
คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอผ่อนผันท ำใบสุทธิน ำกลับส ำหรับสินค้ำที่ส่งออกไปนอกรำชอำณำจักร
โดยทำงพัสดุไปรษณีย์และจะน ำกลับเข้ำมำในรำชอำณำจักร 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:ดา่นศลุกากรแมส่อด 

กระทรวง:กระทรวงการคลงั 

  
 
 

1.      ช่ือกระบวนงำน:การขอผอ่นผนัท าใบสทุธิน ากลบัส าหรับสินค้าท่ีสง่ออกไปนอกราชอาณาจกัรโดยทาง
พสัดไุปรษณีย์และจะน ากลบัเข้ามาในราชอาณาจกัร 

2.        หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:ดา่นศลุกากรแม่สอด 

3.      ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว    
4.      หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง      
5.      กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงการคลงัฉบบัที ่144 (พ.ศ.2547)  ออกตามความในพระราชบญัญติัศลุกากร
พทุธศกัราช 2469 

  
2) ประกาศกรมศลุกากรที ่118/2556 ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 2556 เร่ืองพิธีการศลุกากรส าหรรับการน า

ของเข้าและการส่งของออกทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ 

  
6.      ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

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

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0นาที 

9.      ข้อมูลสถติ ิ

     จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน0      

     จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

     จ ำนวนค ำขอที่น้อยท่ีสุด 0  

10.  ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอผอ่นผนัใบสทุธิน ากลบัส าหรับสินค้าท่ีสง่ออกไปนอกราชอาณาจกัร
โดยทางพสัดไุปรษณีย์และจะน ากลบัเข้ามาในราชอาณาจกัรณดา่นศลุกากรแมส่อด    



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 - 

  
12.  หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

กรณีผู้สง่ของออกทางไปรษณีย์มิได้ขอท าใบสทุธิน ากลบัขณะสง่ออกส าหรับของดงัตอ่ไปนี  ้
ของประเภทท่ี 1 เป็นของท่ีส่งออกซึง่น ากลบัเข้ามาภายในหนึง่ปีโดยไมเ่ปล่ียนแปลงลกัษณะหรือรูปแตป่ระการ
ใดและเป็นของตามประเภทพิกดัอตัราอากรอากรขาออกส าหรับของตามประเภทท่ี 1 (การยกเว้นอากรขาเข้า
ส าหรับของท่ีน ากลบัเข้ามาตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายก าหนด)จ าเป็นต้องมีใบสทุธิน ากลบัในขณะท่ีน าของนัน้กลบั
เข้ามาในประเทศไทยเพ่ือใช้ประกอบการขอยกเว้นอากรขาเข้า 
ของประเภทท่ี 2 เป็นของท่ีส่งกลบัออกไปซึง่น ากลบัเข้ามาภายในหนึง่ปีโดยไมเ่ปล่ียนแปลงลกัษณะหรือรูปแต่
ประการใดและเป็นของตามประเภทพิกดัอตัราอากรอากรขาออกส าหรับของตามประเภทท่ี 2 (การยกเว้นอากร
ขาเข้าส าหรับของท่ีน าเข้ามาในประเทศไทยซึง่ได้เสียอากรไว้ครบถ้วนแล้วและภายหลงัสง่กลบัออกไปซอ่มณ
ตา่งประเทศ) จ าเป็นต้องมีใบสทุธิน ากลบัในขณะท่ีน าของนัน้กลบัเข้ามาในประเทศไทยเพ่ือใช้ประกอบการขอ
ยกเว้นอากรขาเข้าเพียงเทา่ราคาหรือปริมาณแหง่ของเดมิท่ีสง่ออกไปเทา่นัน้ 
ส าหรับราคาหรือปริมาณท่ีเพิ่มขึน้เน่ืองจากการซอ่มให้เสียอากรตามพิกดัอตัราอากรของของเดมิท่ีสง่ออกไป
ซอ่มโดยค านวณจากราคาหรือปริมาณท่ีเพิ่มขึน้ทัง้นีไ้มร่วมคา่ใช้จา่ยในการขนสง่และการประกนัภยั 
ให้ผู้ รับสิ่งของสง่ทางไปรษณีย์ระหวา่งประเทศย่ืนค าร้องขอผอ่นผนัท าใบสทุธิน ากลบัพร้อมใบขนสินค้าขาออก
และบญัชีราคาสินค้าเพ่ือการพิจารณาผอ่นผนั 
 
หมายเหต ุ
 
** 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 
 
1. คา่ธรรมเนียมคูมื่อส าหรับประชาชน 40 บาท/หน้า 
 
2. กรณีใบขนสินค้าขาออกท่ีขอผอ่นผนัท าใบสทุธิน ากลบัส าหรับสิ่งของประเภทท่ี 1 เป็นใบขนสินค้าใช้สิทธิ
ประโยชน์&ldquo;ขอชดเชยอากร&rdquo; หรือ&ldquo;ขอคืนอากร&rdquo; ระยะเวลาให้บริการจะไมเ่ป็นไป
ตามก าหนดเน่ืองจากต้องสอบถามการใช้สิทธิประโยชน์กบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

  
13.  ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของ
ขัน้ตอนกำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบ
เอกสาร 

  

ตรวจสอบค าร้องขอ
ผอ่นผนัท าใบสทุธิ
น ากลบัพร้อมเอกสาร
ประกอบ 

  

15 นาที ดา่นศลุกากร
แมส่อด 

- 

2) 
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
  

อนมุตัิการผ่อนผนัให้ท า
ใบสทุธิน ากลบั 

  

10 นาที ดา่นศลุกากร
แมส่อด 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 25 นาที 

  
14.  งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว    
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 



  
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 (ลงนำมรับรอง
ส ำเนำถกูต้อง 
เลือกแสดง
เอกสำรล ำดบัท่ี1-
4 อยำ่งใดอย่ำง
หนึง่) 

2) 

บตัรประจ ำตวั
ข้ำรำชกำรหรือ
พนกังำนองค์กำร
ของรัฐ 

- 0 1 ฉบบั (ลงนำมรับรอง
ส ำเนำถกูต้อง 
เลือกแสดง
เอกสำรล ำดบัท่ี1-
4 อยำ่งใดอย่ำง
หนึง่) 

3) 

ใบอนญุำตขบัข่ี
รถยนต์ 

- 0 1 ฉบบั (ลงนำมรับรอง
ส ำเนำถกูต้อง 
เลือกแสดง
เอกสำรล ำดบัท่ี1-
4 อยำ่งใดอย่ำง
หนึง่) 

4) 

หนงัสือเดนิทำง - 0 1 ฉบบั (ลงนำมรับรอง
ส ำเนำถกูต้อง 
เลือกแสดง
เอกสำรล ำดบัท่ี1-



ที่ 
รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

4 อยำ่งใดอย่ำง
หนึง่) 

5) 

หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

- 0 1 ชดุ (กรณีเป็นนิติ
บคุคล 
ลงนำมรับรอง
ส ำเนำถกูต้อง
พร้อมประทบัตรำ
นิตบิคุคล (ถ้ำมี)
ทกุหน้ำ 
มีอำยไุมเ่กิน 6
เดือนนบัถึงวนัมำ
ตดิตอ่กรม
ศลุกำกร) 

6) 

หนงัสือมอบ
อ ำนำจ 

- 1 1 ชดุ (กรณีมอบอ ำนำจ
บคุคลอ่ืนกระท ำ
กำรแทน 
พร้อมส ำเนำ
เอกสำรยืนยนั
ตวัตนล ำดบัท่ี 1-4
อยำ่งใดอย่ำงหนึง่
ของผู้มอบอ ำนำจ
และผู้ รับมอบ
อ ำนำจพร้อมลง
นำมรับรองส ำเนำ
ถกูต้องและปิด



ที่ 
รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

อำกรแสตมป์ตำม
กฎหมำยก 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 ำร้องขอผ่อน
ผนัท ำใบสทุธิ
น ำกลบัส ำหรับ
สินค้ำท่ีสง่ออก
ไปนอก
รำชอำณำจกัร
โดยทำงพสัดุ
ไปรษณีย์ 

กรมศลุกำกร 1 0 ฉบบั (Download ค ำ
ร้องตำม Link ใน
ข้อ 18) 

2) 

ใบแจ้งให้ไปรับ
สิ่งของสง่ทำง
ไปรษณีย์
ระหวำ่งประเทศ 

- 1 0 ฉบบั (กรณีมอบฉนัทะ
ด้ำนหลงัใบแจ้งฯ
ให้ผู้ อ่ืนแนบ
เอกสำรยืนยนั
ตวัตนล ำดบัท่ี 1-
4อย่ำงใดอยำ่ง
หนึง่ของผู้ รับ
มอบฉนัทะพร้อม
ลงนำมรับรอง
ส ำเนำถกูต้อง) 



ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร 

หมำยเหตุ 

3) 

ใบขนสินค้ำขำ
ออก 

- 0 1 ฉบบั (ลงนำมรับรอง
ส ำเนำถกูต้อง
พร้อมประทบัตรำ
นิตบิคุคล (ถ้ำมี) 
) 

4) 

บญัชีรำคำ
สินค้ำ(Invoice) 

- 0 1 ชดุ (ลงนำมรับรอง
ส ำเนำถกูต้อง
พร้อมประทบัตรำ
นิตบิคุคล (ถ้ำมี) 
) 

  
16.  ค่ำธรรมเนียม 

1) ค่ำธรรมเนียมใบสุทธิน ำกลับ (ฉบับละ) 
ค่ำธรรมเนียม40 บาท 

หมำยเหตุ - 

  
17.  ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียนระฆงัศลุกากรของดา่นศลุกากรแม่สอด 
หมายเหตุ(นายด่านศลุกากรแม่สอด 09  0908  8744) 

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) ค าร้องขอผ่อนผนัท าใบสทุธิน ากลบั 
- 

  
19.    หมำยเหตุ 
- 
  

วันท่ีพมิพ์ 21/07/2558 

สถำนะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์
แล้ว 

จัดท ำโดย ไพยงสงัข์ทอง 

อนุมัตโิดย กิตตสิทุธิสมัพนัธ์ 

  
  

  
  

 


