
๑ 
 

ความรู้เรื่องการน ารถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว 
๓.๑ หลักฐานที่ต้องน ามาแสดง 

๑. คู่มือทะเบียนรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ 
๒. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) หรือหนังสือผ่านแดน (BORDER PASS) 
๓. บัตรประจ าตัวประชาชน 
๔. กรณีผู้น าเข้าไม่ใช่เจ้าของรถ จะต้องมีหนังสือมอบอ านาจจากเจ้าของรถด้วย 

 
๓.๒ กระบวนการการน ายานพาหนะเข้า – ออก ชั่วคราว  
     ๓.๒.๑ พิธีการศุลกากรเกี่ยวกับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร
ชั่วคราว 
  ๓.๒.๑.๑ ขั้นตอนการด าเนินงานพิธีการศุลกากรขาเข้า  

(๑) ผู้น าเข้ายื่นเอกสารทะเบียนรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ หรือเอกสารหลักฐาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องซึ่งน่าเชื่อถือ และหนังสือเดินทางท่ีผ่านการประทับตรารับรองการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ในกรณี
ที่ผู้น าเข้ามิได้เป็นเจ้าของรถยนต์ ให้ผู้น าเข้ายื่นต้นฉบับหนังสือรับมอบอ านาจจากเจ้าของรถยนต์ ต่อเจ้าหน้าที่
ศุลกากรผู้รับผิดชอบ  

(๒) เมื่อผู้น าเข้าน ารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่น าเข้าชั่วคราวผ่านช่องตรวจ  ให้
เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจปล่อยที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบหมายเลขทะเบียน ยี่ห้อ รุ่น และสี ของรถยนต์หรือ
รถจักรยานยนต์ที่น าเข้าชั่วคราวนั้นให้ถูกต้องตรงตามใบขนสินค้าพิเศษ ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยหรือติด 
Profile ให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจปล่อยที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่น าเข้าชั่วคราวนั้น
โดยละเอียด  

(๓) ให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลลงใน “ระบบงานยานพาหนะผ่านแดน” และจัดพิมพ์
ใบขนสินค้าพิเศษจากระบบคอมพิวเตอร์กรมศุลกากร และประทับข้อความว่า 

ค าเตือน 
การไม่น ารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์กลับออกไป ผู้น าเข้าต้องชดใช้เงินตามสัญญาประกันที่ให้ไว้ และอาจถูก
ด าเนินคดีฐานหลีกเลี่ยงการช าระค่าภาษีอากรและ/หรือหลีกเลี่ยงข้อก ากัดของกฎหมายอันมีโทษปรับหรือ
จ าคุก หรือทั้งจ าทั้งปรับตามกฎหมายศุลกากรอีกด้วย  
WARNING: Upon the importer's failure to re-export the vehicle, payment of compensation 
according to the contract of surety ship shall be effected, and the importer shall 
simultaneously become liable to either a fine or an imprisonment or both for violation of 
Thai Customs Laws.  

(๔) ให้ผู้น าเข้าลงลายมือชื่อรับทราบ พร้อมลงลายมือชื่อขอประกันตนเอง  
(๕) มอบต้นฉบับใบขนสินค้าพิเศษนั้นให้แก่ผู้น าเข้าไว้เป็นหลักฐานและใช้ในการ

ปฏิบัติพิธีการส่งออกในเวลาต่อไป 
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กระบวนการการน ายานพาหนะเข้าชั่วคราว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 

 
   

- ถูกด ำเนินคดีทำงกฎหมำย 
- ไม่อนุญำตให้น ำรถเข้ำ 

เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบ
หลักฐำนและยำนพำหนะ
ว่ำถูกต้องตรงตำมเอกสำร

หรือไม ่

ผู้น ำยำนพำหนะเข้ำแสดงเอกสำร 
และหลักฐำนต่ำง ๆ  ให้กับเจ้ำหน้ำที่ 

ไม่ถูกต้อง 

บันทึกข้อมูลลงในระบบงำนยำนพำหนะผ่ำนแดนและ
พิมพ์ใบขนสินค้ำพิเศษขำเข้ำ 

ผู้น ำยำนพำหนะเข้ำลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้อง
ในใบขนฯและรับประกันตนเอง 

ถูกต้อง 

มอบต้นฉบับใบขนฯให้กับผู้น ำยำนพำหนะเข้ำเพ่ือเก็บ
ไว้เป็นหลักฐำนและปฏิบัติพิธีกำรน ำกลับออกนอก

รำชอำณำจักร 
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๓.๒.๑.๒ ขั้นตอนการด าเนินงานพิธีการศุลกากรขาออก 
(๑) ผู้ที่ต้องการน ารถกลับออกไปนอกราชอาณาจักรให้ยื่นใบขนสินค้าพิเศษฉบับเดิมและน า

รถมาให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้รับผิดชอบ  
(๒) ให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลตรวจสอบวันเดือนปีที่น ารถเข้ามา หากมีระยะเวลาเกินกว่า

ก าหนดที่ระบุไว้ในสัญญาประกัน ให้ปรับวันละ ๑,๐๐๐ บาท นับจากวันที่ครบก าหนด ทั้งนี้ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ 
บาท 

(๓) ให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจปล่อย ด าเนินการตรวจสอบหมายเลขทะเบียน ยี่ห้อ รุ่น และสี ของ
รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่จะน าออกนั้นให้ถูกต้องตรงตามใบขนสินค้าพิเศษ ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยหรือ
ติด Profile ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ตรวจปล่อยตรวจสอบรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่จะน าออกนั้นโดย
ละเอียด หากผู้น าเข้าฝ่าฝืนหรือละเลยระเบียบการปฏิบัติพิธีการศุลกากร ให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจปล่อยเสนอเรื่อง
แก่ผู้มีอ านาจอนุมัติเพ่ือสั่งด าเนินการตามกฎหมาย  

(๓) เมื่อตรวจปล่อยรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่ประสงค์จะน าออกนอกราชอาณาจักร
เรียบร้อยแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจปล่อยบันทึกการตรวจลงในใบขนสินค้าพิเศษ และให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
บันทึกการน าออกลงใน “ระบบงานยานพาหนะผ่านแดน” เพ่ือเป็นการตัดบัญชีการน าเข้าชั่วคราว ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมทั้งจัดเก็บใบขนสินค้าพิเศษไว้  
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กระบวนการการน ายานพาหนะออกชั่วคราว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เจ้ำหน้ำที่ตัดบัญชีในระบบ
คอมพิวเตอร์ พร้อมปล่อย

ยำนพำหนะออก 

ผู้น ำยำนพำหนะออก 
จะต้องช ำระค่ำปรับหรือ

บังคับสัญญำประกัน 

เกินก ำหนด ไม่เกินก ำหนด เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบข้อมูล
ว่ำยำนพำหนะคันดังกล่ำว
อยู่ในก ำหนดเวลำหรือไม่ 

 

เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบควำม
ถูกต้องของยำนพำหนะและ
เอกสำรว่ำถูกต้องตรงกัน

หรือไม่ 
 

 
ถูกด ำเนินคดีทำงกฎหมำย 

ผู้น ำยำนพำหนะออก  ยื่นส ำเนำใบขนสินค้ำพิเศษและ
เอกสำรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องให้เจ้ำหน้ำที่ 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 
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๓.๓ พิธีการเกี่ยวกับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่ผู้เดินทางเข้า-ออกเป็นประจ าน าเข้ามาชั่วคราว  
 ๓.๔.๑ บัตรอนุญาตให้น ารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการ
ชั่วคราว (Customs Pass) 

- ออกให้ผู้เดินทางเข้า-ออกเป็นประจ าโดยให้ท าขึ้นเป็น ๓ ฉบับ มีข้อความต้องกัน เก็บไว้ที่
ส านักงานศุลกากรภาคที่รับผิดชอบ ๑ ฉบับ ด่านศุลกากรต้นทางที่น ารถเข้า ๑ ฉบับ และอีก ๑ ฉบับ 
มอบให้แก่ผู้น าของเข้าติดไว้ประจ ารถ (ส าหรับรถยนต์ให้ติดไว้ที่กระจกหน้า)  

- ให้ด่านศุลกากรต้นทางรับค าขอของผู้น ารถเข้าที่ประสงค์จะได้รับบัตรอนุญาต  และ
ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ ในค าขอสัญญาประกันพร้อมกรอกรายละเอียดลงในบัตรอนุญาต  

- ทุกครั้งที่มีการน ารถเข้า-ออก ให้ตรวจสอบใบขนสินค้าพิเศษกับบัตรอนุญาตที่ติดประจ ารถ
เมื่อเห็นว่าถูกต้อง ให้อนุญาตให้น ารถเข้าหรือออกไปได ้ 

- บัตรอนุญาตให้มีผลใช้ได้ภายในระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่ได้ออกให้  
 

 แบบบัตรอนุญาต มี ๓ ประเภท 
(๑) บัตรอนุญาตให้น ารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการ

ชั่วคราวส าหรับข้าราชการ 
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(๒) บัตรอนุญาตให้น ารถยนต์เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว 
 

 
 

(๓) บัตรอนุญาตให้น ารถจักรยานยนต์เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว 
 

 
 

 ๓.๔.๒ พิธีการศุลกากรขาเข้า 
(๑) ให้ผู้น ารถเข้ายื่นใบขนสินค้าพิเศษ โดยมีส าเนา ๑ ฉบับ ทุกครั้งที่น ารถเข้า ต่อ

เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้รับผิดชอบ 
(๒) การลงเลขรับ เลขยกเว้นอากร การประทับตราสมบูรณ์และพิธีการต่าง ๆ ให้ถือ

ปฏิบัติตามปกติ และให้ด่านฯ ประทับตรายางเป็นค าเตือนไว้ด้านหลังใบขนสินค้าฯ มีข้อความทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษว่า 
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(๓) เมื่อปฏิบัติพิธีการน าเข้าเรียบร้อยแล้ว ให้มอบต้นฉบับใบขนสินค้าพิเศษให้ผู้น า

ยานพาหนะเข้าไว้เป็นหลักฐาน 
 
 ๓.๔.๓ พิธีการศุลกากรขาออก 

(๑) ผู้ที่ต้องการน ารถกลับออกไปนอกราชอาณาจักรให้ยื่นใบขนสินค้าพิเศษฉบับเดิม
และน ารถมาให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้รับผิดชอบ  

(๒) ให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลตรวจสอบวันเดือนปีที่น ารถเข้ามา หากมีระยะเวลาเกิน
กว่าก าหนดที่ระบุไว้ในสัญญาประกัน ให้ปรับวันละ ๑,๐๐๐ บาท นับจากวันที่ครบก าหนด ทั้งนี้ไม่เกิน 
๑๐,๐๐๐ บาท 

(๓) ให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจปล่อย ด าเนินการตรวจสอบหมายเลขทะเบียน ยี่ห้อ รุ่น และสี 
ของรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่จะน าออกนั้นให้ถูกต้องตรงตามใบขนสินค้าพิเศษ ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัย
หรือติด Profile ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ตรวจปล่อยตรวจสอบรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่จะน าออกนั้นโดย
ละเอียด หากผู้น าเข้าฝ่าฝืนหรือละเลยระเบียบการปฏิบัติพิธีการศุลกากร ให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจปล่อยเสนอเรื่อง
แก่ผู้มีอ านาจอนุมัติเพ่ือสั่งด าเนินการตามกฎหมาย  

(๓) เมื่อตรวจปล่อยรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่ประสงค์จะน าออกนอกราชอาณาจักร
เรียบร้อยแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจปล่อยบันทึกการตรวจลงในใบขนสินค้าพิเศษ และให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
บันทึกการน าออกลงใน “ระบบงานยานพาหนะผ่านแดน” เพ่ือเป็นการตัดบัญชีการน าเข้าชั่วคราว ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมทั้งจัดเก็บใบขนสินค้าพิเศษไว้  
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๓.๔.๔ ตัวอย่างเอกสารประกอบการน าเข้ารถยนต์ และรถจักรยานยนต์เป็นการชั่วคราว 
๓.๔.๔.๑ คู่มือทะเบียนรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์  
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๓.๔.๔.๒ ใบขนสินค้าพิเศษ 
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๓.๔ การประกันและการค้ าประกัน 
(๓.๔.๑) ให้วางประกันด้วยเงินสด หรือหนังสือค้ าประกันของธนาคาร หรือบุคคล และใน

กรณีท่ีผู้น าของเข้าไม่สามารถหาประกันดังกล่าวได้จริง ก็ให้ค้ าประกันตนเองได้  
(๓.๔.๒) การก าหนดเงินประกันและเงินค้ าประกันให้ก าหนดโดยถือตามราคาบวกค่าภาษี

อากรทุกประเภทของรถที่น าเข้าเป็นยอดเงินประกัน โดยให้ปัดเศษข้ึนเป็นเลขกลม  
 

๓.๕ การก าหนดระยะเวลาในสัญญาประกันและการต่ออายุสัญญาประกัน 
๓.๕.๑ การท าสัญญาประกันมีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน ๑ เดือน โดยผู้น าเข้าสามารถต่ออายุ

สัญญาประกันเป็นคราวๆ ไปตามเงื่อนไขของสัญญาประกันนั้น แต่ระยะเวลาในการต่อสัญญาต้องไม่เกินกว่า  
๑ เดือน นับแต่วันที่ครบก าหนดสัญญาในครั้งก่อน โดยมีระยะเวลาในการน าเข้าชั่วคราวทั้งสิ้นไม่เกิน ๖ เดือน
นับแต่วันที่น าเข้า ทั้งนี้การพิจารณาระยะเวลาในการท าสัญญาและต่อสัญญาแต่ละครั้ง ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไข
ระยะเวลาที่ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองอนุญาตการเข้ามาในราชอาณาจักรให้แก่ผู้น าเข้า  

๓.๕.๒ กรณีที่ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองอนุญาตให้ผู้น าเข้าพ านักอาศัยในประเทศเกินกว่า  
๑ เดือน ให้พิจารณาระยะเวลาในการท าสัญญาหรือต่อสัญญาครั้งนั้นเป็นไปตามระยะเวลาที่ส านักงานตรวจ
คนเข้าเมืองอนุญาต และหากผู้น าเข้ารายใดมีความประสงค์ท าสัญญาประกันเกินกว่า ๖ เดือน แต่ไม่เกิน ๘ 
เดือน นับแต่วันที่น าเข้า จะต้องแสดงเหตุผลหรือมีหนังสือรับรองถึงความจ าเป็นว่ารถยนต์  หรือ
รถจักรยานยนต์คันดงักล่าว ได้จอดหรือท าการซ่อมแซมอยู่จึงจะพิจารณาการท าสัญญาประกันในครั้งนั้น และ
ผู้น าเข้าต้องได้รับอนุญาตจากส านักงานตรวจคนเข้าเมืองให้พ านักอาศัยในประเทศสอดคล้องกับระยะเวลาใน
การขอท าสัญญาประกันนั้นเช่นกัน  

 
๓.๖ การบังคับตามสัญญาประกัน 

เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการน ารถกลับออกไป ตามที่ระบุไว้ในใบขนสินค้าพิเศษแล้ว ผู้น า
ของเข้ามิได้น ารถกลับออกไป หรือได้แสดงความจ านงก่อนครบก าหนดระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในใบขนสินค้า 
ขาเข้าพิเศษว่าไม่ประสงค์จะน ารถกลับออกไป ให้ปรับวันละ ๑,๐๐๐ บาท นับจากวันที่ครบก าหนด ทั้งนี้       
ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 

 
๓.๗ การรายงานรถเข้าและออก 

 ให้ด่านศุลกากรท่าที่น าเข้าจัดท ารายงานรถที่น าเข้าชั่วคราวเสนอนายด่านศุลกากร กรณีที่เข้าทางหนึ่ง
และออกกลับอีกทางหนึ่ง ให้ด่านศุลกากรที่มีรถน ากลับออกไปท ารายงานแจ้งมายังด่านศุลกากรที่น าเข้าทราบ
ว่าได้น าออกไปเมื่อใด เพ่ือให้ด่านศุลกากรที่น าเข้าถอนหลักประกันและบันทึกข้อมูลลงในระบบงาน
ยานพาหนะผ่านแดน 

 
๓.๘ การควบคุม  

๓.๘.๑ ให้ด่านศุลกากรที่น าเข้าบันทึกรายการเกี่ยวกับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ลงใน
แบบฟอร์ม พร้อมทั้งแนบติดไปกับหนังสือเดินทางและประทับตรายางเป็นค าเตือน  ตามแบบที่ก าหนดไว้ใน
หนังสือเดินทาง  

๓.๘.๒ ให้ส านักสืบสวนและปราบปราม ติดตามพฤติการณ์ส าหรับรถยนต์ หรือ
รถจักรยานยนต์ที่มีผู้น าของเข้ามาชั่วคราวตามใบขนสินค้าพิเศษที่ด่านที่น าเข้าส่งมาให้โดยให้จัดท าสมุด
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ควบคุมลงรายละเอียดตามใบขนสินค้าและสัญญาประกัน และเมื่อได้รับแจ้งจากด่านหรือส านักงานศุลกากรที่
น าเข้าว่า ได้มีการขยายเวลาให้ส าหรับสัญญาประกันรายใด ให้ส านักสืบสวนและปราบปรามบันทึกในสมุด
ควบคุมว่าได้ขยายออกไปถึงวันที่เวลาใดตามค าสั่งผู้ใด ลงวันที่เวลาใด  

๓.๘.๓ เมื่อปรากฏว่า สัญญาประกันรายใดครบก าหนดแล้ว แต่ไม่มีหลักฐานว่าได้มีการ
ส่งกลับออกไปภายในก าหนด หรือมีการบังคับสัญญาประกันให้ส านักสืบสวนและปราบปรามด าเนินการต่อไป  

๓.๘.๔ ให้ด่านหรือส านักงานศุลกากรที่ปฏิบัติพิธีการน าเข้ารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ 
จัดท าและบันทึกข้อมูลการน าเข้าลงในระบบงานยานพาหนะผ่านแดน เพ่ือใช้ในการตรวจสอบและการควบคุม
การน าเข้าชั่วคราว โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้จัดท าลงรายละเอียดเกี่ยวกับการน าเข้า ส่งออก การขยายเวลา สัญญาค้ า
ประกันให้ครบถ้วน และด าเนินการตรวจสอบอยู่เสมอ เมื่อพบว่าผู้น าเข้ารายใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและ 
ระเบียบทางพิธีการศุลกากร ให้แจ้งไปยังส านักสืบสวนและปราบปราม เพ่ือด าเนินการทางกฎหมายกับผู้น าเข้า
ต่อไป  

 
๓.๙ มาตรการควบคุมและติดตามรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่น าเข้าชั่วคราวที่ไม่ส่งกลับออกไป

นอกราชอาณาจักรตามระยะเวลาที่ก าหนด ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้  
๓.๙.๑  ให้เจ้าหน้าที่ ใช้ข้อมูลใน “ระบบงานยานพาหนะผ่านแดน” ที่เจ้าหน้าที่ได้บันทึกข้อมูล

ลงในระบบดังกล่าว เพ่ือการตรวจสอบติดตามและการควบคุมการน าเข้าชั่วคราว  
๓.๙.๒ รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่น าเข้าชั่วคราว ที่น าออกไปเกินระยะเวลาที่ก าหนด ให้ปรับ

เป็นเงินวันละ ๑,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท กรณีมีเหตุผลพิเศษที่ที่จะบังคับสัญญาประกันทัณฑ์บน
น้อยกว่าอัตราดังกล่าว ให้เสนอนายด่านศุลกากรเพื่อพิจารณาสั่งการเป็นการเฉพาะรายได้ตามที่เห็นสมควร  
เมื่อเจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงินค่าปรับแล้ว ให้บันทึกเลขที่ใบเสร็จรับเงินดังกล่าวและวันน าออกลงใน 
“ระบบงานยานพาหนะผ่านแดน” ให้ครบถ้วน  

๓.๙.๓ ทุกสิ้นเดือนให้ ด่านศุลกากรท่าที่น าเข้า รายงานข้อมูลรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่ไม่น า
ออกตามก าหนดระยะเวลา และแจ้งให้หน่วยงานควบคุมทางศุลกากรของด่านหรือส านักงานศุลกากรภาค และ
ส านักสืบสวนและปราบปรามรับทราบ เพ่ือด าเนินการสืบสวนและติดตามมาด าเนินการตามกฎหมายต่อไป  

ในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่า รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่ไม่น าออกตามก าหนดระยะเวลา
มีพฤติกรรมต้องสงสัยว่าจะหลีกเลี่ยงค่าภาษีอากร ให้บันทึกข้อมูลรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์นั้นลงใน 
“ระบบงานยานพาหนะผ่านแดน” ในเมนู “ข้อมูลความเสี่ยง” เมนูย่อย “ยานพาหนะต้องสงสัย” ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูล Profile  

๓.๙.๔ ให้ด่านศุลกากรท่าที่น าเข้าพิจารณาจัดท ารายชื่อผู้น าเข้ารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่ไม่
น าออกตามก าหนดระยะเวลาและต้องสงสัยว่ามีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงค่าภาษีอากร  แล้วบันทึกข้อมูลลงใน 
“ระบบงานยานพาหนะผ่านแดน” ในเมนู “ข้อมูลความเสี่ยง” เมนูย่อย “บุคคลต้องสงสัย” ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูล Profile พร้อมทั้งแจ้งด่านต ารวจตรวจคนเข้าเมืองในพ้ืนที่
รับผิดชอบ เพ่ือขึ้นบัญชีบุคคลที่ต้องอายัดตัวมาด าเนินการคดีตามกฎหมายศุลกากรเมื่อผู้นั้นกลับเข้ามาใน
ราชอาณาจักร  

๓.๙.๕ ให้ด่านศุลกากรท่าที่น าเข้าพิจารณาจัดท าหนังสือแจ้งหมายเลขเครื่องยนต์และหมายเลข
ตัวถังของรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์น าเข้าชั่วคราวที่ไม่น ากลับออกไปและต้องสงสัยว่ามีพฤติกรรมหลีกเลี่ยง
ภาษีอากรให้กรมการขนส่งทางบกตรวจสอบ  
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๓.๙.๖ ให้ด่านศุลกากรท่าที่น าเข้าพิจารณาจัดท าหนังสือแจ้งสถานทูตเพ่ือขอความร่วมมือ
ติดตามเจ้าของรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่น าเข้าชั่วคราวและไม่น ากลับออกไปซึ่งต้องสงสัยว่าจะมีพฤติกรรม
หลีกเลี่ยงภาษีอากรมาพบเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง  

๓.๙.๗ ห้ามอนุญาตให้ ผู้น าเข้ารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ชั่วคราว เดินทางออกนอก
ราชอาณาจักรโดยไม่น ารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่น าเข้าชั่วคราวนั้นออกไปพร้อมกับตน  เว้นแต่ได้แจ้ง
เหตุผลความจ าเป็นให้พนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรอนุญาตโดยมีหลักประกันเป็นที่พอใจไว้แล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


