
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขออนญุำตน ำรถเขำ้มำในรำชอำณำจกัร (รถบรรทกุสนิคำ้/

รถบรรทกุทีไ่มม่สีนิคำ้/รถยนตส์ว่นบคุคล/รถยนตบ์รรทกุแตค่นโดยสำร) (N) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ในกรณีทีผู่รั้บผดิชอบการขนสง่ทางบกรายงานยานพาหนะเขา้ และยืน่บญัชสีนิคา้ทางบก (แบบ ศ.บ.1) โดยสง่ขอ้มลู

ทางอเิล็กทรอนกิสแ์ละระบบคอมพวิเตอรข์องกรมศลุกากร เมือ่ระบบคอมพวิเตอรไ์ดอ้อกเลขทีรั่บรายงานยานพาหนะและบัญชี

สนิคา้แลว้ พนักงานศลุกากรประจ าดา่นพรมแดนจะตรวจสอบเลขทีรั่บรายงานในระบบเมือ่เห็นวา่ถกูตอ้งตรงกนัจะอนุญาตใหน้ า

ยานพาหนะผา่นเขตแดนทางบกไปไดแ้ละใหถ้อืวา่เป็นการยืน่บญัชสีนิคา้ทางบก (แบบ ศ.บ.1) ตามระเบยีบแลว้ ส าหรับกรณีที่

ไมไ่ดส้ง่ขอ้มลูทางอเิล็กทรอนกิส ์ใหด้ าเนนิการ ดงันี้ 

1) กรณีเป็นยานพาหนะบรรทกุของเดนิดว้ยก าลงัเครือ่งยนต ์ใหผู้ข้นสง่ของทีผ่่านเขตแดนทางบกเขา้ในราชอาณาจักร 

ยืน่บญัชสีนิคา้ทางบก (แบบ ศ.บ.1) โดยกรอกรายการและลงนาม จ านวน 2 ฉบับ ถา้เป็นยานพาหนะเปลา่เขา้มาใหห้มายเหตวุา่ 

“ไมม่สีนิคา้บรรทกุเขา้มา” ใหพ้นักงานศลุกากรประจ าดา่นพรมแดนตรวจของทีข่นสง่เขา้มา 

2) กรณีเป็นยานพาหนะบรรทกุของและมไิดเ้ดนิดว้ยก าลงัเครือ่งยนต ์ผูข้นสง่ของไมต่อ้งยืน่บญัชสีนิคา้ทางบก (แบบ 

ศ.บ.1) แตพ่นักงานศลุกากรประจ าดา่นพรมแดนจะตรวจสอบจ านวนหบีห่อของทีบ่รรทกุและสอบถามวา่เป็นของชนดิใดบา้ง แลว้

ใหก้รอกรายการลงในใบผา่นดา่น (แบบ ศ.บ.2) จ านวน 2 ฉบับ แลว้สง่คนืใหผู้ค้วบคมุยานพาหนะหรอืผูข้นสง่ของ 1 ฉบบั 

3) กรณีเป็นรถยนตส์ว่นบคุคลและรถยนตบ์รรทกุแตผู่โ้ดยสารกบัหบีห่อสว่นตวัผูโ้ดยสารในรถนัน้ เจา้ของรถหรอืผู ้

ควบคมุรถไมต่อ้งยืน่บญัชสีนิคา้ทางบก (แบบ ศ.บ.1) แตพ่นักงานศลุกากรประจ าดา่นพรมแดนตอ้งตรวจสอบตามปกต ิและถา้

ไมม่ขีองตอ้งหา้มตอ้งก ากดัเขา้มา ใหจ้ดเลขทะเบยีนรถและวันทีเ่ขา้มาแลว้ออกใบผา่นดา่น (แบบ ศ.บ.2) จ านวน 2 ฉบบั โดย

ไมก่รอกชอ่งจ านวนหบีห่อและชนดิของแลว้สง่คนืผูค้วบคมุยานพาหนะหรอืผูข้นสง่ 1 ฉบบั 

4) กรณีเป็นยานพาหนะอืน่ๆ นอกจากรถยนตต์าม 3 และไม่ไดบ้รรทกุของอย่างใดๆ นอกจากหบีหอ่ของสว่นตัว

ผูโ้ดยสารในยานพาหนะนัน้ รวมทัง้คนหาบหามของและสตัวท์ีบ่รรทกุของเขา้มาเล็กนอ้ยตามปกต ิถา้ไมม่ขีองตอ้งหา้มตอ้ง

ก ากดัเขา้มาดว้ย ใหผ้า่นดา่นไปไดโ้ดยไมต่อ้งมใีบผ่านดา่น (แบบ ศ.บ.2) 

5) บญัชสีนิคา้ทางบก (แบบ ศ.บ.1) หรอื ใบผา่นดา่น (แบบ ศ.บ.2) ดงักลา่วใหถ้อืเป็นใบอนุญาตผา่นดา่นพรมแดน

มายังดา่นศลุกากรได ้และใหผู้ข้นสง่ของ หรอื เจา้ของรถ หรอื ผูค้วบคมุรถ ยืน่ตอ่พนักงานศลุกากรประจ าดา่นศลุกากร เพือ่

ตรวจสอบความถกูตอ้งและด าเนนิพธิกีารศลุกากรตอ่ไป 

  

 

 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ -)  
กรมศลุกากร เลขที ่1 ถนนสนุทรโกษา เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 
10110/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ (เปิดใหบ้รกิารตามเวลาเปิด-ปิดของดา่นพรมแดน))  
ส านักงานศลุกากร หรอืดา่นศลุกากรทีใ่หบ้รกิาร/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง 
ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั ทกุวนั (ไม่
เวน้วนัหยดุราชการ) ตัง้แตเ่วลา 00:00 - 00:00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 นาท ี
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบขอ้มลูในระบบ/เอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี จดุรับค าขอของกรม
ศลุกากร 

 

2) กำรพจิำรณำ 
เจา้หนา้ทีศ่ลุกากรพจิารณาและบนัทกึขอ้มลูและลงลายมอืชือ่ 

(หมายเหต:ุ -)  

15 นาท ี จดุรับค าขอของกรม
ศลุกากร 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
คนืเอกสารใหเ้ป็นหลักฐานยืน่ตอ่พนักงานศลุกากรประจ าดา่น

ศลุกากรตอ่ไป 
(หมายเหต:ุ -)  

5 นาท ี จดุรับค าขอของกรม
ศลุกากร 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ออกโดยประเทศทีผู่น้ าเขา้มภีมูลิ าเนา เจา้พนักงานศลุกากร

จะถา่ยส าเนาจากเอกสารฉบบัจรงิ โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนาโดย
การเซ็นชือ่ตอ่หนา้เจา้หนา้ทีศ่ลุกากรเทา่นัน้ (เอกสารในล าดับที ่1-3 ให ้

ใชอ้ยา่งใดอย่างหนึง่)) 

- 

2) 
 

หนงัสอืเดนิทำง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

3) 

 

บตัรผำ่นแดน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

4) 
 

คูม่อืหนงัสอืจดทะเบยีนรถ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

5) 

 

หนงัสอือนุญำตรถระหวำ่งประเทศ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

6) 
 

ตน้ฉบบัหนงัสอืรบัมอบอ ำนำจจำกเจำ้ของรถ ตดิอำกรแสตมป์ 10 
บำท หำกผูค้วบคมุรถมไิดเ้ป็นเจำ้ของรถ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(พรอ้มส าเนาบตัรของผูม้อบอ านาจซึง่ลงลายมอืชือ่รับรอง

ความถกูตอ้ง) 

- 

7) 
 

บญัชสีนิคำ้ทำงบก  (แบบ ศ.บ.1) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(กรณีรถบรรทกุสนิคา้) 

- 

 
 

 



คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กลุม่คุม้ครองและสง่เสรมิจรยิธรรม กรมศลุกากร 
(หมายเหต:ุ (- ตดิตอ่ดว้ยตนเองในวนัและเวลาราชการ ณ กลุม่คุม้ครองและสง่เสรมิจรยิธรรม กรมศลุกากร 
เลขที ่1 ถนนสนุทรโกษา เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  
- โทรศพัทส์ายดว่นศลุกากร 1332 ในวนัและเวลาราชการ 
- โทรสาร หมายเลข 0 2667 6919 
- ไปรษณีย ์โดยท าเป็นหนังสอืสง่มาที ่กลุม่คุม้ครองและสง่เสรมิจรยิธรรม กรมศลุกากร เลขที ่1 ถนนสนุทรโกษา 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

- จดหมายอเิล็กทรอนกิส ์(e-mail) ที ่ctc@customs.go.th))  
2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
3) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) บญัชสีนิคา้ส าหรับของทีน่ าเขา้ในราชอาณาจักรทางบก (แบบ ศ.บ.1) (แนบทา้ยประกาศกรมศลุกากร ที ่

104/2561) 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมำยเหตุ 

การนับระยะเวลาการใหบ้รกิารพธิกีารศลุกากรส าหรับยานพาหนะทีน่ าเขา้มาในราชอาณาจักรเป็นการชัว่คราวจะเริม่นับตัง้แต่

เจา้หนา้ทีศ่ลุกากรไดรั้บเอกสารประกอบในการผ่านพธิกีารศลุกากรจนถงึการอนุญาตใหผู้น้ าเขา้น ายานพาหนะออกไปจากดา่น

พรมแดน 
 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 01/03/2563 

http://www.info.go.th/

