
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรรบัฝำกหบีหอ่ของสว่นตวัผูโ้ดยสำรทีเ่ดนิทำงผำ่น (Customs Bond) 

(N) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

หบีหอ่ของสว่นตวัผูโ้ดยสารทีเ่ดนิทางผา่นไปประเทศทีส่ามโดยแวะพักในราชอาณาจักรเป็นการชัว่คราวและไมป่ระสงค์

จะน าของผ่านศลุกากรมาเขา้ในราชอาณาจักรสามารถทีจ่ะฝากหบีหอ่ของไวท้ีค่ลงัเก็บของ (Customs Bond) โดยมเีงือ่นไข

ดงัตอ่ไปนี้ 

- ผูฝ้ากตอ้งมบีตัรโดยสารผา่นในขณะน าฝาก 

- ไมเ่ป็นของตอ้งหา้ม 

- ผูฝ้ากไมม่พีฤตกิรรมอนัควรสงสยัวา่จะมกีารทจุรติหรอืเตรยีมการเพือ่ลักลอบหนีศลุกากร 

- การรับฝากใหม้รีะยะเวลาไมเ่กนิ 30 วนัตามนติกิรรมสญัญาซึง่ไดก้ าหนดไวใ้นใบรับฝากของสว่นตวัผูโ้ดยสาร (แบบ 466) 

 

หมายเหต ุ

- ในกรณีมเีหตสุงสยัเกีย่วกับความจรงิหรอืความถกูตอ้งของรายการสนิคา้หรอืเอกสารทีส่ าแดงใหผู้น้ าของออกมหีนา้ทีพ่สิจูน์

ขอ้เท็จจรงิหรอืความถกูตอ้งของขอ้ความหรอืเอกสารใดๆ ทีไ่ดส้ 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:ุ -)  
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 : 20 นาท ี
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีศ่ลุกากรรับแจง้ความประสงคข์องผูโ้ดยสารและ
ตรวจสอบเอกสารไดแ้กห่นังสอืเดนิทาง (Passport) และบตัร

โดยสารทีจ่ะเดนิทางไปประเทศทีส่ามรวมทัง้ชัง่น ้าหนักหบีห่อ
ของทีผู่โ้ดยสารจะฝาก 

(หมายเหต:ุ (กรณีทีเ่นือ้หาปรากฏในค าขอและเอกสารหลกัฐาน
ไมช่ดัเจนเจา้หนา้ทีอ่าจแจง้ใหผู้ย้ืน่ค าขอชีแ้จงรายละเอยีด
เพิม่เตมิ))  

15 นาท ี จดุรับค าขอของกรม

ศลุกากร 
 

2) กำรพจิำรณำ 
เจา้หนา้ทีศ่ลุกากรรับฝากของโดยออกใบรับฝากของสว่นตวัของ

ผูโ้ดยสาร (แบบ 466) และมอบตน้ฉบบัใหแ้กผู่ฝ้าก 

(หมายเหต:ุ (โดยเริม่นับระยะเวลาตัง้แตก่ารตรวจสอบเอกสาร
เรยีบรอ้ยจนกระทัง่ถงึการออกใบรับฝากฯ))  

5 นาท ี จดุรับค าขอของกรม
ศลุกากร 

 

 

 

 



รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

หนงัสอืเดนิทำง 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

2) 

 

บตัรโดยสำรผำ่น 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ออกโดยสายการบนิ) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) 1. น ำ้หนกัไมเ่กนิ 20 กโิลกรมัหบีหอ่ละ 40 บำท 
2. น ำ้หนกัเกนิ 20 กโิลกรมัแตไ่มเ่กนิ 40 กโิลกรมัหบีหอ่ละ 80 บำท 

3. น ำ้หนกัเกนิ 40 กโิลกรมัขึน้ไปหบีหอ่ละ 150 บำท 
4. กรณีทีไ่มข่นยำ้ยของออกไปภำยในสบิวนัในสว่นทีเ่ก็บรกัษำเกนิ

กวำ่สบิวนัใหเ้รยีกเก็บคำ่ธรรมเนยีมเป็นรำยวนัในอตัรำสองเทำ่ของ
อตัรำทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ 1-3 

5. เศษของวนัใหน้บัเป็นหนึง่วนั 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  

 

 

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/

