกรส ำเนำ
เอกสำรท่ีแสดง
ตวัตนทกุฉบบัต้อง
ประทบัตรำบริษัท
และลงนำม
ลำยมือช่ือรับรอง
โดยผู้ มีอ ำนำจ
กระท ำกำร(ถ้ำมี)) 

4) 

ใบอนญุำตขบัข่ี
รถยนต์ 

กรมกำรขนสง่ทำง
บก 

1 1 ฉบบั (1.กรณีเป็นผู้ มี
อ ำนำจกระท ำกำร
ท่ีลงทะเบียนใน
ระบบกรม
ศลุกำกรให้ใช้
เอกสำรฉบบัจริง
ตำมข้อ 1-4 อยำ่ง
ใดอยำ่งหนึง่2.
กรณีผู้ รับมอบ
อ ำนำจท่ีไมไ่ด้
ลงทะเบียนใน
ระบบกรม
ศลุกำกรส ำเนำ
เอกสำรท่ีแสดง
ตวัตนทกุฉบบัต้อง



ที่ 
รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

ประทบัตรำบริษัท
และลงนำม
ลำยมือช่ือรับรอง
โดยผู้ มีอ ำนำจ
กระท ำกำร(ถ้ำมี)) 

5) 
ใบส ำคญักำร
เปล่ียนช่ือ 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (ต้องลงลำยมือช่ือ
รับรองส ำเนำ) 

6) 
หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

กรมพฒันำธุรกิจ
กำรค้ำ 

0 1 ฉบบั (ต้องลงลำยมือช่ือ
รับรองส ำเนำ) 

  
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) 

หนงัสือมอบอ ำนำจ
(ถ้ำมี) 

- 1 1 ฉบบั (1.ปิดอำกร
แสมป์ตำม
กฎหมำย
ก ำหนด
2. หนงัสือมอบ
อ ำนำจต้องมี
ข้อมลูถกูต้อง
ครบถ้วนและ
ต้องระบอุ ำนำจ
ซึง่ผู้ รับมอบ
อ ำนำจสำมำรถ



ที่ 
รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร 

หมำยเหตุ 

กระท ำกำร
แทน)) 

2) 

ใบขนสินค้ำผำ่น
แดน 

กรมศลุกำกร 1 5 ฉบบั (1.ต้องระบุ
ข้อควำมให้
ครบถ้วน
ถกูต้อง 2.ผู้ มี
อ ำนำจลงนำม
และ
ประทบัตรำนิติ
บคุคล(ถ้ำมี)) 

3) 

เอกสำรหลกัฐำนท่ี
แสดงวำ่เป็นผู้ รับ
ขนสง่ต้นทำงซึง่ระบุ
ไว้ในเอกสำรกำร
ขนสง่ระหวำ่ง
ประเทศหรือใบตรำ
สง่หรือได้รับ
มอบหมำยจำกผู้สง่
สินค้ำต้นทำงหรือ
ได้รับมอบหมำย
จำกผู้ รับสินค้ำ
ปลำยทำง 

- 0 1 ฉบบั - 

4) 
เอกสำรกำรสง่
ระหวำ่งประเทศ
หรือใบตรำสง่ 

- 0 1 ฉบบั - 



ที่ 
รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร 

หมำยเหตุ 

5) 

บญัชีรำคำสินค้ำ
(INVOICE) 

- 0 1 ฉบบั (ต้องรับรอง
ส ำเนำถกูต้อง
โดยผู้ มีอ ำนำจ
และ
ประทบัตรำนิติ
บคุคล(ถ้ำมี)) 

6) 
หนงัสือสญัญำ
ทณัฑ์บน 

กรมศลุกำกร 1 0 ฉบบั - 

7) 

เอกสำรอ่ืนซึง่แสดง
ทำ่หรือท่ีสนำมบิน
ต้นทำงและทำ่หรือ
ท่ีหรือสนำมบนิ
ปลำยทำงของ
สินค้ำว่ำเป็น
ตำ่งประเทศ 

- 0 1 ฉบบั - 

8) 

เอกสำร
รำยละเอียด
เส้นทำงท่ีใช้ขนสง่
สินค้ำผำ่นแดนโดย
ระบเุส้นทำงจำกทำ่
หรือท่ีหรือสนำมบนิ
ต้นทำงหรือ
สนำมบนิปลำยทำง
วำ่จะใช้ถนนหลำย
เลขใดชว่งใดและ
ระยะเวลำขนสง่

- 0 1 ฉบบั - 



ที่ 
รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร 

หมำยเหตุ 

โดยประมำณ (กรณี
ผำ่นแดนไปประเทศ
ท่ีสำม) 

  
16.  ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

  
17.  ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียนระฆงัศลุกากรของดา่นศลุกากรแม่สอด 
หมายเหตุ(นายด่านศลุกากรแม่สอด 09 0908 8477 ) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียนโทรศพัท์สายดว่นศลุกากร 1332 ในวนัและเวลาราชการ 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียนโทรสารหมายเลข 0 2671 5250 
หมายเหตุ- 

4) ช่องทำงกำรร้องเรียนไปรษณีย์โดยท าเป็นหนงัสือสง่มาท่ีกลุม่คุ้มครองและสง่เสริมจริยธรรมกรม
ศลุกากรถนนสนุทรโกษาแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร 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 

1) สญัญาทณัฑ์บน(แนบท้ายประกาศกรมศลุกากรท่ี 37/2558) 
- 

2) ใบขนสินค้าผา่นแดนแบบท่ี 448/1 
- 

3) แบบท่ี 451 ตามประกาศกรมศลุกากรท่ี 37/2558 
- 

4) แบบท่ี 451 สินค้าผา่นแดนไปสปป.ลาว 
- 

5) บญัชีก ากบัตู้สินค้าผา่นแดนไปสปป.ลาว 
- 

  
19.    หมำยเหตุ 
- 
  

วันท่ีพมิพ์ 21/07/2558 

สถำนะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์
แล้ว 

จัดท ำโดย ไพยงสงัข์ทอง 

อนุมัตโิดย กิตตสิทุธิสมัพนัธ์ 

  
  

  
  

 


