
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรน ำรถยนตแ์ละรถจกัรยำนยนตเ์ขำ้มำในรำชอำณำจกัรเป็นกำร

ช ัว่ครำว (N) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

หลกัเกณฑ ์

การน ารถยนตห์รอืรถจักรยานยนตเ์ขา้มาในราชอาณาจักรเป็นการชัว่คราวตามพกิดัอัตราศลุกากรภาค 4 ประเภทที ่3(ค) 

ทางดา่นศลุกากรทีต่ัง้อยูเ่ขตแดนทางบกและมดีา่นพรมแดนตดิตอ่กับตา่งประเทศโดยการสญัจรบนทอ้งถนน ตอ้งไดรั้บอนุญาต

การใชร้ถหรอืรถจักรยานยนตจ์ากนายทะเบยีน ตามพระราชบัญญัตริถยนต ์กอ่นการน ารถหรอืรถจักรยานยนตผ์า่นดา่นพรมแดน

ทางบกเขา้มาในราชอาณาจักร และตอ้งปฏบิตัติามประกาศกรมการขนสง่ทางบก ลงวนัที ่30 มนีาคม 2559 เรือ่ง ก าหนด

หลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขในการขออนุญาต การอนุญาต ระยะเวลาในการใชร้ถและเครือ่งหมายแสดงการใชร้ถทีน่ าเขา้มา

ในราชอาณาจักรเป็นการชัว่คราว เพือ่ใชใ้นการทอ่งเทีย่วหรอืการอืน่ใดทีม่คีวามจ าเป็นเฉพาะกรณี พ.ศ. 2559 และตอ้งเป็นรถที่

จดทะเบยีนในประเทศทีไ่มม่คีวามตกลงระหวา่งรัฐบาลไทยกบัรัฐบาลประเทศนัน้ หรอืมคีวามตกลงกบัรัฐบาลไทยแตย่ังไมม่กีาร

ก าหนดรายละเอยีดการปฏบิตัเิพือ่ใหม้ผีลตามความตกลง และน ามาใชใ้นการทอ่งเทีย่วหรอืการอืน่ใดทีม่คีวามจ าเป็นเฉพาะกรณี

ทีไ่มใ่ชเ่พือ่การรับจา้ง ทัง้นี ้มใิหใ้ชบ้งัคบักบัรถ ดงันี้ 

1) รถทีน่ าเขา้มาตามความร่วมมอืระหวา่งรัฐบาลไทยกบัรัฐบาลของประเทศนัน้ 

2) รถของประเทศทีไ่ทยมคีวามตกลงดา้นการขนสง่ทางถนน เชน่ มาเลเซยี สงิคโ์ปร ์ลาว 

3) รถประจ าถิน่ 

การขออนุญาตใชร้ถเป็นการชัว่คราวใหย้ืน่ขอกอ่นน ารถเขา้มาในราชอาณาจักร ไมน่อ้ยกวา่ 10 วนัท าการ ณ ส านักงาน

ขนสง่จังหวัด ซึง่เป็นทีต่ัง้ของดา่นพรมแดนของดา่นศลุกากรทีจ่ะน ารถเขา้มาในราชอาณาจักร 

 

วธิกีาร 

ผูน้ ารถเขา้หรอืตัวแทนน าหลักฐานมายืน่ตอ่เจา้หนา้ทีศ่ลุกากร ณ จดุตรวจดา่นพรมแดน กรณีมสี ิง่ของอืน่หรอืผูโ้ดยสาร

และสิง่ของตดิตัวผูโ้ดยสารเขา้มาพรอ้มกับรถ ผูน้ ารถเขา้หรอืตวัแทนตอ้งแจง้เจา้หนา้ทีศ่ลุกากรดว้ย เจา้หนา้ทีศ่ลุกากรท าการ

บนัทกึขอ้มูลและจัดท าใบขนสนิคา้พเิศษ มอบใหผู้น้ ารถเขา้ลงลายมอืชือ่ขอประกนัตนเองและรับรองความถูกตอ้งในใบขนฯ 

ผูน้ ารถเขา้หรอืตัวแทนน ารถพรอ้มใบขนสนิคา้พเิศษ ใหเ้จา้หนา้ทีศ่ลุกากร ณ ดา่นพรมแดนตรวจสอบ เจา้หนา้ทีศ่ลุกากร

ตรวจสอบความถกูตอ้งแลว้ลงลายมอืชือ่ในใบขนสนิคา้พเิศษ และมอบใบขนสนิคา้พเิศษ ใหผู้น้ ารถเขา้หรอืตัวแทน 1 ฉบับ เพือ่

ใชเ้ป็นหลกัฐานการน ารถเขา้มาในราชอาณาจักรและใชแ้สดงตอ่เจา้หนา้ทีศ่ลุกากรเมือ่น ารถกลบัออกไปนอกราชอาณาจักร 

 

เงือ่นไข 

ระยะเวลาในการน าเขา้ไมเ่กนิ 1 เดอืนโดยสามารถขอขยายระยะเวลาไดอ้กีครัง้ละไมเ่กนิ 1 เดอืน แตร่วมแลว้ตอ้งไมเ่กนิ 

6 เดอืน นับแตว่นัน าเขา้ ทัง้นี้จะตอ้งไมเ่กนิกวา่ทีไ่ดรั้บอนุญาตใหพ้ านักอาศยัอยูใ่นประเทศไทยจากส านักงานตรวจคนเขา้เมอืง 

ในกรณีทีไ่มอ่าจน ารถยนตห์รอืรถจักรยานยนตก์ลับออกไปนอกราชอาณาจักร ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาประกันและ

ทณัฑบ์นจะตอ้งยืน่ค ารอ้งขอตอ่อายุสญัญาประกนัฯ กอ่นครบก าหนดสญัญาประกนัฯ โดยสามารถยืน่ค ารอ้งขอตอ่อายุสญัญา

ประกนัฯ ไดท้ีด่า่นศลุกากรทกุแหง่ทัว่ราชอาณาจักร 

 

การตอ่อายุ 

การตอ่อายุสญัญาประกนัทณัฑบ์นน าเขา้ชัว่คราวของรถยนตร์ถจักรยานยนตต์อ้งตอ่กอ่นหมดอายุสญัญาประกนัทณัฑบ์น

ตามเงือ่นไขดงันี้ 

1. ตอ่อายุไดค้รัง้ละไมเ่กนิ 1 เดอืนโดยรวมระยะเวลาในการน าเขา้ชัว่คราวทัง้ส ิน้ไมเ่กนิ 6 เดอืนนับแตว่นัทีน่ าเขา้ทัง้นี้การ

พจิารณาระยะเวลาในการท าสญัญาและตอ่สญัญาแตล่ะครัง้ใหอ้ยูภ่ายใตเ้งือ่นไขระยะเวลาทีส่ านักงานตรวจคนเขา้เมอืงอนุญาต

การเขา้มาในราชอาณาจักรใหแ้กผู่น้ าเขา้ 

2. ในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นเชน่เครือ่งยนตเ์สยีอยูร่ะหวา่งการซอ่มแซมหรอืเกดิอบุตัเิหตจุากการขบัขีอ่าจพจิารณาอนุญาต

ใหต้อ่อายสุญัญาประกนัเกนิกวา่เวลาทีก่ าหนดในขอ้ 1 ไดแ้ตร่วมแลว้ตอ้งไมเ่กนิ 8 เดอืนนับแตว่นัน าเขา้ 

3. การตอ่อายสุญัญาประกนัด าเนนิการไดท้ีด่า่นศลุกากรหรอืส านักงานศลุกากรภาคทกุแหง่โดยตอ้งน ารถยนตห์รอื

รถจักรยานยนตท์ีน่ าเขา้ไปใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจสอบดว้ยตนเองพรอ้มดว้ยสญัญาประกนัฉบับเดมิเพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีบ่นัทกึการขยาย

ระยะเวลา 

 

 



 

การน ารถกลบัออกนอกราชอาณาจักร 

ผูน้ ารถออกตอ้งยืน่ใบขนสนิคา้พเิศษฉบับเดมิ ทีเ่จา้หนา้ทีศ่ลุกากรออกใหข้ณะน ารถเขา้พรอ้มน ารถมาใหเ้จา้หนา้ที่

ศลุกากร ณ ดา่นพรมแดน ตรวจสอบ เมือ่เจา้หนา้ทีศ่ลุกากร ณ ดา่นพรมแดน ตรวจสอบความถกูตอ้งแลว้ หากเห็นวา่ถูกตอ้งจะ

ลงลายมอืชือ่ในใบขนสนิคา้พเิศษ และใหผู้น้ ารถออกลงนามในใบขนสนิคา้พเิศษนัน้ แลว้ปลอ่ยรถออกไปนอกราชอาณาจักร 

การน ารถยนตห์รอืรถจักรยานยนตก์ลับออกไปนอกราชอาณาจักรเกนิระยะเวลาทีก่ าหนดในสญัญาประกนัฯ ใหป้รับเป็นเงนิ

วนัละ 1,000.- บาท แตไ่มเ่กนิ 10,000.- บาท 

  
 

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:ุ -)  
ส านักงานศลุกากร หรอืดา่นศลุกากรทีใ่หบ้รกิาร/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง 
ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั ทกุวนั (ไม่
เวน้วนัหยดุราชการ) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มี
พักเทีย่ง) 

 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 40 นาท ี
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี จดุรับค าขอของกรม

ศลุกากร 

 

2) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ทีศ่ลุกากรพจิารณาและบนัทกึขอ้มลูลงในระบบงาน
ยานพาหนะผา่นแดน 

(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี จดุรับค าขอของกรม

ศลุกากร 
 

3) กำรพจิำรณำ 
- กรณีน ารถเขา้เจา้หนา้ทีจ่ะพมิพใ์บขนสนิคา้พเิศษจาก

ระบบงานยานพาหนะผ่านแดน  ประทับตราขอ้ความค าเตอืนการ

น ารถเขา้ชัว่คราว ใหผู้น้ าเขา้ลงลายมอืชือ่ และมอบตน้ฉบบัใบ
ขนสนิคา้พเิศษใหแ้กผู่น้ าเขา้ 

- กรณีตอ่อายหุรอืน ารถกลับออกนอกราชอาณาจักรเจา้หนา้ทีจ่ะ
ตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสาร/รถและเงือ่นไขระยะเวลา 

หากเกนิระยะเวลาทีก่ าหนดเจา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาความผดิและ
ค านวณคา่ปรับ 

(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี จดุรับค าขอของกรม
ศลุกากร 

 

4) กำรพจิำรณำ 
เจา้หนา้ทีศ่ลุกากรตรวจสอบหมายเลขทะเบยีน ยีห่อ้ รุ่น และส ี

ของรถยนตห์รอืรถจักรยานยนตท์ีน่ าเขา้ชัว่คราวใหถ้กูตอ้งตรง

ตามใบขนสนิคา้พเิศษ 
(หมายเหต:ุ -)  

5 นาท ี จดุรับค าขอของกรม
ศลุกากร 

 

5) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
คนืเอกสารพรอ้มรับช าระคา่ปรับ (หากม)ี และอนุญาตใหผู้น้ าเขา้

น ายานพาหนะเขา้/ออกราชอาณาจักรได ้

(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 ุ((ออกโดยหน่วยงานของประเทศทีผู่น้ าเขา้มภีมูลิ าเนา) เจา้

พนักงานศลุกากรจะถา่ยส าเนาจากเอกสารฉบับจรงิ โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้ง
รับรองส าเนาโดยการเซ็นชือ่ตอ่หนา้เจา้หนา้ทีศ่ลุกากรเทา่นัน้ (เอกสาร

ในล าดบัที ่1-3 ใหใ้ชอ้ยา่งใดอยา่งหนึง่)) 

- 

2) 
 

หนงัสอืเดนิทำง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

3) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ใชใ้นกรณีทีเ่จา้ของกรรมสทิธิเ์ป็นนติบิคุคล และไดอ้อก

หนังสอืรับรองใหไ้วไ้มเ่กนิ 6 เดอืน นับแตว่นัทีย่ืน่ค าขอ 
เจา้พนักงานศลุกากรจะถา่ยส าเนาเอกสารจากฉบับจรงิ โดยผูย้ืน่ค าขอ

ตอ้งรับรองส าเนาโดยการเซ็นชือ่ตอ่หนา้เจา้พนักงานศลุกากร พรอ้ม
ประทับตรานติบิคุคลหากเงือ่นไขในหนังสอืรับรองใหต้อ้งประทบัตรา) 

- 

4) 

 

คูม่อืทะเบยีนรถยนตห์รอืรถจกัรยำนยนตท์ีก่รมกำรขนสง่ทำงบก

รบัรอง 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

5) 

 

กรมธรรมค์ุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถตำมพระรำชบญัญตัคิุม้ครอง

ผูป้ระสบภยัจำกรถ พ.ศ. 2535 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

6) 

 

ตน้ฉบบัหนงัสอืรบัมอบอ ำนำจจำกเจำ้ของรถยนต ์หรอื

รถจกัรยำนยนต ์ตดิอำกรแสตมป์ 10 บำท 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(พรอ้มส าเนาบตัรของผูม้อบอ านาจซึง่ลงลายมอืชือ่รับรอง
ความถกูตอ้ง) 

- 

7) 

 

หนงัสอือนุญำตรถระหวำ่งประเทศ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เฉพาะกรณี รถยนต ์สปป. ลาว เขา้ประเทศไทย ตามความ
ตกลงวา่ดว้ยการขนสง่ทางถนนระหวา่งรัฐบาลแหง่ราชอาณาจักรไทย 

และรัฐบาลแหง่สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว) 

- 

8) 
 

เอกสำรหลกัฐำนรบัรองถิน่ทีอ่ยูใ่นตำ่งประเทศ หรอืกำรประกอบ
อำชพีในตำ่งประเทศ หรอืกำรสมรสกบัคูส่มรสตำ่งประเทศ หรอื

กำรศกึษำอยูใ่นตำ่งประเทศ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

9) 

 

ใบขนสนิคำ้พเิศษ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีตอ่อายหุรอืน ากลับออก) 

กรมศลุกากร 



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 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 01/03/2563 

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

