
คู่มือส ำหรับประชำชน: (สทก.) กำรขอคืนเงนิอำกรท่ัวไปกรณีขอสงวนสิทธิคืนอำกรภำยหลัง
เน่ืองจำกได้รับสิทธิพเิศษภำยใต้เขตกำรค้ำเสรี 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:ดา่นศลุกากรแมส่อด 

กระทรวง:กระทรวงการคลงั 

  
 
 

1.      ช่ือกระบวนงำน:(สทก.) การขอคืนเงินอากรทัว่ไปกรณีขอสงวนสิทธิคืนอากรภายหลงัเน่ืองจากได้รับสิทธิ
พิเศษภายใต้เขตการค้าเสรี 

2.        หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:ดา่นศลุกากรแม่สอด 

3.      ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว    
4.      หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนมุตั ิ     
5.      กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พระราชก าหนดพิกดัอตัราศลุกากรพ.ศ. 2530 

  
2) พระราชบญัญติัศลุกากรพระพทุธศกัราช 2469 

  
3) ประกาศกรมศลุกากรที ่-/2555 ลงวนัที ่5 พฤศจิกายน 2555 เร่ืองการก าหนดระยะเวลาแลว้เสร็จ

ของงานพ.ศ. 2555 

  
4) ประกาศกรมศลุกากรที ่11/2555 ลงวนัที่ 6 มกราคม 2555 เร่ืองหลกัเกณฑ์และพิธีการเก่ียวกบัการ

ยกเวน้อากรและลดอตัราอากรศลุกากรส าหรับของทีมี่ถ่ินก าเนิดจากสาธารณรัฐเปรู 

  
5) ประกาศกรมศลุกากรที ่2/2555 ลงวนัที ่6 มกราคม 2555 เร่ืองหลกัเกณฑ์และพิธีการเก่ียวกบัการ

ยกเวน้อากรและลดอตัราอากรศลุกากรส าหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-ญี่ปุ่ น 

  
6) ประกาศกรมศลุกากรที ่23/2556 ลงวนัที่ 19 กมุภาพนัธ์ 2556 เร่ืองคู่มือการผ่านพิธีการศลุกากร

ทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าดว้ยกระบวนการทางศลุกากรส าหรับการน าเข้า (e-Import) 
  



7) ประกาศกรมศลุกากรที ่3/2555 ลงวนัที ่6 มกราคม 2555 เร่ืองหลกัเกณฑ์และพิธีการเก่ียวกบัการ
ยกเวน้อากรและลดอตัราอากรศลุกากรส าหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน 

  
8) ประกาศกรมศลุกากรที ่4/2555 ลงวนัที ่6 มกราคม 2555 เร่ืองหลกัเกณฑ์และพิธีการเก่ียวกบัการ

ยกเวน้อากรและลดอตัราอากรศลุกากรส าหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐอินเดีย 

  
9) ประกาศกรมศลุกากรที ่5/2555 ลงวนัที ่6 มกราคม 2555 เร่ืองหลกัเกณฑ์และพิธีการเก่ียวกบัการ

ยกเวน้อากรและลดอตัราอากรศลุกากรส าหรับของทีมี่ถ่ินก าเนิดจากญ่ีปุ่ น 

  
10) ประกาศกรมศลุกากรที ่6/2555 ลงวนัที ่6 มกราคม 2555 เร่ืองหลกัเกณฑ์และพิธีการเก่ียวกบัการ

ยกเวน้อากรและลดอตัราอากรศลุกากรส าหรับของทีมี่ถ่ินก าเนิดจากออสเตรเลีย 

  
11) ประกาศกรมศลุกากรที ่7/2555 ลงวนัที ่6 มกราคม 2555 เร่ืองหลกัเกณฑ์และพิธีการเก่ียวกบัการ

ยกเวน้อากรและลดอตัราอากรศลุกากรส าหรับของทีมี่ถ่ินก าเนิดจากนิวซีแลนด์ 

  
12) ประกาศกรมศลุกากรที ่9/2555 ลงวนัที ่6 มกราคม 2555 เร่ืองหลกัเกณฑ์และพิธีการเก่ียวกบัการ

ยกเวน้อากรและลดอตัราอากรศลุกากรส าหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ 

  
13) ประกาศกรมศลุกากรที ่9/2557 ลงวนัที ่10 กมุภาพนัธ์ 2557 เร่ืองหลกัเกณฑ์และพิธีการเก่ียวกบั

การยกเวน้อากรและการลดอตัราอากรศลุกากรส าหรับเขตการคา้เสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี 

  
14) ประกาศกรมศลุกากรที ่83/2555 ลงวนัที่ 8 มิถนุายน 2555 เร่ืองหลกัเกณฑ์และพิธีการเก่ียวกบัการ

ยกเวน้อากรและลดอตัราอากรศลุกากรส าหรับของทีมี่ถ่ินก าเนิดจากสาธารณรัฐอินเดีย 

  
15) ประกาศกรมศลุกากรที ่92/2558 เร่ืองหลกัเกณฑ์และพิธีการส าหรับการยกเว้นอากรและลดอตัรา

อากรศลุกากรส าหรับของทีมี่ถ่ินก าเนิดจากอาเซียน 

  
16) ประกาศกระทรวงการคลงัลงวนัที ่6 มกราคม 2555 เร่ืองการยกเวน้อากรและลดอตัราอากรศลุกากร

ส าหรับของทีมี่ถ่ินก าเนิดจากญี่ปุ่ น 



  
17) ประกาศกระทรวงการคลงัลงวนัที ่6 มกราคม 2555 เร่ืองการยกเวน้อากรและลดอตัราอากรศลุกากร

ส าหรับของทีมี่ถ่ินก าเนิดจากนิวซีแลนด์ 

  
18) ประกาศกระทรวงการคลงัลงวนัที ่6 มกราคม 2555 เร่ืองการยกเวน้อากรและลดอตัราอากรศลุกากร

ส าหรับของทีมี่ถ่ินก าเนิดจากสาธารณรัฐเปรู 

  
19) ประกาศกระทรวงการคลงัลงวนัที ่6 มกราคม 2555 เร่ืองการยกเวน้อากรและลดอตัราอากรศลุกากร

ส าหรับของทีมี่ถ่ินก าเนิดจากออสเตรเลีย 

  
20) ประกาศกระทรวงการคลงัลงวนัที ่6 มกราคม 2555 เร่ืองการยกเวน้อากรและลดอตัราอากรศลุกากร

ส าหรับของทีมี่ถ่ินก าเนิดจากอาเซียน 

  
21) ประกาศกระทรวงการคลงัลงวนัที ่6 มกราคม 2555 เร่ืองการยกเวน้อากรและลดอตัราอากรศลุกากร

ส าหรับเขตการคา้เสรีอาเซียน-จีน 

  
22) ประกาศกระทรวงการคลงัลงวนัที ่6 มกราคม 2555 เร่ืองการยกเวน้อากรและลดอตัราอากรศลุกากร

ส าหรับเขตการคา้เสรีอาเซียน-ญี่ปุ่ น 

  
23) ประกาศกระทรวงการคลงัลงวนัที ่6 มกราคม 2555 เร่ืองการยกเวน้อากรและลดอตัราอากรศลุกากร

ส าหรับเขตการคา้เสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี 

  
24) ประกาศกระทรวงการคลงัลงวนัที ่6 มกราคม 2555 เร่ืองการยกเวน้อากรและลดอตัราอากรศลุกากร

ส าหรับเขตการคา้เสรีอาเซียน-สาธารณรัฐอินเดีย 

  
25) ประกาศกระทรวงการคลงัลงวนัที ่6 มกราคม 2555 เร่ืองการยกเวน้อากรและลดอตัราอากรศลุกากร

ส าหรับเขตการคา้เสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ 

  



26) ประกาศกรมศลุกากรที ่74/2558 ลงวนัที่ 8 เมษายน 2558 เร่ืองหลกัเกณฑ์และพิธีการการยกเวน้
อากรศลุกากรส าหรับของทีมี่ถ่ินก าเนิดจากประเทศพฒันานอ้ยทีส่ดุ 

  
27) ประกาศกระทรวงการคลงัลงวนัที ่6 มกราคม 2555 เร่ืองการยกเวน้อากรและลดอตัราอากรศลุกากร

ส าหรับของทีมี่ถ่ินก าเนิดจากสาธารณรัฐอินเดีย 

  
6.      ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7.      พืน้ท่ีให้บริกำร: สว่นกลาง, สว่นกลางท่ีตัง้อยูใ่นภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)      
8.      กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ประกาศกรมศลุกากรเร่ืองการก าหนดระยะเวลาแล้ว

เสร็จของงานพ.ศ. 2555 ลงวนัท่ี 5 พฤศจิกายนพ.ศ. 2555 

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 15วนัท าการ 

9.      ข้อมูลสถติ ิ

     จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน0      

     จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

     จ ำนวนค ำขอที่น้อยท่ีสุด 0  

10.  ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอคืนเงินอากรทัว่ไปกรณีขอสงวนสิทธิคืนอากรภายหลงัเน่ืองจาก
ได้รับสิทธิพิเศษภายใต้เขตการค้าเสรีณดา่นศลุกากรแมส่อด      

11.  ช่องทำงกำรให้บริกำร       
1) สถานท่ีให้บริการด่านศลุกากรแม่สอด 287 ม.1 ต.ท่าสายลวดอ.แม่สอดจ.ตาก 63110 โทร 0 

5556  3095/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัทกุวนั (ไม่เวน้วนัหยดุราชการ) ตัง้แต่เวลา 08:30 - 
16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ (การยื่นค าขอหลงัจากเวลา 16.00 น. เจ้าหน้าทีจ่ะด าเนินการพิจารณาในวนัท าการ
ถดัไป) 

  
12.  หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

หลกัเกณฑ์ 
 1. ผู้ขอคืนเงินอากรต้องย่ืนแบบขอคืนเงินอากรตามแบบกศก. 107 และกศก. 107 กท่ีกรอกข้อมลูถกูต้อง
ครบถ้วนพร้อมต้นฉบบัใบเสร็จรับเงินและเอกสารประกอบภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 



 2. ช่ือผู้ลงนามในใบขอคืนเงินต้องเป็นผู้น าของเข้าหรือผู้ได้รับมอบอ านาจให้กระท าการแทนเป็นการทัว่ไปตาม
ค าขอลงทะเบียนผู้ผ่านพิธีการศลุกากรหากไมป่รากฏในฐานข้อมลูระบบลงทะเบียนของกรมศลุกากรศลุกากร
ให้ผู้น าของเข้าด าเนินการแก้ไขเพิ่มเตมิช่ือผู้ รับมอบอ านาจให้กระท าการแทนเป็นการทัว่ไปตามค าขอ
ลงทะเบียนผู้ผา่นพิธีการศลุกากรและปรากฏในฐานข้อมลูระบบการลงทะเบียนของกรมศลุกากรก่อนหรือ
จะต้องมีหนงัสือมอบอ านาจให้กระท าการแทนตามกฎหมาย 
 3. บญัชีเงินฝากท่ีประสงค์ให้คืนอากรต้องเป็นธนาคารสาขาและเลขท่ีบญัชีเงินฝากท่ีก าหนดตามค าขอ
ลงทะเบียนผู้ผา่นพิธีการศลุกากรหากไมป่รากฏในฐานข้อมลูระบบทะเบียนของกรมศลุกากรผู้น าของเข้าต้อง
ด าเนินการแก้ไขเพิ่มเตมิเลขท่ีบญัชีในฐานข้อมลูระบบลงทะเบียนก่อน 
 4. หากเอกสารครบถ้วนถกูต้องผู้ ย่ืนค าขอจะได้รับใบรับใบขอคืนเงินตามแบบกศก. 110 ไว้เป็นหลกัฐาน 
วิธีการ 
 1. ผู้ขอคืนเงินอากรย่ืนแบบขอคืนเงินอากรตามแบบกศก. 107 และกศก. 107 กท่ีกรอกข้อมลูถกูต้องครบถ้วน
พร้อมต้นฉบบัใบเสร็จรับเงินและเอกสารประกอบภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 
 2. เจ้าหน้าท่ีศลุกากรผู้ รับผิดชอบตรวจสอบช่ือผู้ลงนามในใบขอคืนเงินว่าเป็นผู้น าของเข้าหรือผู้ได้รับมอบ
อ านาจให้กระท าการแทนเป็นการทัว่ไปตามค าขอลงทะเบียนผู้ผา่นพิธีการศลุกากรหากไมป่รากฏในฐานข้อมลู
ระบบลงทะเบียนของกรมศลุกากรให้ผู้น าของเข้าด าเนินการแก้ไขเพิ่มเตมิช่ือผู้ รับมอบอ านาจให้กระท าการ
แทนเป็นการทัว่ไปตามค าขอลงทะเบียนผู้ผา่นพิธีการศลุกากรและปรากฏในฐานข้อมลูระบบการลงทะเบียน
ของกรมศลุกากรก่อนหรือให้ตรวจสอบหนงัสือมอบอ านาจให้กระท าการแทนตามกฎหมาย 
 3. เจ้าหน้าท่ีศลุกากรผู้ รับผิดชอบตรวจสอบบญัชีเงินฝากท่ีประสงค์ให้คืนอากรวา่เป็นธนาคารสาขาและเลขท่ี
บญัชีเงินฝากท่ีก าหนดตามค าขอลงทะเบียนผู้ผา่นพิธีการศลุกากรหากไมป่รากฏในฐานข้อมลูระบบทะเบียน
ของกรมศลุกากรผู้น าของเข้าต้องด าเนินการแก้ไขเพิ่มเตมิเลขท่ีบญัชีในฐานข้อมลูระบบลงทะเบียนก่อน 
 4. หลงัจากตรวจสอบวา่มีเอกสารครบถ้วนถกูต้องเจ้าหน้าท่ีศลุกากรผู้ รับผิดชอบจะออกใบรับใบขอคืนเงินตาม
แบบกศก. 110 ให้ผู้ ย่ืนค าขอไว้เป็นหลกัฐาน 
 5. เจ้าหน้าท่ีศลุกากรผู้ รับผิดชอบพิจารณาแบบขอคืนเงินอากรและเอกสารตา่งๆถกูต้องตามหลกัเกณฑ์
ระเบียบและกฎหมายจะเสนอผู้อ านวยการส านกังานศลุกากรหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายพิจารณาอนมุตัิ 
 6. การขอคืนเงินอากรหากเจ้าหน้าท่ีศลุกากรผู้ รับผิดชอบพิจารณาแล้วเห็นวา่ไมค่วรคืนเงินจะเสนอ
ผู้อ านวยการส านกังานศลุกากรหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายพิจารณา 
 7. เม่ือพิจารณาอนมุตัิคืนเงินอากรแล้วส านกับริหารกลางจะโอนเงินเข้าบญัชีของผู้น าเข้าพร้อมมีหนงัสือแจ้ง
การคืนเงินให้ผู้ขอคืนเงินอากรทราบ 
 8. เม่ือพิจารณาอนมุตัิคืนเงินอากรแล้วผู้ขอคืนเงินอากรสามารถน าต้นฉบบัใบรับใบขอคืนเงินมารับต้นฉบบั



ใบเสร็จรับเงินคืนท่ีฝ่ายพิธีการกลาง 
 
เง่ือนไข 
การอนมุตัิคืนอากรทัว่ไปท่ีมีรายการสินค้าไมเ่กิน 50 รายการ/ใบขนสินค้าระยะเวลาการปฏิบตังิาน
ภายใน 15 วนันบัแตว่นัรับชดุค าขอคืนอากรทัว่ไป (โดยมีเอกสารครบถ้วนถกูต้องพร้อมพิจารณา) จนถึงวนั
อนมุตัิคืนอากรเป็นการคืนอากรส าหรับของน าเข้าท่ีได้รับสิทธิพิเศษภายใต้เขตการค้าเสรีท่ีได้สงวนสิทธิการคืน
อากรไว้ 
 
หมายเหต ุ1.กรณีไมมี่ชดุค าขอคืนอากรของผู้ขอคืนอากรรายอ่ืนรอด าเนินการอยูก่่อน 2.กรณีรายการสินค้าไม่
เกิน 50 รายการตอ่ใบขนสินค้าขาเข้า 3. เอกสารถกูต้องครบถ้วนไมต้่องสง่ไปพิจารณาจากหน่วยงานภายนอก 
กรณีใบขอคืนเงินอากรหรือเอกสารประกอบไมถ่กูต้องครบถ้วนส านกังานหรือดา่นศลุกากรจะปฏิเสธไมรั่บใบ
ขอคืนเงินอากรและสง่คืนผู้ ย่ืนค าขอ 
 
หมายเหต ุ
 
คา่ธรรมเนียมคูมื่อส าหรับประชาชน 40 บาท/หน้า 
 
 
** กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วนและไมอ่าจแก้ไข/เพิ่มเตมิได้
ในขณะนัน้ผู้ รับค าขอและผู้ ย่ืนค าขอจะต้องลงนามบนัทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนั
พร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ ย่ืนค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิหากผู้ ย่ืนค าขอไมด่ าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิได้
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดผู้ รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 
** พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาค าขอและยงัไมน่บัระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ ย่ืนค าขอจะด าเนินการ
แก้ไขค าขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิครบถ้วนตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรียบร้อยแล้ว 
 
** ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้
ในคูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 



** ทัง้นีจ้ะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนค าขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
 

  
13.  ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของ
ขัน้ตอนกำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบ
เอกสาร 

  

ตรวจสอบค าขอคืนเงิน
อากรและออกใบรับใบ
ขอคืนเงินตามแบบกศก. 
110 

  

1 วนัท าการ ดา่นศลุกากร
แมส่อด 

- 

2) 
การพิจารณา 

  

พิจารณาค าขอคืนเงิน
อากร 

  

13 วนัท า
การ 

ดา่นศลุกากร
แมส่อด 

- 

3) 
การพิจารณา 

  

อนมุตัิคืนเงินอากร 

  

1 วนัท าการ ดา่นศลุกากร
แมส่อด 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 15 วนัท าการ 

  
14.  งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว    
ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอนและระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแล้ว 15 วนัท าการ 

  
15.  รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 



ที่ 
รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) 

บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (1.เลือกใช้เอกสำร
อยำ่งใดอย่ำงหนึง่ 
2.เอกสำรทกุฉบบั
ต้องประทบัตรำ
บริษัทและลง
ลำยมือช่ือรับรอง
โดยผู้ มีอ ำนำจ
กระท ำกำรหรือผู้ ท่ี
ได้รับมอบ
อ ำนำจ (ถ้ำมี) 
) 

2) 

หนงัสือเดนิทำง กรมกำรกงสลุ 0 1 ฉบบั (1.เลือกใช้เอกสำร
อยำ่งใดอย่ำงหนึง่ 
2.เอกสำรทกุฉบบั
ต้องประทบัตรำ
บริษัทและลง
ลำยมือช่ือรับรอง
โดยผู้ มีอ ำนำจ
กระท ำกำรหรือผู้ ท่ี
ได้รับมอบ
อ ำนำจ (ถ้ำมี) 
) 

3) 
ใบส ำคญักำร
เปล่ียนช่ือ 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั - 

4) 
หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

กรมพฒันำธุรกิจ
กำรค้ำ 

0 1 ชดุ (เอกสำรทกุฉบบั
ต้องประทบัตรำ



ที่ 
รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

บริษัทและลง
ลำยมือช่ือรับรอง
โดยผู้ มีอ ำนำจ
กระท ำกำรหรือผู้ ท่ี
ได้รับมอบอ ำนำจ
ท่ีออกให้ไม่
เกิน 6 เดือน(ถ้ำ
มี)) 

5) 
หนงัสือมอบ
อ ำนำจ 

- 1 0 ชดุ (ปิดอำกรแสตมป์
ตำมกฎหมำย
ก ำหนด) 

  
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) 

ค ำขอคืนเงิน
อำกร
ทัว่ไป (กศก.107
และกศก.107ก) 

กรมศลุกำกร 1 0 ฉบบั (เอกสำรทกุ
ฉบบัต้อง
ประทบัตรำ
บริษัทและลง
ลำยมือช่ือ
รับรองโดยผู้ มี
อ ำนำจกระท ำ
กำรหรือผู้ ท่ี
ได้รับมอบ
อ ำนำจ (ถ้ำมี)



ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร 

หมำยเหตุ 

และกรอกข้อมลู
ให้ครบถ้วน
ถกูต้อง) 

2) 

ส ำเนำใบขน
สินค้ำขำเข้ำ 

กรมศลุกำกร 0 1 ฉบบั (เอกสำรทกุ
ฉบบัต้อง
ประทบัตรำ
บริษัทและลง
ลำยมือช่ือ
รับรองโดยผู้ มี
อ ำนำจกระท ำ
กำรหรือผู้ ท่ี
ได้รับมอบ
อ ำนำจ (ถ้ำมี)) 

3) ใบเสร็จรับเงิน กรมศลุกำกร 1 0 ชดุ - 

4) 

หนงัสือรับรอง
ถ่ินก ำเนิด  (กรณี
ย่ืนหนงัสือ
รับรองถ่ินก ำเนิน
สินค้ำภำยใต้
เง่ือนไขแบคทู
แบคให้ย่ืนส ำเนำ
หนงัสือรับรอง
ถ่ินก ำเนินของ
ประเทศผู้สง่ออก
ประเทศแรก
ด้วย) 

- 1 0 ชดุ (ส ำเนำเอกสำร
ทกุฉบบัต้อง
ประทบัตรำ
บริษัทและลง
ลำยมือช่ือ
รับรองโดยผู้ มี
อ ำนำจกระท ำ
กำรหรือผู้ ท่ี
ได้รับมอบ
อ ำนำจ (ถ้ำมี)) 



ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร 

หมำยเหตุ 

5) 

บญัชีรำคำ
สินค้ำ)Invoice) 
(กรณีซือ้ขำย
ผำ่นประเทศท่ี
สำมอำจ
ขอ Invoice ของ
ผู้สง่ออก
เพิ่มเตมิ) 

- 0 1 ชดุ (เอกสำรทกุ
ฉบบัต้อง
ประทบัตรำ
บริษัทและลง
ลำยมือช่ือ
รับรองโดยผู้ มี
อ ำนำจกระท ำ
กำรหรือผู้ ท่ี
ได้รับมอบ
อ ำนำจ (ถ้ำมี)) 

6) 

บญัชี
รำยละเอียดกำร
บรรจหีุบหอ่
(Packing List) 
(กรณีซือ้ขำย
ผำ่นประเทศท่ี
สำมอำจ
ขอ Packing 
List ของผู้
สง่ออกเพิ่มเตมิ) 

- 0 1 ชดุ (เอกสำรทกุ
ฉบบัต้อง
ประทบัตรำ
บริษัทและลง
ลำยมือช่ือ
รับรองโดยผู้ มี
อ ำนำจกระท ำ
กำรหรือผู้ ท่ี
ได้รับมอบ
อ ำนำจ (ถ้ำมี)) 

7) 

ใบตรำสง่
สินค้ำ)Bill of 
Lading) 

- 0 1 ชดุ ( เอกสำรทกุ
ฉบบัต้อง
ประทบัตรำ
บริษัทและลง
ลำยมือช่ือ
รับรองโดยผู้ มี



ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร 

หมำยเหตุ 

อ ำนำจกระท ำ
กำรหรือผู้ ท่ี
ได้รับมอบ
อ ำนำจ (ถ้ำมี)) 

8) 

หนงัสือจำก
หนว่ยงำนอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องกบักำร
น ำเข้ำสินค้ำ
กรณีได้รับสิทธิ
จำกกำรรับรอง
ถ่ินก ำเนิดเชน่
หนงัสือจำกกรม
โรงงำน
อตุสำหกรรม
กรณีน ำเข้ำ
ชิน้สว่นรถยนต์ 

- 0 1 ชดุ - 

9) 

หนงัสือรับรอง
จำกกรมกำรค้ำ
ตำ่งประเทศ
แสดงกำรได้สิทธิ
ส ำหรับภำษีใน
โควตำ (กรณี
สินค้ำมีโควตำใน
กำรน ำเข้ำ 

- 0 1 ชดุ - 



ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร 

หมำยเหตุ 

10) 
เอกสำรอ่ืนๆ - 0 1 ชดุ (ในกรณีท่ีต้อง

ใช้ประกอบใน
กำรพิจำรณำ) 

  
16.  ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

  
17.  ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียนระฆงัศลุกากรของดา่นศลุกากรแม่สอด 
หมายเหตุ(นายด่านศลุกากรแม่สอด  09  0908  8477 ) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียนโทรศพัท์สายดว่นศลุกากร 1332 ในวนัและเวลาราชการ 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียนโทรสารหมายเลข 0 2671 5250 
หมายเหตุ- 

4) ช่องทำงกำรร้องเรียนไปรษณีย์โดยท าเป็นหนงัสือสง่มาท่ีกลุม่คุ้มครองและสง่เสริมจริยธรรมกรม
ศลุกากรถนนสนุทรโกษาแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร 10110 
หมายเหตุ- 

5) ช่องทำงกำรร้องเรียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) ท่ี ctc@customs.go.th 
หมายเหตุ- 

6) ช่องทำงกำรร้องเรียนส่ือสารมวลชน 
หมายเหตุ(กรณีทีห่วัหนา้กลุ่มคุม้ครองจริยธรรมของกรมศลุกากรเห็นควรรับเป็นเร่ืองร้องเรียน) 

7) ช่องทำงกำรร้องเรียนตดิตอ่ด้วยตนเองในวนัและเวลาราชการณกลุม่คุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม
กรมศลุกากรถนนสนุทรโกษาแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร 
หมายเหตุ- 

8) ช่องทำงกำรร้องเรียนศนูย์บริการศลุกากร (โทร. 1164) หรือหน่วยงานภาครัฐอ่ืน 
หมายเหตุ- 



  
18.  ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

1) กศก.107 
- 

2) ตวัอยา่งการกรอกกศก.107 
- 

3) กศก.107 (ก) 
- 

4) ตวัอยา่งการกรอกกศก.107 (ก) 
- 

  
19.    หมำยเหตุ 
- 
  

วันท่ีพมิพ์ 20/07/2558 

สถำนะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์
แล้ว 

จัดท ำโดย ไพยงสงัข์ทอง 

อนุมัตโิดย กิตตสิทุธิสมัพนัธ์ 

  

 


