
คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรออกใบรับรองกำรน ำเข้ำ (แบบที่ 32) 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:ดา่นศลุกากรแมส่อด 

กระทรวง:กระทรวงการคลงั 

  
 
 

1.      ช่ือกระบวนงำน:การออกใบรับรองการน าเข้า (แบบท่ี 32) 
2.        หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:ดา่นศลุกากรแม่สอด 

3.      ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานท่ีเช่ือมโยงหลายหนว่ยงาน         

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

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

  
2) ประกาศกรมศลุกากรที ่89/2558 ลงวนัที่ 27 เมษายน 2558 เร่ืองแนวปฏิบติัส าหรับการออก

ใบรับรองการน าเข้า(แบบที่ 32) 
  

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 การออกใบรับรองการน าเข้า  (แบบท่ี32) ณดา่นศลุกากรแมส่อด     
11.  ช่องทำงกำรให้บริกำร       

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



ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัทกุวนั (ไม่เวน้วนัหยดุราชการ) ตัง้แต่เวลา 08:30 - 
16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ (การยื่นค าร้องหลงัจากเวลา 16.00 น. เจ้าหนา้ทีจ่ะด าเนินการแลว้เสร็จในวนัถดัไป) 

  
12.  หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

12.1 หลกัเกณฑ์ 
 
หนว่ยบริการศลุกากรท่ีมีการตรวจปล่อยของท่ีน าเข้ามาในราชอาณาจกัรมีหน้าท่ีในการออกใบรับรองการ
น าเข้า (แบบท่ี 32) มอบให้ผู้น าของเข้าตามค าร้องขอโดย 
 
 12.1.1 การออกใบรับรองการน าเข้า (แบบท่ี 32) ส าหรับการน าเข้ารถยนต์โดยสารตามพิกดัศลุกากรประเภท
ท่ี 8702 และรถยนต์นัง่ตามพิกดัศลุกากรประเภทท่ี 8703 ให้ออกโดยระบบคอมพิวเตอร์ของศลุกากร 
 
 12.1.2 การออกใบรับรองการน าเข้า (แบบท่ี 32) ส าหรับการน าเข้าสินค้าอ่ืนๆท่ีไมใ่ชร่ถยนต์โดยสารตามพิกดั
ศลุกากรประเภทท่ี 8702 และรถยนต์นัง่ตามพิกดัศลุกากรประเภทท่ี 8703 ให้ใช้แบบใบรับรองการน าเข้า (แบบ
ท่ี 32) ซึง่จดัพิมพ์เป็นเลม่ 
 
 
 
12.2 วิธีการ 
 
 12.2.1 การออกใบรับรองการน าเข้า (แบบท่ี 32) ส าหรับการน าเข้ารถยนต์โดยสารตามพิกดัศลุกากรประเภท
ท่ี 8702 และรถยนต์นัง่ตามพิกดัศลุกากรประเภทท่ี 8703 ซึง่ออกโดยระบบคอมพิวเตอร์ของศลุกากร 
 
 12.2.1.1 ให้ผู้น าของเข้าย่ืนค าร้องขอตอ่ส านกังานศลุกากร/ดา่นศลุกากรท่ีตรวจปล่อยสินค้าโดยเจ้าหน้าท่ี
ศลุกากรผู้ตรวจปล่อยหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจะด าเนินการตรวจสอบข้อมลูในใบขนสินค้าขาเข้าวา่ได้มีการ
ส าแดงข้อมลูตามมาตรฐานท่ีกรมศลุกากรก าหนดโดยใบขนสินค้าขาเข้าฉบบัดงักลา่วต้องมีสถานะสง่มอบ
สินค้าและได้สง่ข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมการขนสง่ทางบกผ่านระบบ National Single 
Window (NSW) แล้ว 



 
 12.2.1.1.1 กรณีการส าแดงข้อมลูถกูต้องตามมาตรฐานท่ีกรมศลุกากรก าหนดเจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจปลอ่ยหรือผู้ ท่ี
ได้รับมอบหมายจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการรับรองเอกสารตามใบแนบศ.5 (2) เม่ือผู้น าของเข้าช าระ
คา่ธรรมเนียมแล้วจงึสัง่พิมพ์ใบรับรองการน าเข้า (แบบท่ี 32) จากระบบคอมพิวเตอร์ของศลุกากรและลง
ลายมือช่ือผู้สัง่พิมพ์ก่อนสง่มอบใบรับรองการน าเข้า (แบบท่ี 32) ให้ผู้น าของเข้า 
 
 12.2.1.1.2 กรณีการส าแดงข้อมลูไมถ่กูต้องตามมาตรฐานท่ีกรมศลุกากรก าหนดเจ้าหน้าท่ีศลุกากรผู้ตรวจ
ปลอ่ยหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจะด าเนินการตามระเบียบท่ีเก่ียวข้องและเมื่อด าเนินการแก้ไขข้อมลูใบขนสินค้า
ขาเข้าแล้วจงึด าเนินการตามข้อ 12.2.1.1.1 ตอ่ไป 
 
 12.2.1.2 กรณีผู้น าของเข้าย่ืนค าร้องขอให้ออกใบรับรองการน าเข้า (แบบท่ี 32) ฉบบัใหมเ่น่ืองจากใบรับรอง
การน าเข้า (แบบท่ี 32) ฉบบัเดมิสญูหาย/ช ารุดเจ้าหน้าท่ีศลุกากรผู้ตรวจปลอ่ยหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจะ
ตรวจสอบค าร้องและเอกสารหลกัฐานประกอบและตรวจสอบกบักรมการขนสง่ทางบกวา่รถยนต์ดงักลา่วมีการ
จดทะเบียนแล้วหรือไมเ่ม่ือปรากฏหลกัฐานการตรวจสอบวา่ยงัไมไ่ด้จดทะเบียนเจ้าหน้าท่ีจงึจะด าเนินการตาม
ข้อ 12.2.1.1 
 
 12.2.1.3 กรณีผู้น าของเข้าย่ืนค าร้องขอให้ออกใบรับรองการน าเข้า (แบบท่ี 32) ฉบบัใหมเ่น่ืองจากผู้น าของเข้า
ย่ืนค าร้องขอแก้ไขข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้าซึง่เจ้าหน้าท่ีศลุกากรผู้ตรวจปลอ่ยหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายได้
พิจารณาด าเนินการตามระเบียบท่ีเก่ียวข้องและแก้ไขข้อมลูในระบบคอมพิวเตอร์ของศลุกากรแล้ว 
 
 12.2.1.3.1 ใบรับรองการน าเข้า (แบบท่ี 32) ท่ีออกโดยระบบคอมพิวเตอร์ของศลุกากรเจ้าหน้าท่ีศลุกากรผู้
ได้รับมอบหมายจะตรวจสอบค าร้องและเอกสารหลกัฐานประกอบกบัข้อมลูใบขนสินค้าในระบบคอมพิวเตอร์
ของศลุกากรเม่ือถกูต้องตรงกนัจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการรับรองเอกสารตามใบแนบศ.5 (2) เม่ือผู้น าของ
เข้าช าระคา่ธรรมเนียมแล้วจึงสัง่พิมพ์ใบรับรองการน าเข้า (แบบท่ี 32) จากระบบคอมพิวเตอร์ของศลุกากรแล้ว
ลงลายมือช่ือผู้สัง่พิมพ์ก่อนส่งมอบใบรับรองการน าเข้า (แบบท่ี 32) ให้ผู้น าของเข้าโดยประทบัตราค าว่ายกเลิก
ด้วยหมึกสีแดง 
 
ไว้ในใบรับรองการน าเข้า (แบบท่ี 32) ฉบบัเดมิก่อนคืนให้ผู้น าของเข้า 
 



 12.2.1.3.2 ใบรับรองการน าเข้า (แบบท่ี 32) ท่ีออกโดยแบบพิมพ์ท่ีจดัพิมพ์เป็นเลม่เจ้าหน้าท่ีศลุกากรผู้ได้รับ
มอบหมายจะตรวจสอบค าร้องและเอกสารหลกัฐานประกอบกบัข้อมลูใบขนสินค้าในระบบคอมพิวเตอร์ของ
ศลุกากรเม่ือถกูต้องตรงกนัจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการรับรองเอกสารตามใบแนบศ.5 (2) เม่ือผู้น าของเข้า
ช าระคา่ธรรมเนียมแล้วจงึสัง่พิมพ์ใบรับรองการน าเข้า (แบบท่ี 32) จากระบบคอมพิวเตอร์ของศลุกากรแล้วลง
ลายมือช่ือผู้สัง่พิมพ์ก่อนสง่มอบใบรับรองการน าเข้า (แบบท่ี 32) ให้ผู้น าของเข้าส าหรับใบรับรองการ
น าเข้า (แบบท่ี32) ฉบบัเดมิเจ้าหน้าท่ีศลุกากรจะด าเนินการยกเลิกโดยการขีดฆา่ทัง้ต้นฉบบัและส าเนาและน า
ต้นฉบบัท่ียกเลิกนัน้แนบตดิไว้กบัส าเนาคูฉ่บบั 
 
 12.2.2 การออกใบรับรองการน าเข้า (แบบท่ี 32) ส าหรับการน าเข้าสินค้าอ่ืนๆท่ีไมใ่ชร่ถยนต์โดยสารตามพิกดั
ศลุกากรประเภทท่ี 8702 และรถยนต์นัง่ตามพิกดัศลุกากรประเภทท่ี 8703 ให้ออกโดยเจ้าหน้าท่ีศลุกากรดงันี ้
 
 12.2.2.1 ให้ผู้น าของเข้าย่ืนค าร้องขอตอ่ส านกังานศลุกากร/ดา่นศลุกากรท่ีตรวจปล่อยสินค้าโดยเจ้าหน้าท่ี
ศลุกากรผู้ได้รับมอบหมายจะตรวจสอบค าร้องว่าเป็นการขอให้ออกใบรับรองการน าเข้า (แบบท่ี 32) ส าหรับ
ของท่ีน าเข้าตามใบขนสินค้าขาเข้าฉบบัใดและรายการใดจะเคล่ือนย้ายจากท่ีใดไปยงัท่ีใดโดยยานพาหนะอะไร
ภายในระยะเวลาเท่าใดซึง่จะพิจารณาให้ใช้ใบรับรองการน าเข้า (แบบท่ี 32) ตามระยะเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับ
การขนย้ายโดยยานพาหนะนัน้ๆตามปกตวิิสยัโดยไมค่ านงึถึงระยะเวลาในค าร้องของผู้น าของเข้าอนึง่ส าหรับ
รถจกัรยานยนต์หรือยานพาหนะจะไมร่ะบใุนชอ่งการขนย้ายโดยยานพาหนะและในชอ่งระยะเวลาใช้ใบรับรอง 
 
 12.2.2.2 การเขียนใบรับรองการน าเข้า (แบบท่ี 32) ให้ใช้กระดาษคาร์บอนสอดระหว่างต้นฉบบักบัส าเนา
กรอกข้อความให้ครบถ้วนและถกูต้องตรงกบัข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ของศลุกากรและ
เขียนเลขท่ีช าระอากรหรือเลขท่ีช าระประกนัหรือเลขท่ียกเว้นอากรลงในชอ่งหมายเหตขุองใบรับรองการ
น าเข้า (แบบท่ี 32) ทัง้นีห้ากสินค้าเป็นยานพาหนะหรือเคร่ืองยนต์จะต้องระบย่ีุห้อรุ่น (ถ้ามี) ปีผลิต (ถ้า
มี) ขนาดก าลงัเคร่ืองยนต์หมายเลขตวัถงัหมายเลขเคร่ืองยนต์ให้ครบถ้วน 
 
กรณีมีการน าเข้าเป็นจ านวนมากเกินกว่าท่ีจะเขียนให้เพียงพอในใบรับรองการน าเข้า (แบบท่ี 32) ก็ให้ท าบญัชี
แนบติดกบัต้นฉบบัใบรับรองการน าเข้า (แบบท่ี 32) ได้แตบ่ญัชีดงักลา่วต้องมีส าเนาแนบติดกบัส าเนา
ใบรับรองการน าเข้า (แบบท่ี 32) ด้วยโดยต้องระบใุนบญัชีวา่บญัชีแนบติดใบรับรองการน าเข้าเลม่ท่ี.....
เลขท่ี..... และเจ้าหน้าท่ีศลุกากรต้องลงลายมือช่ือพร้อมวนัเดือนปีก ากบัด้วย 
 



 12.2.2.3 เจ้าหน้าท่ีศลุกากรผู้ได้รับมอบหมายจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการรับรองเอกสารตามใบแนบศ.5 
(2) เม่ือผู้น าของเข้าช าระคา่ธรรมเนียมแล้วให้เจ้าหน้าท่ีศลุกากรผู้ได้รับมอบหมายตรวจสอบรายละเอียดวา่
ถกูต้องครบถ้วนพร้อมลงนามและประทบัตรารับรองต้นฉบบัและส าเนาและมอบต้นฉบบัใบรับรองการ
น าเข้า (แบบท่ี 32) ให้ผู้น าของเข้าเพ่ือน าไปประกอบการตรวจปล่อยตอ่ไปสว่นส าเนาใบรับรองดงักล่าวให้เก็บ
เป็นหลกัฐานไว้ในเลม่ของแบบพิมพ์ใบรับรองการน าเข้า (แบบท่ี 32) นัน้ๆ 
 
 12.2.2.4 เจ้าหน้าท่ีศลุกากรผู้ตรวจปล่อยเป็นผู้ลงลายมือช่ือพร้อมวนัเดือนปีก ากบัในชอ่งเจ้าพนกังานศลุกากร
กรณีมีบญัชีแนบติดใบรับรองการน าเข้า (แบบท่ี 32) ให้ลงลายมือช่ือพร้อมวนัเดือนปีก ากบัทกุฉบบัด้วยและ
บนัทกึเลม่ท่ีและเลขท่ีใบรับรองการน าเข้า (แบบท่ี 32) ไว้ในข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ของ
ศลุกากรด้วย 
 
 12.2.2.5 กรณีของยงัอยูใ่นอารักขาของศลุกากรแล้วตรวจพบวา่รายการท่ีส าแดงในใบรับรองการน าเข้า (แบบ
ท่ี 32) ไมถ่กูต้องด้วยประการใดๆเจ้าหน้าท่ีศลุกากรจะยกเลิกใบรับรองการน าเข้า (แบบท่ี 32) ฉบบัเดมิและ
ออกใบรับรองการน าเข้า (แบบท่ี๓๒) ฉบบัใหมโ่ดยน าต้นฉบบัท่ีใช้ไมไ่ด้นัน้แนบตดิไว้กบัส าเนาคูฉ่บบัเพ่ือเก็บ
ไว้ตรวจสอบด้วยกรณีท่ีตรวจพบวา่หมายเลขตวัถงัและ/หรือหมายเลขเคร่ืองยนต์เก่าใช้แล้วมีร่องรอยการตอก
ซ า้หรือลบเลือนให้บนัทึกสภาพท่ีตรวจพบไว้ในใบรับรองการน าเข้า (แบบท่ี 32) และข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้าใน
ระบบคอมพิวเตอร์ของศลุกากรโดยระบดุ้วยวา่ตวัเลขใดมีร่องรอยอย่างไรหากสามารถสงัเกตเห็นร่องรอย
ตวัเลขเดมิท่ีถกูตอกซ า้ก็ให้บนัทกึไว้ด้วยเชน่เดียวกนั 
 
 12.2.2.6 กรณีท่ีตรวจปลอ่ยของไปแล้วหากมีการขอแก้ไขใบรับรองการน าเข้า (แบบท่ี 32)หรือใบรับรองการ
น าเข้า (แบบท่ี 32) ฉบบัเดมิสญูหาย/ช ารุด 
 
 12.2.2.6.1 เม่ือเจ้าหน้าท่ีศลุกากรผู้ได้รับมอบหมายได้รับค าร้องขอแก้ไขใบรับรองการน าเข้า (แบบท่ี 32) จะ
สง่เร่ืองไปยงัหนว่ยงานตรวจปลอ่ยเพ่ือตรวจสอบค าร้องและเอกสารหลกัฐานประกอบการขอแก้ไขพร้อม
เหตผุลท่ีขอแก้ไขหากเปรียบเทียบกบัข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ของศลุกากรแล้วเห็นวา่มี
เหตผุลเพียงพอท่ีจะแก้ไขจะเสนอความเห็นตอ่ผู้อ านวยการส านกังานศุลกากร/นายดา่นศลุกากรหรือผู้ ท่ีได้รับ
มอบหมายเป็นผู้อนมุตัเิม่ืออนมุตัใิห้แก้ไขแล้วจงึด าเนินการยกเลิกใบรับรองการน าเข้า (แบบท่ี 32) ฉบบัเดมิ
โดยการขีดฆา่ทัง้ต้นฉบบัและส าเนาและน าต้นฉบบัท่ียกเลิกนัน้แนบติดไว้กบัส าเนาคูฉ่บบัแล้วท าการออก
ใบรับรองการน าเข้า (แบบท่ี 32) ฉบบัใหมใ่ห้และบนัทกึเลม่ท่ีและเลขท่ีใบรับรองการน าเข้า (แบบท่ี 32) ฉบบั



ใหมไ่ว้ในข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ของศลุกากร 
 
กรณีการขอแก้ไขรายละเอียดในบญัชีแนบของใบรับรองการน าเข้า (แบบท่ี 32) เจ้าหน้าท่ีศลุกากรผู้ได้รับ
มอบหมายจะด าเนินการขีดฆา่รายการท่ีไมถ่กูต้องในบญัชีแนบแล้วเขียนแก้ไขให้ถกูต้องพร้อมลงลายมือช่ือวนั
เดือนปีก ากบัและถ่ายส าเนาบญัชีแนบท่ีได้แก้ไขแล้วติดไว้กบัส าเนาใบรับรองการน าเข้า (แบบท่ี 32) ด้วย 
 
กรณีการขอแก้ไขใบรับรองการน าเข้า (แบบท่ี 32) เน่ืองจากส าแดงข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้าไมถ่กูต้องเจ้าหน้าท่ี
ศลุกากรผู้ได้รับมอบหมายจะด าเนินการตามประมวลระเบียบปฏิบตัศิลุกากรท่ีเก่ียวข้องก่อนด าเนินการแก้ไข
ใบรับรองการน าเข้า (แบบท่ี 32) 
 
 12.2.2.6.2 กรณีผู้น าของเข้าย่ืนค าร้องขอให้ออกใบรับรองการน าเข้า (แบบท่ี 32) ฉบบัใหมเ่น่ืองจากใบรับรอง
การน าเข้า (แบบท่ี 32) ฉบบัเดมิสญูหาย/ช ารุดเจ้าหน้าท่ีศลุกากรผู้ได้รับมอบหมายจะตรวจสอบค าร้องและ
เอกสารหลกัฐานประกอบหากเป็นรถจกัรยานยนต์ยานพาหนะหรือเคร่ืองจกัรอ่ืนใดท่ีต้องจดทะเบียนเจ้าหน้าท่ี
ศลุกากรจะมีหนงัสือราชการสอบถามไปยงักรมการขนสง่ทางบกว่ามีการจดทะเบียนแล้วหรือไมเ่ม่ือกรมการ
ขนสง่ทางบกมีหนงัสือแจ้งกลบัวา่ยงัไมไ่ด้จดทะเบียนเจ้าหน้าท่ีศลุกากรจงึจะด าเนินการออกใบรับรองการ
น าเข้า(แบบท่ี 32) ฉบบัใหมใ่ห้โดยหมายเหตไุว้ในใบรับรองการน าเข้า (แบบท่ี 32 ) ฉบบัใหมน่ัน้ว่าออกแทน
ใบรับรองการน าเข้าเลม่ท่ี .....เลขท่ี......ท่ีสญูหายหรือช ารุดและบนัทึกเลม่ท่ีและเลขท่ีใบรับรองการน าเข้า (แบบ
ท่ี 32) ฉบบัใหมไ่ว้ในข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ของศลุกากร 
 
 12.2.2.7 กรณีเป็นใบขนสินค้ายกเว้นการตรวจเจ้าหน้าท่ีศลุกากรผู้ได้รับมอบหมายจะตรวจสอบรายละเอียด
ในใบขนสินค้าขาเข้าและเอกสารประกอบกบัใบรับรองการน าเข้า (แบบท่ี 32) หากเห็นวา่ถกูต้องตรงกนัจะ
บนัทกึในช่องเจ้าพนกังานศลุกากรว่ารับรองการน าเข้าตามเอกสารท่ีย่ืนตอ่ศลุกากรโดยไมไ่ด้เปิดตรวจพร้อมลง
ลายมือช่ือวนัเดือนปีก ากบัและบนัทกึเลม่ท่ีและเลขท่ีใบรับรองการน าเข้า (แบบท่ี 32) ไว้ในข้อมลูใบขนสินค้า
ในระบบคอมพิวเตอร์ของศลุกากร 
 
 12.2.2.8 ให้ผู้น าของเข้าลงนามรับมอบใบรับรองการน าเข้า (แบบท่ี 32) ท่ีด้านหลงัส าเนาใบรับรองการ
น าเข้า (แบบท่ี 32) นัน้ๆ 
 
 12.2.2.9 กรณีท่ีไมอ่าจออกใบรับรองการน าเข้า (แบบท่ี 32) ได้ส านกังานศลุกากร/ดา่นศลุกากรหรือหน่วย



บริการศลุกากรจะท าหนงัสือราชการแจ้งไปยงันายทะเบียนยานพาหนะเป็นการเฉพาะราย 
 
 12.2.2.10 การย่ืนค าร้องขอให้ออกใบรับรองการน าเข้า (แบบท่ี 32) ส าหรับการน าเข้าแชสซีส์หรือตวัถงัของ
รถยนต์หรือรถจกัรยานยนต์ให้ย่ืนค าร้องขอได้เฉพาะการน าเข้ามาในรูปของ CKD ส าหรับใช้ในการผลิตหรือ
ประกอบในโรงงานอตุสาหกรรมประกอบรถยนต์หรือรถจกัรยานยนต์ตามท่ีผู้น าของเข้าได้ย่ืนแบบอนมุตัไิว้ตอ่
ส านกัพิกดัอตัราศลุกากรแล้วเทา่นัน้ 
 
 12.2.2.11 การออกใบรับรองการน าเข้า (แบบท่ี 32) ภายหลงัท่ีได้ตรวจปลอ่ยของไปแล้วเม่ือเจ้าหน้าท่ี
ศลุกากรผู้ตรวจปล่อยหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายตรวจสอบข้อมลูในใบรับรองการน าเข้า (แบบท่ี 32) กบัข้อมลูใบ
ขนสินค้าขาเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ของศลุกากรแล้วเห็นวา่ถกูต้องตรงกนัจะลงลายมือช่ือในช่องเจ้าพนกังาน
ศลุกากรโดยบนัทกึเลม่ท่ีและเลขท่ีใบรับรองการน าเข้า (แบบท่ี 32) ไว้ในข้อมลูใบขนสินค้าในระบบ
คอมพิวเตอร์ของศลุกากร 
 
 12.3 เง่ือนไข 
 
12.3.1 ผู้ปฏิบตัพิิธีการดงักล่าวจะต้องจดทะเบียนเป็นผู้ มีอ านาจกระท าการหรือได้รับมอบอ านาจจากผู้ มี
อ านาจกระท าการ 
 
หมายเหต ุ
 
คา่ธรรมเนียมคูมื่อส าหรับประชาชน 40 บาท/หน้า 
 
หมายเหต ุ
 
** ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้
ในคูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
** การด าเนินการของเจ้าหน้าท่ีจะด าเนินการตามล าดบัการย่ืนค าร้อง 



  
13.  ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของ
ขัน้ตอนกำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบ
เอกสาร 

  

รับค าร้องขอออก
ใบรับรองการน าเข้า
(แบบท่ี 32) ตรวจสอบ
ค าร้องข้อมลูใบขนสินค้า
ขาเข้าและใบรับรองการ
น าเข้า/ตรวจสอบ
เอกสาร 

15 นาที ดา่นศลุกากร
แมส่อด 

- 

2) 
การพิจารณา 

  

ออกใบสัง่เก็บเงิน
คา่ธรรมเนียมศลุกากร 

5 นาที ดา่นศลุกากร
แมส่อด 

- 

3) 
การพิจารณา 

  

ออกใบรับรองการ
น าเข้า (แบบท่ี 32) 

30 นาที ดา่นศลุกากร
แมส่อด 

- 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
  

เสนอหวัหน้าฝ่ายหรือผู้
ได้รับมอบหมายลงนาม 
/สง่มอบใบรับรองการ
น าเข้า(แบบท่ี 32) ให้แก่
ผู้น าของเข้าเพ่ือน าไป
ตรวจปล่อย 

10 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
ใดอยำ่งหนึง่ 
2. กรณีผู้ รับมอบ
อ ำนำจท่ีไมไ่ด้
ลงทะเบียนใน
ระบบกรม
ศลุกำกรส ำเนำ
เอกสำรท่ีแสดง
ตวัตนทกุฉบบัต้อง
ประทบัตรำบริษัท
และลงลำยมือช่ือ
รับรองโดยผู้ มี
อ ำนำจกระท ำ
กำร (ถ้ำมี)) 

2) 

บตัรประจ ำตวั
ข้ำรำชกำรหรือ
พนกังำนองค์กำร
ของรัฐ 

- 1 1 ฉบบั (1. กรณีเป็นผู้ มี
อ ำนำจกระท ำกำร
ท่ีลงทะเบียนใน
ระบบกรม
ศลุกำกรให้ใช้
เอกสำรฉบบัจริง



ที่ 
รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

ตำมข้อ 1-4 อยำ่ง
ใดอยำ่งหนึง่ 
2. กรณีผู้ รับมอบ
อ ำนำจท่ีไมไ่ด้
ลงทะเบียนใน
ระบบกรม
ศลุกำกรส ำเนำ
เอกสำรท่ีแสดง
ตวัตนทกุฉบบัต้อง
ประทบัตรำบริษัท
และลงลำยมือช่ือ
รับรองโดยผู้ มี
อ ำนำจกระท ำ
กำร (ถ้ำมี)) 

3) 

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



ที่ 
รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

ศลุกำกรส ำเนำ
เอกสำรท่ีแสดง
ตวัตนทกุฉบบัต้อง
ประทบัตรำบริษัท
และลงลำยมือช่ือ
รับรองโดยผู้ มี
อ ำนำจกระท ำ
กำร (ถ้ำมี)) 

4) 

ใบอนญุำตขบัข่ี
รถยนต์ 

กรมกำรขนสง่ทำง
บก 

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



ที่ 
รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

อ ำนำจกระท ำ
กำร (ถ้ำมี)) 

5) 

หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

กรมพฒันำธุรกิจ
กำรค้ำ 

0 1 ฉบบั (เอกสำรทกุฉบบั
ต้องประทบัตรำ
บริษัทและ 
ลงลำยมือช่ือ
รับรองโดยผู้ มี
อ ำนำจกระท ำกำร
หรือผู้ ท่ีได้รับมอบ
อ ำนำจ (ถ้ำมี)) 

6) 
ใบส ำคญักำร
เปล่ียนช่ือ 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (ต้องลงลำยมือช่ือ
รับรองส ำเนำ) 

  
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 ำร้องขอให้
ออกใบรับรอง
กำรน ำเข้ำ
(แบบท่ี 32) 

- 1 0 ฉบบั (ต้องระบุ
ข้อควำมให้
ชดัเจนครบถ้วน
และลงนำมโดย
ผู้ มีอ ำนำจ
กระท ำกำรของ
ผู้น ำของเข้ำ) 

2) 
หนงัสือมอบ
อ ำนำจ 

- 1 0 ฉบบั (1.ปิดอำกร
แสตมป์ตำมท่ี



ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร 

หมำยเหตุ 

กฎหมำย
ก ำหนด 
2. หนงัสือรับ
มอบอ ำนำจต้อง
มีข้อมลูถกูต้อง
ครบถ้วนและ
ต้องระบอุ ำนำจ
ซึง่ผู้ รับมอบ
อ ำนำจสำมำรถ
กระท ำกำรแทน) 

  
16.  ค่ำธรรมเนียม 

1) ค่ำธรรมเนียมกำรรับรองเอกสำรตำมใบแนบศ.5 (2) (แผ่นละ) 
ค่ำธรรมเนียม40 บาท 

หมำยเหตุ (40 บาท) 
  

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 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

  

19.    หมำยเหตุ 
- 

วันท่ีพมิพ์ 21/07/2558 

สถำนะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์
แล้ว 

จัดท ำโดย ไพยงสงัข์ทอง 

อนุมัตโิดย กิตตสิทุธิสมัพนัธ์ 

  
 


