
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขออนญุำตปฏบิตัพิธิกีำรใบขนสนิคำ้หลำยเทีย่วเรอื (N) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

(1) หลกัเกณฑก์ารท าใบขนสนิคา้ขาเขา้หลายเทีย่วเรอื 

เมือ่ส านักงานศลุกากรหรอืดา่นศลุกากรหรอืหน่วยงานศลุกากรทีรั่บปฏบิัตพิธิกีารศลุกากร การน าของเขา้เทีย่วแรก ได ้

รับค ารอ้งขออนุญาตจัดท าใบขนสนิคา้หลายเทีย่วเรอื ใหพ้นักงานศลุกากร ณ หน่วยงานดงักลา่วด าเนนิการตรวจสอบ

รายละเอยีดกอ่นเสนอผูบ้งัคบับัญชาอนุญาต ดงันี้ 

(1.1) ของทีจ่ะไดรั้บอนุญาตใหจั้ดท าพธิกีารใบขนสนิคา้หลายเทีย่วเรอืตอ้งเป็นของทีน่ าเขา้มาเพือ่ประกอบเป็นของครบ

ชดุสมบรูณ์ ตามพระราชก าหนดพกิดัอตัราศลุกากร พ.ศ. 2530 ภาค 1 หลกัเกณฑก์ารตคีวามพกิดัอัตราศลุกากร ขอ้ 2 (ก) 

“ประเภททีร่ะบถุงึของใด ใหห้มายรวมถงึของนัน้ทีย่ังไมค่รบสมบรูณ์หรอืยังไม่ส าเร็จ หากวา่ในขณะน าเขา้มลีกัษณะอนัเป็น

สาระส าคญัของของทีค่รบสมบรูณ์หรอืส าเร็จแลว้และใหห้มายรวมถงึของทีค่รบสมบรูณ์หรอืส าเร็จแลว้ (หรอืทีจ่ าแนกเขา้

ประเภทของทีค่รบสมบรูณ์หรอืส าเร็จแลว้ตามนัยแหง่หลักเกณฑน์ี้) ทีน่ าเขา้มาโดยถอดแยกออกจากกันหรอืยังไม่ไดป้ระกอบ

เขา้ดว้ยกนั” 

ของตามวรรคแรก จะน าเขา้มาตา่งวาระกนัก็ได ้โดยตอ้งปฏบิัตติามหลักเกณฑท์ีอ่ธบิดกีรมศลุกากรก าหนด 

(1.2) ตรวจสอบค าขออนุญาตท าใบขนสนิคา้หลายเทีย่วเรอืและสญัญาประกนัใบขนสนิคา้หลายเทีย่วเรอืตามทีก่รม

ศลุกากรก าหนด 

(2) การพจิารณาอนุญาตใหท้ าใบขนสนิคา้หลายเทีย่วเรอื พนักงานศลุกากรจะด าเนนิการ ดงัตอ่ไปนี้ 

(2.1) ตรวจสอบความครบถว้น และถกูตอ้งของเอกสารประกอบค าขออนุญาตดงันี้ 

(2.1.1) สญัญาซือ้ขายหรอืเอกสารการสัง่ซือ้ของครบชดุสมบรูณ์ 

(2.1.2) บญัชรีาคาสนิคา้ 

(2.1.3) แค็ตตาล็อก (CATALOGUE) หรอืแบบพมิพเ์ขยีว (BLUE PRINT) ของของครบชดุสมบรูณ์ 

(2.1.4) เอกสารอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง อาท ิแผนโครงการ หรอืแผนการด าเนนิงาน การตดิตัง้ หรอืการประกอบของ

ครบชดุสมบรูณ์ 

(2.1.5) แบบแจง้รายละเอยีดการน าเขา้ใบขนสนิคา้หลายเทีย่วเรอืตามทีก่รมศลุกากรก าหนด โดยมรีายละเอยีด

รายการ ของทีน่ าเขา้ตามค าขออนุญาตท าใบขนสนิคา้หลายเทีย่วเรอื (ชอ่งที ่1) ครบถว้น 

(2.2) จัดเก็บขอ้มลูตามขอ้ (2.1) เขา้ในระบบคอมพวิเตอรข์องศลุกากร กรณีระบบคอมพวิเตอรข์องศลุกากรขดัขอ้ง และ/

หรอื ผูน้ าของเขา้รอ้งขอ พนักงานศลุกากรผูพ้จิารณาจัดท าใบขนสนิคา้หลายเทีย่วเรอืสง่ขอ้มลูตามขอ้ (2.1) โดยระบบสาร

บรรณอเิล็กทรอนกิส ์ไปยังหน่วยงานศลุกากรทีท่ าการตรวจปลอ่ย 

(2.3) ตรวจสอบสญัญาประกนัพธิกีารศลุกากรใบขนสนิคา้หลายเทีย่วเรอื และวางประกนั เป็นเงนิสดหรอืหนังสอืคา้

ประกนัของธนาคาร ตามหลกัเกณฑด์งันี้ 

(2.3.1) กรณีมลูคา่ของน าเขา้ครบชดุสมบรูณ์ไมเ่กนิ 50 ลา้นบาท และระยะเวลาการน าเขา้ไมเ่กนิ 1 ปี ใหว้าง

ประกนัพธิกีารศลุกากรใบขนสนิคา้หลายเทีย่วเรอืเป็นจ านวน 50,000 บาท 

(2.3.2) กรณีมลูคา่ของน าเขา้ครบชดุสมบรูณ์ตัง้แต ่50 ลา้นบาทแตไ่มเ่กนิ 100 ลา้นบาทและระยะเวลาการน าเขา้

ไมเ่กนิ 1 ปี ใหว้างประกนัพธิกีารศลุกากรใบขนสนิคา้หลายเทีย่วเรอืเป็นจ านวน 100,000 บาท 

(2.3.3) กรณีมลูคา่ของน าเขา้ครบชดุสมบรูณ์มากกวา่ 100 ลา้นบาทขึน้ไป และระยะเวลาการน าเขา้ไมเ่กนิ 1 ปี 

ใหว้างประกนัพธิกีารศลุกากรใบขนสนิคา้หลายเทีย่วเรอืเป็นจ านวน 200,000 บาท 

(2.3.4) กรณีอืน่นอกจากขอ้ (2.3.1) ถงึ (2.3.3) ใหเ้ป็นอ านาจของผูอ้ านวยการส านักงานศลุกากรหรอืนายดา่น

ศลุกากรเป็น ผูพ้จิารณาก าหนดเงนิประกนัพธิกีารศลุกากรใบขนสนิคา้หลายเทีย่วเรอืได ้ทัง้นีเ้ป็นจ านวนไมเ่กนิ 500,000 บาท 

(2.4) กรณีทีเ่อกสารในขอ้ (2.1) ทีเ่กีย่วกบัของครบชดุสมบรูณ์ไมค่รบถว้นขณะยืน่ค าขออนุญาต หากพจิารณาแลว้ยังจัด

เขา้เป็นของครบชดุสมบรูณ์ไดแ้ละมเีหตอุนัสมควรอนุญาตใหผู้น้ าของเขา้ ท าใบขนสนิคา้หลายเทีย่วเรอืได ้ใหบ้นัทกึเหตผุลนัน้

ในค าขออนุญาตดว้ย 

(3) การสรุปใบขนสนิคา้หลายเทีย่วเรอื 

(3.1) เมือ่ผูน้ าของเขา้ยืน่ค ารอ้งขอสรุปใบขนสนิคา้หลายเทีย่วเรอืตอ่ส านักงานศลุกากรหรอื ดา่นศลุกากรหรอืหน่วยงาน

ศลุกากรทีอ่นุญาตใหท้ าใบขนสนิคา้หลายเทีย่วเรอื ใหด้ าเนนิการดงันี้ 

(3.1.1) กรณีทีข่องน าเขา้มาครบชดุสมบรูณ์ภายในระยะเวลาตามทีไ่ดรั้บอนุญาตไว ้และพนักงานศลุกากร

ตรวจสอบของทีน่ าเขา้ตามใบขนสนิคา้หลายเทีย่วเรอื ณ สถานประกอบการวา่ของทีน่ าเขา้แตล่ะเทีย่วเรอื ไดน้ าไปประกอบเป็น

ของครบชดุสมบรูณ์แลว้ ใหจั้ดท าสรุปใบขนสนิคา้หลายเทีย่วเรอืตามแบบทีก่ าหนด และคนืเงนิประกนัพธิกีารหลายเทีย่วเรอืแก ่

ผูน้ าของเขา้ตอ่ไป 



(3.1.2) กรณีทีข่องยังน าเขา้มาไมค่รบชดุสมบรูณ์หรอืยังไม่ส าเร็จ หากผูน้ าของเขา้ยืน่ ค ารอ้งขอสรุปใบขนสนิคา้

หลายเทีย่วเรอืและพนักงานศลุกากรพจิารณาแลว้เห็นวา่เป็นไปตามหลักเกณฑ ์ขอ้ 1.1 ใหป้ฏบิตัเิชน่เดยีวกบัขอ้ (5.1.1) 

(3.2) กรณีผูน้ าของเขา้มไิดม้าสรุปใบขนหลายเทีย่วเรอืครบชดุสมบรูณ์ตามก าหนดระยะเวลา ใหอ้อกหนังสอืแจง้ใหผู้น้ า

ของเขา้มาปฏบิตัพิธิกีารภายใน 30 วนั นับแตว่นัไดรั้บหนังสอืแจง้ หากพน้ระยะเวลาทีก่ าหนดและยังไมม่าปฏบิตัพิธิกีารดงักลา่ว 

ใหด้ าเนนิการตามระเบยีบปฏบิัตแิละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่บงัคบัตามสญัญาประกนั แลว้ใหอ้อกแบบแจง้การประเมนิ 

(กศก.115) เรยีกเก็บคา่ภาษีอากรทกุเทีย่วเรอืตามประเภทพกิดัอัตราศลุกากรของของนัน้ โดยไมถ่อืเป็นของครบชดุสมบรูณ์ 

(3.3) หากผูน้ าของเขา้ยืน่ค ารอ้งขอขยายระยะเวลาพรอ้มเอกสารหลักฐาน ใหพ้นักงานศลุกากรพจิารณาค ารอ้ง เหตผุล

ความจ าเป็น และเสนอผูบ้งัคับบญัชา ดงันี้ 

(3.3.1) กรณีไมเ่กนิ 180 วนั ใหเ้ป็นอ านาจของผูอ้ านวยการสว่น 

(3.3.2) กรณีเกนิ 180 วนั ใหเ้ป็นอ านาจของผูอ้ านวยการส านักหรอืนายดา่นศลุกากร 

(3.4) การสรุปใบขนหลายเทีย่วเรอืหากพบความผดิตามกฎหมายศลุกากรและ/หรอืกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งใหห้น่วยงาน

ศลุกากรทีส่รุปใบขนสนิคา้หลายเทีย่วเรอืเป็นผูพ้จิารณาด าเนนิการ 

(4) การขออนุมัตยิกเวน้การปฏบิตัติามหลกัเกณฑเ์งือ่นไขทีก่ าหนด 

ในกรณีทีม่เีหตอุนัสมควรหรอืเหตกุารณ์สดุวสิยัใด ๆ ท าใหไ้ม่สามารถปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขดงักลา่วขา้งตน้

ได ้เมือ่ผูน้ าของเขา้ยืน่ค ารอ้งพรอ้มหลกัฐานประกอบ ณ ส านักงานศลุกากรหรอื ดา่นศลุกากรหรอืหน่วยงานศลุกากรทีรั่บปฏบิตั ิ

พธิกีารศลุกากรการน าของเขา้เทีย่วแรก ใหผู้อ้ านวยการส านักงานศลุกากรหรอืนายดา่นศลุกากรของดา่นศลุกากรทีน่ าของเขา้

เทีย่วแรก เสนออธบิดหีรอืผูท้ีอ่ธบิดมีอบหมาย พจิารณาอนุมัตผิอ่นผันเป็นรายกรณี 

 
 

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

 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 4 วนัท าการ 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
การตรวจสอบค าขออนุญาตท าใบขนสนิคา้หลายเทีย่วเรอื และ

สญัญาประกนัใบขนสนิคา้หลายเทีย่วเรอื 

- รับเอกสารการยืน่ค ารอ้ง  
- ตรวจสอบแบบค าขอฯ และเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอฯ 

(หมายเหต:ุ -)  

40 นาท ี จดุรับค าขอของกรม
ศลุกากร 

 

2) กำรพจิำรณำ 
- ตรวจสอบขอ้มลูทีป่รากฏ ในเอกสาร หลักฐานประกอบค าขอฯ 

ทีเ่พยีงพอตอ่การพจิารณา 
- ด าเนนิการพจิารณาก าหนดวงเงนิประกนั 

(หมายเหต:ุ -)  

15 นาท ี จดุรับค าขอของกรม
ศลุกากร 

 

3) กำรพจิำรณำ 
ผูม้อี านาจพจิารณาอนุมัต/ิแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่พรอ้มทัง้

ออกใบสัง่เก็บเงนิวางประกนัคา่ธรรมเนยีมพธิกีารศลุกากรใบขน
สนิคา้หลายเทีย่วเรอื 

(หมายเหต:ุ -)  
 

15 นาท ี จดุรับค าขอของกรม
ศลุกากร 

 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

4) กำรตรวจสอบเอกสำร 

การตรวจสอบค ารอ้งขอสรุปใบขนสนิคา้หลายเทีย่วเรอื 
- รับเอกสารการยืน่ค ารอ้ง 

- ตรวจสอบแบบค าขอฯ และเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอฯ 
(หมายเหต:ุ -)  

1 ชัว่โมง จดุรับค าขอของกรม

ศลุกากร 
 

5) กำรพจิำรณำ 

ตรวจสอบสรุปใบขนสนิคา้หลายเทีย่วเรอื และหลกัฐานประกอบ 
รวมทัง้ตรวจสอบของทีน่ าเขา้ตามใบขนสนิคา้หลายเทีย่วเรอื ณ 

สถานประกอบการวา่ของทีน่ าเขา้แตล่ะเทีย่วเรอื ไดน้ าไป
ประกอบเป็นของครบชดุสมบรูณ์แลว้ 

(หมายเหต:ุ (เมือ่มเีอกสารประกอบครบถว้น))  

3 วนัท าการ จดุรับค าขอของกรม

ศลุกากร 
 

6) กำรพจิำรณำ 
ผูม้อี านาจพจิารณาอนุมัต/ิแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่พรอ้มทัง้

คนืเงนิประกนัพธิกีารหลายเทีย่วเรอืแกผู่น้ าของเขา้ 
(หมายเหต:ุ -)  

30 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 ุ(เจา้พนักงานศลุกากรจะถา่ยส าเนาเอกสารจากเอกสารฉบบั

จรงิ โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนาโดยการเซ็นชือ่ตอ่หนา้เจา้พนักงาน
ศลุกากรเทา่นัน้) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ออกใหไ้วไ้มเ่กนิ 6 เดอืน นับแตว่นัยืน่ค าขอ เจา้พนักงาน

ศลุกากรจะถา่ยส าเนาเอกสารจากฉบับจรงิ โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรอง
ส าเนาโดยการเซ็นชือ่ตอ่เจา้พนักงานศลุกากร พรอ้มประทบัตรานติิ

บคุคล (ถา้ตอ้งประทบัตรานติบิคุคลตามทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืรับรองการ
จดทะเบยีนนติบิคุคล)) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ตดิอากรแสตมป์ตามทีก่ฎหมายก าหนด) 

- 

4) 
 

ค ำขออนุญำตท ำใบขนสนิคำ้หลำยเทีย่วเรอื และสญัญำประกนัใบ
ขนสนิคำ้หลำยเทีย่วเรอื 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

5) 
 

เอกสำรประกอบค ำขออนุญำตดงันี ้(1) สญัญำซือ้ขำยหรอื
เอกสำรกำรส ัง่ซือ้ของครบชุดสมบูรณ ์(2) บญัชรีำคำสนิคำ้ (3) 

แค็ตตำล็อก (CATALOGUE) หรอืแบบพมิพเ์ขยีว (BLUE PRINT) 
ของของครบชุดสมบูรณ์ (4) เอกสำรอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง อำท ิแผน

โครงกำร หรอืแผนกำรด ำเนนิงำน กำรตดิต ัง้ หรอืกำรประกอบของ

ครบชุดสมบูรณ ์(5) แบบแจง้รำยละเอยีดกำรน ำเขำ้ใบขนสนิคำ้
หลำยเทีย่วเรอื ตำมทีก่รมศุลกำกรก ำหนด โดยมรีำยละเอยีด

รำยกำรของทีน่ ำเขำ้ตำมค ำขออนุญำตท ำใบขนสนิคำ้หลำยเทีย่ว
เรอืครบถว้น 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ((1) หนังสอืราชการภาษาตา่งประเทศใหแ้ปลเป็นภาษาไทย

พรอ้มรับรองการแปลเอกสาร 
2) ) รับรองเอกสาร ส าเนาถกูตอ้ง และประทบัตรานติบิคุคล) 

 

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/

