
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรสง่หรอืน ำเงนิตรำ เงนิตรำตำ่งประเทศ และตรำสำรเปลีย่นมอื ออกไป

หรอืเขำ้มำในประเทศ (N) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

- เงนิบาท มขีอ้จ ากดัในการน าเงนิตราทีเ่ป็นธนบัตรหรอืเหรยีญกษาปณ์ อนัมมีลูคา่รวมกนัเกนิ 450,000 บาท แตไ่มเ่กนิ 

2,000,000 บาท ออกนอกประเทศไปยังประเทศสาธารณรัฐสงัคมนยิมเวยีตนาม สาธารณรัฐประชาชนจนี (เฉพาะมณฑลยูนนาน) 

และประเทศทีม่พีรมแดนตดิตอ่กบัประเทศไทย (สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมยีนมาร ์สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว 

ราชอาณาจักรกมัพูชา และสหพันธรัฐมาเลเซยี) ตอ้งแจง้รายการเกีย่วกับเงนิตรานัน้ตอ่เจา้หนา้ทีศ่ลุกากรตามแบบทีก่ าหนดสว่น

การน าเงนิตราออกนอกประเทศไปยังประเทศอืน่สามารถน าเงนิออกไดไ้มเ่กนิ 50,000 บาท 

- เงนิตราตา่งประเทศ ไมต่อ้งขออนุญาตในการน าออกไปหรอืน าเขา้มาในราชอาณาจักรแตต่อ้งปฏบิัตติามกฎกระทรวง

และประกาศกระทรวงการคลงัทีก่ าหนดวา่หากผูใ้ดน าเงนิตราตา่งประเทศทีม่จี านวนเกนิกวา่ 15,000 ดอลลา่รส์หรัฐหรอื

เทยีบเทา่ออกไปนอกหรอืน าเขา้มาในประเทศจะตอ้งแจง้ตอ่เจา้หนา้ทีศ่ลุกากรตามแบบทีก่ระทรวงการคลงัก าหนด 

 

หมายเหต ุ

- ในกรณีมเีหตสุงสยัเกีย่วกับความจรงิหรอืความถกูตอ้งของรายการสนิคา้หรอืเอกสารทีส่ าแดงใหผู้น้ าของออกมหีนา้ทีพ่สิจูน์

ขอ้เท็จจรงิหรอืความถกูตอ้งของขอ้ความหรอืเอกสารใดๆ ที่ไดส้ าแดงตอ่เจา้หนา้ทีโ่ดยอาจเป็นขอใหผู้น้ าของออกจัดหา

ค าอธบิายเพิม่เตมิรวมทัง้เอกสารหลกัฐานอืน่วา่ราคาทีส่ าแดงไวนั้น้เป็นความจรงิ 

- การพบเหตสุงสยัซึง่ตอ้งพสิจูนข์อ้เท็จจรงิถอืวา่เป็นการด าเนนิงานตามกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา 

- ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน

เรยีบรอ้ยแลว้ 
 

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:ุ (ตามเวลาเปิด-ปิดของดา่น/ส านักงานทีรั่บแจง้))  
ส านักงานศลุกากร หรอืดา่นศลุกากรทีใ่หบ้รกิาร/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง 
ณ หน่วยงาน  

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

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 20 นาท ี
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้หนา้ทีผู่รั้บแจง้มอบแบบส าแดงเงนิตราตา่งประเทศใหก้บั

ผูโ้ดยสารทีม่าแจง้เพือ่ใหก้รอกรายละเอยีดใหช้ดัเจนพรอ้มทัง้
ตรวจสอบขอ้มูลในแบบฯและตรวจนับจ านวนเงนิตราใหถ้กูตอ้ง

ตรงตามแบบทีส่ าแดงตอ่หนา้ผูโ้ดยสาร 

(หมายเหต:ุ (กรณีทีเ่นือ้หาปรากฏในค าขอและเอกสารหลักฐาน
ไมช่ดัเจนเจา้หนา้ทีอ่าจแจง้ใหผู้ย้ืน่ค าขอชีแ้จงรายละเอยีด
เพิม่เตมิ))  

15 นาท ี จดุรับค าขอของกรม
ศลุกากร 

 

2) กำรพจิำรณำ 

เมือ่เห็นวา่ถกูตอ้งตรงกนัแลว้เจา้หนา้ทีศ่ลุกากรจะลงลายมอืชือ่

พรอ้มประทบัตราในแบบส าแดงเงนิตราตา่งประเทศและมอบ
ส าเนาใหก้ับผูเ้ดนิทาง 

(หมายเหต:ุ -)  

5 นาท ี จดุรับค าขอของกรม

ศลุกากร 

 



 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

หนงัสอืเดนิทำง 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีชาวตา่งชาตคิอืหน่วยงานทีอ่อกหนังสอืเดนิทางของ 

แตล่ะประเทศ ) 

ส านักงานเลขานุการกรมการกงศลุ 

2) 

 

แบบแจง้รำยกำรเงนิตรำไทย หรอืเงนิตรำตำ่งประเทศ หรอืตรำ

สำรเปลีย่นมอื 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

 

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) แบบแจง้รายการเงนิตราไทย หรอืเงนิตราตา่งประเทศ หรอืตราสารเปลีย่นมอื 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมำยเหตุ 

- 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 01/03/2563 

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

