
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรน ำรถออกนอกรำชอำณำจกัร (รถบรรทกุสนิคำ้/รถบรรทกุทีไ่มม่ ี

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

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

การน ารถบรรทกุสนิคา้ หรอืรถบรรทกุทีไ่มม่สีนิคา้ หรอืรถยนตส์ว่นบคุคล หรอืรถยนตท์ีบ่รรทกุแตผู่โ้ดยสาร ออกไปนอก

ราชอาณาจักร กระท าไดโ้ดย 

1) รถบรรทกุสนิคา้ ใหผู้ข้นสง่ของทีจ่ะขนผา่นเขตแดนทางบก จัดท าบญัชสีนิคา้ทางบก (ศ.บ.3) จ านวน 2 ฉบับ ยืน่ตอ่

พนักงานศลุกากรประจ าดา่นศลุกากรเพือ่ตรวจของทีข่นสง่มานัน้ เมือ่เจา้หนา้ทีส่ัง่ปลอ่ยของนัน้แลว้จะคนื บญัชสีนิคา้ทางบก 

(ศ.บ.3) ใหแ้กผู่ค้วบคมุรถหรอืผูข้นสง่ จ านวน 1 ฉบับ เพือ่ยืน่ใหก้บัพนักงานศลุกากรทีป่ระจ าอยู ่ณ ดา่นพรมแดนพรอ้มใบก ากบั

การขนยา้ย เพือ่ตรวจสอบความถกูตอ้ง 

2) รถบรรทกุทีไ่มม่สีนิคา้ ใหผู้ข้นสง่จัดท าบญัชสีนิคา้ทางบก (ศ.บ.3) จ านวน 2 ฉบบั โดยใหห้มายเหตวุา่ ไมม่สีนิคา้

สง่ออก ยืน่ตอ่พนักงานศลุกากร ณ ดา่นพรมแดน 

3) รถยนตส์ว่นบคุคล หรอืรถยนตท์ีบ่รรทกุแตผู่โ้ดยสาร ใหเ้จา้ของรถหรอืผูค้วบคมุรถ จัดท าหนังสอืขออนุญาตน า

ยานพาหนะ สว่นและสิง่ตา่งๆ แหง่ยานพาหนะและผูโ้ดยสารเพือ่ออกไปยังตา่งประเทศ (แบบ 454) รวม 2 ฉบบั พรอ้มเอกสาร

ประกอบ ยืน่ ณ ดา่นพรมแดนแทนบญัชสีนิคา้ทางบก (แบบ ศ.บ.3) เพือ่ใหพ้นักงานศลุกากรประจ าดา่นพรมแดนตรวจสอบ และ

ใหป้ฏบิตัพิธิกีารเชน่เดยีวกบับัญชสีนิคา้ทางบก (แบบ ศ.บ.3) ทกุประการ 

เมือ่น ารถกลับเขา้มาพนักงานศลุกากรประจ าดา่นพรมแดนจะตรวจสอบรถใหต้รงตามทีน่ าออกไป 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

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

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

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

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

 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 35 นาท ี
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารบญัชสีนิคา้ทางบก (ศ.บ.3)/หนังสอื

ขออนุญาตเอกสาร (แบบ 454) และเอกสารประกอบ 

(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี จดุรับค าขอของกรม
ศลุกากร 

 

2) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ทีศ่ลุกากรพจิารณาและบนัทกึขอ้มลูลงในระบบงาน
ยานพาหนะผา่นแดน 

(หมายเหต:ุ -)  

15 นาท ี จดุรับค าขอของกรม

ศลุกากร 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
จัดพมิพใ์บขนสนิคา้พเิศษจากระบบงานยานพาหนะผา่นแดนให ้

ผูน้ าเขา้ลงลายมอืชือ่ และคนืเอกสารใหเ้ป็นหลักฐานในการ

น ากลับ 
(หมายเหต:ุ -)  

10 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.3) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(กรณีรถบรรทกุสนิคา้) 

- 

8) 

 

แบบ 454 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(กรณีรถยนตส์ว่นบคุคล หรอืรถยนตท์ีบ่รรทกุแตผู่โ้ดยสาร) 

- 

 
 

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) บญัชสี าหรับของทีส่ง่ออกนอกราชอาณาจักรทางบก (แบบ ศ.บ.3) และแบบที ่454 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

การนับระยะเวลาการใหบ้รกิารพธิกีารศลุกากรส าหรับยานพาหนะทีน่ าเขา้มาในราชอาณาจักรเป็นการชัว่คราวจะเริม่นับตัง้แต่
เจา้หนา้ทีศ่ลุกากรไดรั้บเอกสารประกอบในการผ่านพธิกีารศลุกากรจนถงึการอนุญาตใหผู้น้ าเขา้น ายานพาหนะออกไปจากดา่น

พรมแดน 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 01/03/2563 

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

