คูม
่ อ
ื สำหร ับประชำชน : กำรขออนุญำตทำกำรล่วงเวลำ
หน่วยงำนทีใ่ ห้บริกำร : ด่านศุลกากรเชียงของ กระทรวงการคลัง
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี ำร เงือ
่ นไข (ถ้ำมี) ในกำรยืน
่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
หลักเกณฑ์
การรับคาขอและการอนุญาตให ้ทาการล่วงเวลา
- การยืน
่ คาขออนุญาตทาการล่วงเวลาและการพิจารณาอนุญาตให ้ทาการล่วงเวลานัน
้ ถ ้าเป็ นงานของสานั กหรือหน่วยงานใดให ้
ยืน
่ ขอต่อสานักหรือหน่วยงานนั น
้ เป็ นผู ้รับคาขอและพิจารณาอนุญาต
- แบบใบอนุญาตให ้ทาการล่วงเวลาให ้ใช ้ แบบที่ 432
- การขออนุญาตทาการในวันหยุดราชการ ให ้ยืน
่ คาขอต่อพนักงานศุลกากรภายในเวลาราชการในวันก่อนวันทีป
่ ระสงค์จะทาการ
หนึง่ วัน ส่วนการขออนุญาตทาการก่อนหรือหลังเวลาราชการ ให ้ยืน
่ คาขอภายในเวลาราชการ
- การขออนุญาตทาการในวันหยุดราชการ ในกรณีทไี่ ม่ได ้ยืน
่ ขอล่วงหน ้า ให ้ยืน
่ ขอเปิ ดทีท
่ าการ (Knock Door) ณ ทีท
่ าการ
ศุลกากร
- การขออนุญาตทาการล่วงเวลา ให ้ชาระค่าธรรมเนียมตามใบแนบ ศ.3
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามใบแนบ ศ.3
อัตราค่าธรรมเนียมสาหรับพนั กงานไปประจาการก่อนหรือหลังเวลาราชการหรือในวันหยุดเพือ
่ สะดวกแก่ผู ้ค ้า
(1) ประจาการพิเศษ ณ ศุลกสถาน กรณีขอเปิ ดทีท
่ าการพิเศษ (KNOCK DOOR) รายละ 400 บาท
(2) ประจาการในเรือขาเข ้าหรือขาออก
(ก) เวลาตัง้ แต่ 06.00น. ถึง 18.00 น. ของวันหยุดราชการ ลาละ 500 บาท
(ข) เวลาตัง้ แต่ 18.00น. ถึง 24.00 น. ลาละ 500 บาท
(ค) เวลาตัง้ แต่ 24.00น. ถึง 06.00 น. ลาละ 500 บาท
(ง) ถ ้าทาการทัง้ ขาเข ้าและขาออกพร ้อมกันให ้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิม
่ ขึน
้ อีกร ้อยละ 50 ของอัตราตามทีก
่ าหนดไว ้ใน (ก) (ข)
หรือ (ค)แล ้วแต่กรณี
(3) ประจาการในเรือลาเลียงหรือเรือโป๊ ะ ทีโ่ รงพักสินค ้าหรือทีซ
่ งึ่ ได ้รับอนุมัตแ
ิ ห่งใดแห่งหนึง่
(ก) เวลาตัง้ แต่ 06.00 น. ถึง 18.00 น. ของวันหยุดราชการ ลาละ 300 บาท
(ข) เวลาตัง้ แต่ 18.00น. ถึง 24.00น. ลาละ 300 บาท
(ค) เวลาตัง้ แต่ 24.00น. ถึง 06.00น. ลาละ 300 บาท
(4) ประจาการ ณ ศุลกสถาน ทาเนียบท่าเรือ โรงพักสินค ้า คลังสินค ้าทัณฑ์บน หรือทีซ
่ งึ่ ได ้รับอนุมัตแ
ิ ห่งใดแห่งหนึง่ ในกรณี
ตรวจปล่อยของซึง่ นาเข ้าหรือส่งออก หรือในกรณีขนของทีไ่ ด ้ตรวจปล่อยแล ้ว

เวลาตัง้ แต่ 08.00น. ถึง 16.30น. ของวันหยุดราชการ ใบขนสินค ้าฉบับละ 200 บาท

(ข) เวลาตัง้ แต่ 16.30น. ถึง 24.00น. ใบขนสินค ้าฉบับละ 200 บาท

(ค) เวลาตัง้ แต่ 24.00น. ถึง 08.00น. ใบขนสินค ้าฉบับละ 200 บาท
(5) ประจาการพิเศษ ณ ศุลกสถานสาหรับเรือประมงค ้าปลาไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
(6) ประจาการพิเศษ ณ ศุลกสถานตาม (1) ประจาการในเรือขาเข ้าหรือขาออกตาม (2) และประจาการตาม (4) ในกรณีตรวจ
ปล่อยรถยนต์สว่ นบุคคลซึง่ นาเข ้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรพร ้อมกับตนเป็ นการชัว่ คราวเพือ
่ การท่องเทีย
่ ว ไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียม
(7) ประจาการพิเศษ ณ ศุลกสถานตาม (1) ประจาในเรือขาเข ้าหรือขาออกตาม (2) และประจาการตาม (4) ในกรณีตรวจปล่อย
ภาพถ่ายและหนังสือพิมพ์ทน
ี่ าเข ้าหรือส่งออกทางอากาศยานไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
(8) ประจาการพิเศษ ณ ศุลกสถานตาม (1) ในกรณีตรวจปล่อยรถยนต์โดยสารบริการ (SHUTTLE BUS) บนสะพานมิตรภาพ
ไทย- ลาว ซึง่ จัดขึน
้ ตามมติคณะกรรมาธิการร่วมกาหนดนโยบายบริหารและบารุงรักษาสะพานมิตรภาพไทย-ลาว เพือ
่ วิง่ รับส่ง
ผู ้โดยสารระหว่างด่านพรมแดนหนองคายกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
(9) ประจาการ ณ ศุลกสถาน กรณีขอให ้กระทาการอย่างหนึง่ อย่างใดนอกจากทีร่ ะบุไว ้ใน (2) ถึง (8)
(ก) เวลาตัง้ แต่ 08.30น. ถึง 16.30น. ของวันหยุดราชการ รายละ 200 บาท
(ข) เวลาตัง้ แต่ 16.30น. ถึง 24.00น. รายละ 200 บาท
(ค) เวลาตัง้ แต่ 24.00น. ถึง 08.30น. รายละ 200 บาท
(10) ประจาการพิเศษ ณ ศุลกสถานตาม (1) ประจาการในเรือขาเข ้าหรือขาออกตาม (2) ประจาการในเรือลาเลียง หรือเรือโป๊ ะ
ตาม (3) ประจาการตรวจปล่อยของหรือขนของทีไ่ ด ้ตรวจปล่อยแล ้วตาม (4) และ ประจาการ ณ ศุลกสถานตาม (9) ในเขตพืน
้ ที่
รับผิดชอบของด่านศุลกากรทีม
่ เี ขตแดนทางบกติดต่อกับต่างประเทศไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
หมายเหตุ
ค่าธรรมเนียมคูม
่ อ
ื สาหรับประชาชน แผ่นละ 40 บาท

หมายเหตุ
** ขัน
้ ตอนการดาเนินงานตามคูม
่ อ
ื จะเริม
่ นับระยะเวลาตัง้ แต่เจ ้าหน ้าทีต
่ รวจสอบเอกสารครบถ ้วนตามทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื ประชาชน
เรียบร ้อยแล ้ว
ช่องทำงกำรให้บริกำร

สถำนทีใ่ ห้บริกำร
ด่านศุลกากรเชียงของ เลขที่ 78 ม.9 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.
เชียงราย 57140 โทร.0-5316-0392-3/ติดต่อด ้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
(หมายเหตุ: (หากมีการขอรับบริการนอกเวลาราชการ หรือ
วันหยุดราชการให ้ยืน
่ คาร ้องขอทาการในเวลาราชการและชาระ
ค่าธรรมเนียมตามระเบียบ (ถ ้ามี)))
ขนตอน
ั้
ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 15 นาที

ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให ้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย
่ ง)

ลำด ับ
1)

2)

ขนตอน
ั้
กำรตรวจสอบเอกสำร
ตรวจสอบคาขออนุญาตทาการล่วงเวลาจากแบบใบอนุญาตให ้
ทาการล่วงเวลา แบบที่ 432
(หมายเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
พิจารณาคาขออนุญาตทาการล่วงเวลาจากแบบใบอนุญาตให ้ทา
การล่วงเวลา แบบที่ 432 อนุญาตให ้ทาการล่วงเวลา
(หมายเหตุ: -)

รำยกำรเอกสำร หล ักฐำนประกอบ
่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ลำด ับ
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)
1)
บ ัตรประจำต ัวประชำชน
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารลาดับที่ 1-3 เลือกใช ้อย่างใดอย่างหนึง่ )
2)
บ ัตรประจำต ัวข้ำรำชกำรหรือพน ักงำนองค์กำรของร ัฐ
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารลาดับที่ 1-3 เลือกใช ้อย่างใดอย่างหนึง่
3)

4)

หน่วยงานทีอ
่ อกเอกสารขึน
้ อยู่กบ
ั หน่วยงานทีส
่ งั กัด)
หน ังสือเดินทำง
ฉบ ับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารลาดับที่ 1-3 เลือกใช ้อย่างใดอย่างหนึง่
กรณีเป็ นชาวต่างชาติ หน่วยงานผู ้ออกเอกสาร เป็ นประเทศเจ ้าของ
หนังสือเดินทาง)
ใบอนุญำตให้ทำกำรล่วงเวลำ แบบที่ 432
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -

ค่ำธรรมเนียม
ลำด ับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1)
กรณีขอร ับบริกำรหล ังเวลำรำชกำร
(หมายเหตุ: (จะต ้องดาเนินการชาระค่าธรรมเนียม ค่าล่วงเวลา และอืน
่ ๆ

ระยะเวลำ
5 นาที

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
ด่านศุลกากรเชียงของ

10 นาที

ด่านศุลกากรเชียงของ

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร
กรมการปกครอง

-

กรมการกงสุล

กรมศุลกากร

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท

ตามทีร่ ะบุในข ้อ หลักเกณฑ์ วิธก
ี าร และเงือ
่ นไขในการยืน
่ คาขอ และใน
การพิจารณาอนุญาต (ถ ้ามี)))

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำด ับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1)
ระฆังศุลกากร นายด่านศุลกากรเชียงของ นายพีรกานต์ บูรณากาญจน์ โทร. 082-4526925, ผู ้อานวยการส่วน
บริการศุลกากร นายวุฒพ
ิ งศ์ ท ้าวฬา โทร. 081-3485817, หัวหน ้าส่วนบริการศุลกากรที1
่ นายวิโรจน์ มณีเนตร
โทร.081-8018498
2)
โทรศัพท์สายด่วนศุลกากร 1332 ในวันและเวลาราชการ
(หมายเหตุ: -)
3)
โทรสาร หมายเลข 02 671 5250
(หมายเหตุ: -)
4)
ไปรษณีย ์ โดยทาหนังสือส่งมาที่ กลุม
่ คุ ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
(หมายเหตุ: -)

ลำด ับ
5)
6)
7)
8)
9)
10)

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) ที่ ctc@customs.go.th
(หมายเหตุ: -)
่ สารมวลชน
สือ
(หมายเหตุ: (กรณีทห
ี่ ัวหน ้ากลุม
่ คุ ้มครองจริยธรรมของกรมศุลกากรเห็นควรรับเป็ นเรือ
่ งร ้องเรียน ))
ติดต่อด ้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ณ กลุม
่ คุ ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
(หมายเหตุ: -)
ศูนย์บริการประชาชนในสังกัดกระทรวงการคลัง
(หมายเหตุ: -)
ศูนย์บริการศุลกากร (โทร. 1164) หรือหน่วยงานภาครัฐอืน
่
(หมายเหตุ: -)
ศูนย์บริการประชาชน สานั กปลัดสานั กนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ.1111
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300))
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต

แบบฟอร์ม ต ัวอย่ำงและคูม
่ อ
ื กำรกรอก
ลำด ับ

่ แบบฟอร์ม
ชือ

ไม่มแ
ี บบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม
่ อ
ื การกรอก

หมำยเหตุ
-

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่
่ กระบวนงำน: การขออนุญาตทาการล่วงเวลา
ชือ
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมศุลกากร กรมศุลกากร กรมศุลกากร
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการทีเ่ บ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมูข
่ องงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมำยทีใ่ ห้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กีย
่ วข้อง :
1)ประกาศกรมศุลกากรที่ 128/2556 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2556 เรือ
่ ง การใช ้ประมวลระเบียบปฏิบัตศ
ิ ล
ุ กากร พ.ศ. 2556
2)พระราชบัญญัตศ
ิ ล
ุ กากร พระพุทธศักราช 2469
3)กฎกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 144 (พ.ศ.2547) ออกตามความในพระราชบัญญัตศ
ิ ล
ุ กากร พุทธศักราช 2469
ระด ับผลกระทบ: บริการทีม
่ ค
ี วามสาคัญด ้านเศรษฐกิจ/สังคม
้ ทีใ่ ห้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนกลางทีต
พืน
่ งั ้ อยูใ่ นภูมภ
ิ าค (ตามกฎกระทรวง)
กฎหมำยข้อบ ังค ับ/ข้อตกลงทีก
่ ำหนดระยะเวลำ : ระยะเวลำทีก
่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ : 0.0
ข้อมูลสถิตข
ิ องกระบวนงำน:
จานวนเฉลีย
่ ต่อเดือน 0
จานวนคาขอทีม
่ ากทีส
่ ด
ุ 0
จานวนคาขอทีน
่ ้อยทีส
่ ด
ุ 0
่ อ้ำงอิงของคูม
ชือ
่ อ
ื ประชำชน: สาเนาคูม
่ อ
ื ประชาชน 22/07/2015 09:54
เอกสารฉบับนีด
้ าวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข ้อมูลคูม
่ อ
ื สาหรับประชาชน

Backend.info.go.th

วันทีเ่ ผยแพร่คม
ู่ อ
ื :-

