
คู่มือส ำหรับประชำชน: (สทก.) กำรขอผ่อนผันใบสุทธิส ำหรับน ำกลับเข้ำมำและกำรขยำย
ก ำหนดเวลำ (กำรยกเว้นอำกรแก่ของตำมภำค 4 ประเภทที่ 1) 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:ดา่นศลุกากรแมส่อด 

กระทรวง:กระทรวงการคลงั 

  
 
 

1.      ช่ือกระบวนงำน:(สทก.)  การขอผ่อนผนัใบสทุธิส าหรับน ากลบัเข้ามาและการขยายก าหนดเวลา (การ
ยกเว้นอากรแก่ของตามภาค 4 ประเภทท่ี 1) 

2.        หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:ดา่นศลุกากรแม่สอด 

3.      ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานท่ีเช่ือมโยงหลายหนว่ยงาน         

4.      หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนมุตั ิ     
5.      กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) ประกาศกรมศลุกากรที ่128/2556 เร่ืองการใช้ประมวลระเบียบปฏิบติัศลุกากรลงวนัที่ 26 ธนัวาคม
พ.ศ. 2556 

  
2) พระราชก าหนดพิกดัอตัราศลุกากรพ.ศ. 2530 

  
6.      ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

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

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0วนัท าการ 

9.      ข้อมูลสถติ ิ

     จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน0      

     จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

     จ ำนวนค ำขอที่น้อยท่ีสุด 0  

10.  ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอผอ่นผนัใบสทุธิส าหรับน ากลบัเข้ามาและการขยายก าหนดเวลา
(การยกเว้นอากรแก่ของตามภาคประเภท 1) ณดา่นศลุกากรแมส่อด         

11.  ช่องทำงกำรให้บริกำร       



1) สถานท่ีให้บริการด่านศลุกากรแม่สอด  287 ม.1 ถนนสายเอเชียต.ท่าสายลวดอ.แม่สอดจ.
ตาก 63110 โทร 0 5556  3095/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัทกุวนั (ไม่เวน้วนัหยดุราชการ) ตัง้แต่เวลา 08:30 - 
16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ (1. กรณีเอกสารยืน่ประกอบค าร้องไม่ถูกต้องครบถว้นเจ้าหนา้ทีจ่ะไม่รับพิจารณาค าร้อง 
2. การยืน่ค าร้องหลงัจากเวลา 16.00 น. เจ้าหนา้ทีจ่ะด าเนินการพิจารณาในวนัท าการถดัไป) 

  
12.  หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

หลกัเกณฑ์ 
  1 ของท่ีสง่ออกรวมทัง้สง่กลบัออกไปซึง่น ากลบัเข้ามาภายในหนึง่ปีโดยไมเ่ปล่ียนแปลงลกัษณะหรือรูปแต่
ประการใดและในเวลาท่ีสง่ออกนัน้ได้รับใบสทุธิส าหรับน ากลบัเข้ามาแล้วได้รับยกเว้นอากร 
   2 กรณีไมมี่ใบสทุธิส าหรับน ากลบัเข้ามาแตมี่หลกัฐานการสง่ออกทางศลุกากรให้พิจารณาอนุญาตให้ได้รับ
การอนญุาตให้ได้รับการยกเว้นจากบทบญัญัตวิา่ด้วยใบสทุธิส าหรับน ากลบัเข้ามาได้ตามควรแก่กรณีและหาก
เห็นวา่จ าเป็นก็ให้ขยายก าหนดเวลาได้แตต้่องไมเ่กิน 1 ปีการผอ่นผนัใบสทุธิส าหรับการน ากลบัเข้ามาให้ผู้น า
ของเข้าย่ืนใบตราสง่สินค้าฉบบัขาออกและ/หรือหลกัฐานการคืนเงิน (Debit Note) หรือหลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
ประกอบการพิจารณาทกุครัง้ 
 2.1 การขอขยายก าหนดเวลากรณีท่ีในเวลาท่ีสง่ออกนัน้ได้รับใบสทุธิส าหรับน ากลบัเข้ามาแล้วให้ขยาย
ก าหนดเวลาออกไปได้ตามสมควรแก่กรณีแตก่ารขยายก าหนดเวลาให้ท าได้ไมเ่กินครัง้ละ 1 ปีดงันี ้
 1) ถ้ายงัไมมี่การน าเข้าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจกัรและใบสทุธิส าหรับน ากลบัเข้ามาครบก าหนด 1 ปีนบัแต่
วนัสง่ออกให้หน่วยงานท่ีออกใบสทุธิส าหรับน ากลบัเข้ามาเป็นผู้พิจารณา 
   2) ถ้าเป็นการน าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจกัรและใบสทุธิส าหรับน ากลบัเข้ามาครบก าหนด 1 ปีนบัแตว่นั
สง่ออกให้หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบพิธีการศลุกากรน าของเข้าเป็นผู้พิจารณา 
 
วิธีการ 
 1 ผู้ขอผอ่นผนัใบสทุธิน ากลบั / ขอขยายก าหนดเวลาย่ืนค าร้องฯพร้อมเอกสารประกอบครบถ้วนถกูต้อง 
 2. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบช่ือผู้ลงนามในเอกสารวา่เป็นผู้น าของเข้าหรือผู้ได้รับมอบอ านาจให้กระท าการแทนเป็น
การทัว่ไปตามท่ีปรากฏในระบบทะเบียนผู้ผา่นพิธีการศลุกากร 
 3. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความสมบรูณ์ของเอกสารถ้าเอกสารถกูต้องครบถ้วนสมบรูณ์จะด าเนินการลงทะเบียน
รับเอกสาร (หากมีข้อผิดพลาดจะคืนให้ผู้ ร้องฯพร้อมแนะน าการให้แก้ไขให้ถกูต้อง)   



 4 เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบหากพบวา่ความถกูต้องและของท่ีน าเข้าเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การได้รับการผ่อนผนั
ใบสทุธิน ากลบัและหรือให้ได้รับการขยายก าหนดเวลาจะท าบนัทึกเสนอผู้ มีอ านาจอนมุตัิ 
เง่ือนไข 
 1 กรณีไมมี่ใบขนสินค้าแตพ่ิสจูน์ได้วา่เป็นของท่ีก าเนิดในประเทศไทยและน ากลบัเข้ามาภายใน 1 ปีจะ
พิจารณาอนญุาตให้ได้รับการยกเว้นจากบทบญัญัตวิา่ด้วยใบสทุธิส าหรับน ากลบัเข้ามาได้เฉพาะกรณี
ดงัตอ่ไปนี ้ 1) เคร่ืองประดบัหรือของอ่ืนท่ีเช่ือได้วา่นกัทศัน าจรชาวตา่งประเทศได้ซือ้และน าติดตวัออกไปแต่
ภายหลงัสง่กลบัคืนมายงัผู้ขาย 
 2) ของท่ีผู้ เดินทางน ากลบัออกไปแล้วน ากลบัเข้ามาพร้อมกบัตนในกรณีนีใ้ห้ระงบัคดีฐานน าของออกไปโดยไม่
ผา่นศลุกากรตามเกณฑ์เรียบเทียบระงบัคดีท่ีกรมศลุกากรก าหนดหรือเสนอระงบัคดีนอกเกณฑ์ระงบัคดีได้
ตามท่ีเห็นสมควรเสียก่อน 
 2.กรณีเป็นของท่ีน าออกไปจากคลงัสินค้าทณัฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้าหรือร้านค้าปลอดอากรหรือของท่ีขอ
คืนอากรตามมาตรา 19 ทวิแหง่พระราชบญัญตัิศลุกากร (ฉบบัท่ี 9) พ.ศ. 2482 หรือของท่ีขอชดเชยคา่ภาษี
อากรหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบต้องตรวจสอบไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก่อนวา่ได้สง่เงินชดเชยคา่ภาษีอากรหรือ
เงินคืนอากรกรมศลุกากรแล้วเม่ือด าเนินการแล้วจงึอนมุตัผิอ่นผนัใบสทุธิส าหรับน ากลบัเข้ามาแก่ผู้น าของเข้า 
 3. กรณีเป็นของสง่ออกท่ีใช้สิทธิสงเสริมการลงทนุแล้วจะไมไ่ด้รับพิจารณาผอ่นผนัใบสทุธิส าหรับน ากลบัเข้า
มา 
 4. ผู้ปฏิบตัพิิธีการดงักลา่วจะต้องเป็นผู้น าของเข้าหรือผู้ ท่ีได้รับมอบอ านาจให้กระท าการแทนเป็นการทัว่ไป
ตามท่ีปรากฏในระบบทะเบียนผู้ผา่นพิธีการศลุกากร 
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเพิ่มเตมิ 
กรณีของสง่กลบัทัง้หมดหรือของสง่ออกโดยผู้น าเข้าให้เหตผุลวา่ไมมี่ผู้ รับหรือเข้าประเทศผู้ ซือ้ปลายทางไมไ่ด้
เจ้าหน้าท่ีศลุกากรจะสง่เร่ืองให้สบศ. ขอความร่วมมือในการตรวจสอบสภาพหีบห่อก่อนเพ่ือประกอบการ
พิจารณาผอ่นผนัผู้น าเข้าจะต้องจดทะเบียนเป็นผู้ผา่นพิธีการศลุกากรหรือด าเนินกระบวนการทางศลุกากรและ
ด าเนินการเก่ียวกบัใบอนญุาตจากหนว่ยงานตา่งๆท่ีเก่ียวข้องเรียบร้อยแล้ว 
 
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 าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถกูต้องตามท่ี
ระบไุว้ในคูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
**กรณีไมมี่ชดุค าขอผ่อนผนัใบสทุธิน ากลบั / ขอขยายก าหนดเวลารายอ่ืนรอด าเนินการอยู่ก่อน 
 
หมายเหต ุ
 
คา่ธรรมเนียมคูมื่อส าหรับประชาชน 40 บาท/หน้า 
 
 
หมายเหต ุ
 
** ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถกูต้องตามท่ี
ระบไุว้ในคูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 

  
13.  ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 



ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของ
ขัน้ตอนกำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบ
เอกสาร 

  

ตรวจสอบค าร้องขอ
ผอ่นผนัฯและ
ลงทะเบียน 

  

2 ชัว่โมง ดา่นศลุกากร
แมส่อด 

(-กรณีจ านวนรายการ
สินค้าในใบขนสินค้า
หนึง่ฉบบัไม่
เกิน 5 รายการ) 

2) 

การพิจารณาโดย
หนว่ยงานอ่ืน 

  

สง่หนงัสือขอ
ตรวจสอบการรับ
สิทธิประโยชน์ 

  

20 วนัท า
การ 

กรมศลุกากร (*กรณีขณะสง่ออกได้
ใช้สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีอากรต้องสง่เร่ือง
ตรวจสอบกบั
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง
เชน่ส านกังาน
คณะกรรมการสง่เสริม
การลงทนุระยะเวลา
การให้บริการขึน้อยูก่บั
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง
(ระยะเวลาท่ีก าหนด
เป็นการประมาณการ
ขึน้อยู่กบัหน่วยงานท่ี
ตรวจสอบ)) 

3) 

การพิจารณาโดย
หนว่ยงานอ่ืน 

  

ตรวจสอบสภาพหีบ
หอ่ 

  

1 วนัท าการ กรมศลุกากร (ระยะเวลาขึน้อยูก่บั
หนว่ยงานท่ี
ตรวจสอบ  (ระยะเวลา
ท่ีก าหนดเป็นการ
ประมาณการขึน้อยูก่บั
หนว่ยงานท่ี
ตรวจสอบ) 
) 



ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของ
ขัน้ตอนกำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

4) 

การพิจารณา 

  

การพิจารณา
อนญุาต 

  

30 นาที ดา่นศลุกากร
แมส่อด 

- 

5) 
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
  

เสนออนมุตัผิอ่นผนั 

  

30 นาที ดา่นศลุกากร
แมส่อด 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 21.5 วนัท าการ 

  
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 (1.เลือกใช้เอกสำร
อยำ่งใดอย่ำงหนึง่ 
2.เอกสำรทกุฉบบั
ต้องประทบัตรำ
บริษัทและลง
ลำยมือช่ือรับรอง
โดยผู้ มีอ ำนำจ
กระท ำกำรหรือผู้ ท่ี
ได้รับมอบ



ที่ 
รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

อ ำนำจ (ถ้ำมี) 
) 

2) 

บตัรประจ ำตวั
ข้ำรำชกำรหรือ
พนกังำนองค์กำร
ของรัฐ 

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

3) 

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

4) 
ใบส ำคญักำร
เปล่ียนช่ือ 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั - 



ที่ 
รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

5) 

ใบอนญุำตขบัข่ี
รถยนต์ 

กรมกำรขนสง่ทำง
บก 

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

6) 

หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

กรมพฒันำธุรกิจ
กำรค้ำ 

0 1 ชดุ ((เอกสำรทกุฉบบั
ต้องประทบัตรำ
บริษัทและลง
ลำยมือช่ือรับรอง
โดยผู้ มีอ ำนำจ
กระท ำกำรหรือผู้ ท่ี
ได้รับมอบอ ำนำจ
ท่ีออกให้ไม่
เกิน 6 เดือน )) 

7) 
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 ำร้องขอผ่อน
ผนัใบสทุธิ
น ำกลบัตำม
ภำค 4 ประเภท
ท่ี 1 

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

2) 

หนงัสือชีแ้จงใน
กำรขอผ่อนผนั
ใบสทุธิน ำกลบั/
ขยำยเวลำ 

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

3) 

ส ำเนำใบขน
สินค้ำขำเข้ำ 

- 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)) 

4) 

ส ำเนำใบขน
สินค้ำขำออก 

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

5) 

บญัชีรำคำ
สินค้ำ (Invoice) 
(ทัง้ขำเข้ำ-ขำ
ออก) 

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

6) 
บญัชี
รำยละเอียดกำร

- 1 0 ชดุ (เอกสำรทกุ
ฉบบัต้อง



ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร 

หมำยเหตุ 

บรรจหีุบหอ่
(Packing List) 
(ทัง้ขำเข้ำ-ขำ
ออก) 

ประทบัตรำ
บริษัทและลง
ลำยมือช่ือ
รับรองโดยผู้ มี
อ ำนำจกระท ำ
กำรหรือผู้ ท่ี
ได้รับมอบ
อ ำนำจ (ถ้ำมี)) 

7) 

ใบตรำสง่
สินค้ำ (Bill of 
Lading)  (ทัง้ขำ
เข้ำ-ขำออก) 

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

8) 

หนงัสือแจ้งคืน
สินค้ำจำก
ประเทศผู้ ซือ้หรือ
ประเทศต้นทำง
บรรทกุหรือE-
mail โต้ตอบ
ระหวำ่งบริษัท
และลกูค้ำหรือ

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



ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร 

หมำยเหตุ 

หนงัสือรับรอง
ระบสุำเหตขุอง
กำรน ำสินค้ำ
กลบัและ
สำมำรถ
ตรวจสอบได้วำ่
ของท่ีสง่ออก
และน ำกลบัเป็น
ของชนิดเดียวกนั 

ได้รับมอบ
อ ำนำจ (ถ้ำมี)) 

9) 

หลกัฐำนกำรคืน
เงิน(Debit 
Note) ตำมแต่
กรณี 

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

10) 

เอกสำรทกุฉบบั
ต้องประทบัตรำ
บริษัทและลง
ลำยมือช่ือรับรอง
โดยผู้ มีอ ำนำจ
กระท ำกำรหรือผู้

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



ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร 

หมำยเหตุ 

ท่ีได้รับมอบ
อ ำนำจ (ถ้ำมี) 

กำรหรือผู้ ท่ี
ได้รับมอบ
อ ำนำจ (ถ้ำมี)) 

  
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) แบบค าร้องผอ่นผนัใบสทุธิน ากลบัตามพิกดัประเภทท่ี 1 ภาค 4  พ.ร.ก. พิกดัอตัราศลุกากรพ.ศ. 
2530 
- 

2) ตวัอยา่งการกรอกแบบค าร้องผอ่นผนัใบสทุธิน ากลบัตามพิกดัประเภทท่ี 1 ภาค 4  พ.ร.ก. พิกดัอตัรา
ศลุกากรพ.ศ. 2530 
- 

  
19.    หมำยเหตุ 
- 
  

วันท่ีพมิพ์ 21/07/2558 

สถำนะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์
แล้ว 

จัดท ำโดย ไพยงสงัข์ทอง 

อนุมัตโิดย กิตตสิทุธิสมัพนัธ์ 

  
  

  
  

 


