
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขออนญุำตเป็นผูข้นสง่ผำ่นแดน (N) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ผูข้นสง่ผา่นแดนและผูข้นสง่ปลายทางจะตอ้งเป็นผูข้นสง่ตน้ทางหรอืผูข้นสง่ชว่งของผูข้นสง่ตน้ทาง ซึง่มชี ือ่ระบไุวใ้นใบ

ตราสง่ หรอืมหีลักฐานแสดงวา่ไดรั้บมอบหมายจากผูส้ง่สนิคา้ตน้ทางหรอืไดรั้บมอบหมายจากผูท้ีส่นิคา้ตราสง่ถงึ และเป็นผูท้ีไ่ด ้

การอนุมัตจิากกรมการขนสง่ทางบกใหเ้ป็นผูป้ระกอบการขนสง่สนิคา้ทางถนนระหวา่งประเทศไทย - สปป. ลาว และไดท้ าสญัญา

ประกนัทณัฑบ์นการขนสง่สนิคา้ผา่นแดนไวก้บักรมศลุกากรวา่จะปฏบิัตติามระเบยีบขอ้บงัคบัของกรมศลุกากร และเงือ่นไขทีร่ะบุ

ในสญัญานัน้ โดยสญัญาดงักลา่วจะท าอย่างคุม้ไดท้ัว่ไปตลอดระยะเวลาทีเ่ป็นผูข้นสง่ผา่นแดน กรณีใบอนุญาตการขนสง่สนิคา้

ระหวา่งประเทศจากกรมขนสง่ทางบกหมดอายุ ใหถ้อืวา่สญัญาประกนัทณัฑบ์นการขนสง่สนิคา้ผ่านแดนสิน้สดุ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

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

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร์ 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 : 21 วนัท าการ 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
- ตรวจสอบแบบค ารอ้ง และเอกสารหลกัฐานประกอบ 

- ลงทะเบยีนรับค ารอ้ง 
(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี จดุรับค าขอของกรม
ศลุกากร 

 

2) กำรพจิำรณำ 

ตรวจสอบขอ้มูลบรษัิทฯ (รวมถงึตรวจสอบขอ้มูลการกระท า
ความผดิและความถกูตอ้งของหนังสอืค ้าประกนั (ถา้ม)ี) และ

เสนอเรือ่งตอ่ผูม้อี านาจอนุมัต ิ
(หมายเหต:ุ -)  

20 วนัท าการ จดุรับค าขอของกรม

ศลุกากร 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

ผูม้อี านาจพจิารณาอนุมัต ิ
(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 ุ(บตัรประจ าตวัประชาชนของ กรรมการผูม้อี านาจลงนามและพยาน 
เจา้พนักงานศลุกากรจะถา่ยส าเนาเอกสารจากเอกสารฉบับจรงิ โดยผูย้ืน่ค า

ขอตอ้งรับรองส าเนาโดยการเซ็นชือ่ตอ่หนา้เจา้พนักงานศลุกากรเทา่นัน้) 

 

กรมการปกครอง 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

2) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ส าเนาทะเบยีนบา้น ของกรรมการผูม้อี านาจลงนามและพยาน 
เจา้พนักงานศลุกากรจะถา่ยส าเนาเอกสารจากเอกสารฉบับจรงิ โดยผูย้ืน่ค า

ขอตอ้งรับรองส าเนาโดยการเซ็นชือ่ตอ่หนา้เจา้พนักงานศลุกากรเทา่นัน้) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

หนงัสอืเดนิทำง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(1. ใชใ้นกรณีตา่งชาต ิ

2. รับรองเอกสารส าเนาถูกตอ้ง) 

- 

4) 
 

ใบอนุญำตท ำงำน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 3 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(1. ใชใ้นกรณีตา่งชาต ิ

2. รับรองเอกสารส าเนาถูกตอ้ง ) 

กรมการจัดหางาน 

5) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ตดิอากรแสตมป์ตามทีก่ฎหมายก าหนด) 

- 

6) 

 

แบบค ำขอลงทะเบยีนผูข้นสง่ผำ่นแดนตำมควำมตกลงวำ่ดว้ยกำร

ขนสง่ทำงถนนระหวำ่งรฐับำลแหง่รำชอำณำจกัรไทยและรฐับำล
แหง่สำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนลำวทำงอเิล็กทรอนกิส ์ 

(ตำมแบบแนบทำ้ยประกำศกรมฯ ที ่141/2560) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กรมศลุกากร 

7) 
 

สญัญำประกนัและทณัฑบ์นกำรขนสง่สนิคำ้ผำ่นแดน (ตำมแบบ
แนบทำ้ยประกำศกรมฯ ที ่4/2561 เรือ่งแกไ้ขเพิม่เตมิประกำศ

กรมฯ ที ่141/2560) 
ฉบบัจรงิ 3 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กรมศลุกากร 

8) 

 

กำรวำงเงนิหรอืหลกัประกนั  กรณีใชห้นงัสอืค ำ้ประกนัของ

ธนำคำร วงเงนิ 1,000,000 บำท (หนึง่ลำ้นบำทถว้น) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 5 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(รับรองเอกสารส าเนาถกูตอ้งและประทบัตรานติบิคุคล) 

- 

9) 

 

กำรวำงเงนิหรอืหลกัประกนั กรณีใชส้ทิธ ิ ์ผูน้ ำของเขำ้ ผูส้ง่ของออก

ระดบัมำตรฐำนเออโีอหรอืตวัแทนออกของระดบัมำตรฐำนเออโีอ 

แทนกำรวำงเงนิหรอืหลกัประกนั 1. ใบรบัรองสถำนภำพ
ผูป้ระกอบกำรระดบัมำตรฐำนเออโีอ (AEO Certificate)  

2.  สญัญำประกนัและทณัฑบ์นของตวัแทนออกของระดบั
มำตรฐำนเออโีอ 3.  หนงัสอืค ำ้ประกนัของธนำคำร (ฉบบัทีใ่ชค้ ำ้

ประกนักำรท ำสญัญำประกนัและทณัฑบ์นตวัแทนออกของระดบั
มำตรฐำนเออโีอ) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 4 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(รับรองเอกสารส าเนาถกูตอ้งและประทบัตรานติบิคุคล) 

 
 

 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

10) 

 

ใบอนุญำตประกอบกำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ ประเภทไมป่ระจ ำ

ทำงดว้ยรถทีใ่ชใ้นกำรขนสง่สตัวห์รอืส ิง่ของ (แบบ ขส.บ.12 ฌ.) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(1. เอกสารตอ้งไม่หมดอายุ 

2. รับรองเอกสารส าเนาถูกตอ้งและประทับตรา 
นติบิคุคล) 

- 

11) 

 

หนงัสอืรบัรองกำรจดทะเบยีนบรษิทัฯ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(ออกใหไ้วไ้มเ่กนิ 6 เดอืน นับแตว่นัยืน่ค าขอ เจา้พนักงาน

ศลุกากรจะถา่ยส าเนาเอกสารจากฉบับจรงิ โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรอง
ส าเนาโดยการเซ็นชือ่ตอ่เจา้พนักงานศลุกากร พรอ้มประทบัตรานติิ

บคุคล (ถา้ตอ้งประทบัตรานติบิคุคลตามทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืรับรองการ
จดทะเบยีนนติบิคุคล)) 

- 

12) 

 

ใบส ำคญักำรจดทะเบยีนหำ้งหุน้สว่นบรษิทั 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เจา้พนักงานศลุกากรจะถา่ยส าเนาเอกสารจากฉบับจรงิ โดย
ผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนาโดยการเซ็นชือ่ตอ่เจา้พนักงานศลุกากร 

พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล (ถา้ตอ้งประทับตรานติบิคุคลตามทีก่ าหนดไว ้

ในหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล)) 

- 

13) 

 

บญัชรีำยชือ่ผูถ้อืหุน้ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เจา้พนักงานศลุกากรจะถา่ยส าเนาเอกสารจากฉบับจรงิ โดย

ผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนาโดยการเซ็นชือ่ตอ่เจา้พนักงานศลุกากร 
พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล (ถา้ตอ้งประทับตรานติบิคุคลตามทีก่ าหนดไว ้

ในหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล)) 

- 

14) 
 

บตัรประจ ำตวัผูเ้สยีภำษอีำกรของบรษิทัฯหรอืหำ้งหุน้สว่นฯ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(เจา้พนักงานศลุกากรจะถา่ยส าเนาเอกสารจากฉบับจรงิ โดย

ผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนาโดยการเซ็นชือ่ตอ่เจา้พนักงานศลุกากร 

พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล (ถา้ตอ้งประทับตรานติบิคุคลตามทีก่ าหนดไว ้
ในหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล)) 

- 

 

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))  
 



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

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) แบบค าขอลงทะเบยีนผูข้นสง่ผ่านแดนตามความตกลงวา่ดว้ยการขนสง่ทางถนนระหวา่งรัฐบาลแหง่ราชอาณาจักร
ไทยและรัฐบาลแหง่สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาวทางอเิล็กทรอนกิส ์

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 01/03/2563 
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