
คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรช ำระเงนิค่ำภำษีอำกรค่ำธรรมเนียมศุลกำกรเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆและวำงเงนิ
ประกันหรือหนังสือค ำ้ประกันณหน่วยงำนศุลกำกร 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:ดา่นศลุกากรแมส่อด 

กระทรวง:กระทรวงการคลงั 

  
 
 

1.      ช่ือกระบวนงำน:การช าระเงินคา่ภาษีอากรคา่ธรรมเนียมศลุกากรเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆและวางเงินประกนัหรือ
หนงัสือค า้ประกนัณหนว่ยงานศลุกากร 

2.        หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:ดา่นศลุกากรแม่สอด 

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

1) ประกาศกรมศลุกากรที ่-/2555 ลงวนัที ่5 พฤศจิกายน 2555 เร่ืองการก าหนดระยะเวลาแลว้เสร็จ
ของงานพ.ศ. 2555 

  
2) ประกาศกรมศลุกากรที ่128/2556 ลงวนัที ่26 ธนัวาคม 2556 เร่ืองการใช้ประมวลระเบียบปฏิบติั

ศลุกากรพ.ศ. 2556 

  
3) ประกาศกรมศลุกากรที ่19/2552 ลงวนัที่ 9 เมษายน 2552 เร่ืองการออกเช็คสัง่จ่ายช าระค่าภาษี

อากรและรายได้อืน่ 

  
6.      ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

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

เสร็จของงานพ.ศ. 2555          

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 6นาที 

9.      ข้อมูลสถติ ิ

     จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน0      



     จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

     จ ำนวนค ำขอที่น้อยท่ีสุด 0  

10.  ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การช าระเงินคา่ภาษีอากรคา่ธรรมเนียมศลุกากรเบด็เตล็ดอ่ืนๆการวางเงิน
ประกนัหรือค า้ประกนัท่ีดา่นศลุกากรแมส่อด 

11.  ช่องทำงกำรให้บริกำร       
1) สถานท่ีให้บริการงานการเงินและบญัชีด่านศลุกากรแม่สอด 287 ม.1 ถนนสายเอเชียต.ท่าสาย

ลวดอ.แม่สอดจ.ตาก 63110 โทร0 5556 3095 /ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัทกุวนั (ไม่เวน้วนัหยดุราชการ) ตัง้แต่เวลา 08:30 - 
16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ (กรณีขอรับบริการหลงัเวลาราชการจะต้องด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมค่าล่วงเวลาและ
อืน่ๆตามทีร่ะบใุนข้อ 12. หลกัเกณฑ์วิธีการและเงือ่นไขในการยืน่ค าขอและในการพิจารณา
อนญุาต (ถ้ามี)) 

  

12.  หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ผู้ประกอบการสามารถย่ืนช าระเงินโดยช าระด้วย 
 

1.เงินสด 
 

2.เช็คท่ีธนาคารลงนามสัง่จา่ย(เช็คลงวนัท่ีท่ีใช้เช็คช าระหรือก่อนวนัช าระไมเ่กิน 30วนั) 
 

3.เช็คท่ีมีธนาคารค า้ประกนั (เช็คลงวนัท่ีท่ีใช้เช็คช าระเงินหรือก่อนวนัช าระไมเ่กิน 15วนั) 
 

4.บตัรภาษี (ใช้ช าระเป็นคา่ภาษีอากรเทา่นัน้) ส าหรับเช็คให้สัง่จา่ย&quot;กรมศลุกากร (พกัรายได้) โดย....(ช่ือ
ผู้น าของเข้า/ ผู้สง่ของออก/ฯลฯ...&quot; หรือ&ldquo;The Customs Department (Suspension) by 
&hellip;importer/exporter/etc&hellip;&quot; 
 

- กรณีขอรับบริการหลงัเวลาราชการต้องช าระคา่ธรรมเนียมลว่งเวลาตามใบแนบศ.3 ท้ายกฎกระทรวงการคลงั
ฉบบัท่ี 145 (พ.ศ.2547) ออกตามความในพระราชบญัญัตศิลุกากรพทุธศกัราช 2469 
 

หมายเหต ุ



 

คา่ธรรมเนียมคูมื่อส าหรับประชาชน 40 บาท/หน้า 
 

หมายเหต ุ
 

**ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้
ในคูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว 

13.  ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของ
ขัน้ตอนกำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบ
เอกสาร 

  

รับเงินพร้อมเอกสารการ
ขอช าระเงิน/ตรวจสอบ
เอกสาร 

  

2 นาที ดา่นศลุกากร
แมส่อด 

(กรณีช าระด้วย
บตัรภาษี
อาจจะใช้เวลา
มากกวา่นี)้ 

2) 
การพิจารณา 

  

เจ้าหน้าท่ีด าเนินการ
พิจารณา/สง่มอบ
ใบเสร็จรับเงิน 

4 นาที ดา่นศลุกากร
แมส่อด 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 6 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 

ไม่พบเอกสารยืนยนัตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

  



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 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม   

        

  

16.  ค่ำธรรมเนียม 

1) กรณีช ำระเงินหลังเวลำรำชกำรเก็บค่ำธรรมเนียมตำมใบแนบศ.3 ท้ำยกฎกระทรวงกำรคลัง 

ค่ำธรรมเนียม0 บาท 

หมำยเหตุ - 

17.  ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียนระฆงัศลุกากรของดา่นศลุกากรแม่สอด 
หมายเหตุ(นายด่านศลุกากรแม่สอด  09 0908 8477 ) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียนโทรศพัท์สายดว่นศลุกากร 1332 ในวนัและเวลาราชการ 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียนโทรสารหมายเลข  0  2671 5250 
หมายเหตุ- 

4) ช่องทำงกำรร้องเรียนไปรษณีย์โดยท าเป็นหนงัสือสง่มาท่ีกลุม่คุ้มครองและสง่เสริมจริยธรรมกรม
ศลุกากรถนนสนุทรโกษาแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร 1011 
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- 



9) ช่องทำงกำรร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนในสงักดักระทรวงการคลงั 
หมายเหตุ- 

  
18.  ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

  
19.    หมำยเหตุ 
- 

วันท่ีพมิพ์ 21/07/2558 

สถำนะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์
แล้ว 

จัดท ำโดย ไพยงสงัข์ทอง 

อนุมัตโิดย กิตตสิทุธิสมัพนัธ์ 

  
 


