
คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรส่งของกลับออกไปโดยท่ีของยังอยู่ในอำรักขำของศุลกำกร (RE-
EXPORT) ตำมมำตรำ 19 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:ดา่นศลุกากรแมส่อด 

กระทรวง:กระทรวงการคลงั 

  
 
 

1.      ช่ือกระบวนงำน:การส่งของกลบัออกไปโดยท่ีของยงัอยูใ่นอารักขาของศลุกากร (RE-EXPORT) ตาม
มาตรา 19 

2.        หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:ดา่นศลุกากรแม่สอด 

3.      ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานท่ีเช่ือมโยงหลายหนว่ยงาน         

4.      หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนมุตั ิ     
5.      กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) ประกาศกรมศลุกากรที ่128/2556 ลงวนัที ่26 ธนัวาคม 2556 เร่ืองการใช้ประมวลระเบียบปฏิบติั
ศลุกากรพ.ศ. 2556 

  
2) พระราชบญัญติัศลุกากรพระพทุธศกัราช 2469 

  
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 การสง่ของกลบัออกไปโดยท่ีของยงัอยูใ่นอารักขาของศลุกากร(RE-
EXPORT) ตามมาตรา 19 ณดา่นศลุกากรแมส่อด        

11.  ช่องทำงกำรให้บริกำร       



1) สถานท่ีให้บริการด่านศลุกากรแม่สอดเลขที่ 287 หมู่ที ่1 ต.ท่าสายลวดอ.แม่สอดจ.ตาก 63110 
/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัทกุวนั (ไม่เวน้วนัหยดุราชการ) ตัง้แต่เวลา 08:30 - 
16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ (การยื่นค าร้องหลงัจากเวลา 16.00 น. เจ้าหนา้ทีจ่ะด าเนินการพิจารณาแลว้เสร็จในวนั
ท าการถดัไป) 

  
12.  หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

12.1 หลกัเกณฑ์ 
 
ของใดท่ีพิสจูน์เป็นท่ีพอใจอธิบดีหรือผู้ ท่ีอธิบดีมอบหมายว่าเป็นของรายเดียวกนักบัท่ีน าเข้ามาใน
ราชอาณาจกัรและเสียอากรแล้วถ้าสง่กลบัออกไปยงัเมืองตา่งประเทศหรือสง่กลบัไปเป็นของใช้สิน้เปลืองในเรือ
เดนิทางไปเมืองตา่งประเทศสามารถขอคืนเงินอากรขาเข้าได้เก้าในสิบสว่นหรือสว่นท่ีเกินหนึง่พนับาทของ
จ านวนท่ีได้ช าระไว้โดยค านวณตามใบขนสินค้าขาออกแตล่ะฉบบัแล้วแตจ่ านวนใดจะสงูกวา่ 
 
 
 
 12.2 วิธีการ 
 
 12.2.1 ผู้น าของเข้าย่ืนค าร้องขอผอ่นผนัท าใบขนสินค้า RE-EXPORT ช าระอากรหนึง่ในสิบสว่นหรือไม่
เกิน 1,000 บาทโดยท าใบขนสินค้าขาเข้าและขาออกพร้อมกนัพร้อมเอกสารประกอบครบถ้วนถกูต้อง 
 
 12.2.2 เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบช่ือผู้ลงนามในเอกสารว่าเป็นผู้น าเข้าหรือผู้ได้รับมอบอ านาจให้กระท าการแทนเป็น
การทัว่ไปตามท่ีปรากฏในระบบทะเบียนผู้ผา่นพิธีการศลุกากร 
 
 12.2.3 เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความสมบรูณ์ของเอกสารถ้าเอกสารถูกต้องครบถ้วนสมบรูณ์จะด าเนินการ
ลงทะเบียนรับเอกสาร (หากมีข้อผิดพลาดจะคืนให้ผู้ ร้องฯพร้อมแนะน าการให้แก้ไขถกูต้อง) 
 
 12.2.4 เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบหากพบความถกูต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ได้รับการผ่อนผนั RE-EXPORT จะท า



บนัทกึเสนอผู้ มีอ านาจอนมุตั ิ
 
 
 
 12.3 เง่ือนไข 
 
 12.3.1 กรณีการสง่กลบัตา่งทา่/ท่ีท่ีน าเข้าให้ผู้น าของเข้าช าระอากรขาเข้าให้ครบถ้วนเสียก่อนเม่ือสง่ของนัน้
กลบัออกไปแล้วผู้น าของเข้าจงึขอคืนอากรขาเข้าภายใน 6 เดือนนบัแตว่นัท่ีสง่ของกลบัออกไปเว้นแตเ่ป็นการ
ผา่นพิธีการโดยผู้น าของเข้าหรือตวัแทนออกของระดบัมาตรฐานเออีโอสามารถช าระอากรหนึง่ในสิบสว่น
หรือไมเ่กิน 1,000 บาท 
 
 12.3.2 ผู้ปฏิบตัพิิธีการดงักลา่วจะต้องจดทะเบียนเป็นผู้ มีอ านาจกระท าการหรือได้รับมอบอ านาจจากผู้ มี
อ านาจกระท าการ 
 
12.3.3 กรณีถกูอายดัโดนส่วนปราบปรามทางศลุกากรหรือสว่นควบคมุทางศลุกากรจะต้องให้หน่วยงานนัน้ๆ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จจงึจะสามารถพิจารณาขอผอ่นผนัท าใบขนสินค้า RE-EXPORT ได้ 
 
หมายเหต ุ
 
คา่ธรรมเนียมคูมื่อส าหรับประชาชน 40 บาท/หน้า 
 
หมายเหต ุ
 
** ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้
ในคูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
** การด าเนินการของเจ้าหน้าท่ีจะด าเนินการตามล าดบัการย่ืนค าร้อง 

  



13.  ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของ
ขัน้ตอนกำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบ
เอกสาร 

  

เจ้าหน้าท่ีรับค าร้อง/
ตรวจสอบเอกสาร
เบือ้งต้น 

  

20 นาที ดา่นศลุกากร
แมส่อด 

- 

2) 

การพิจารณา 

  

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
รายละเอียดสินค้าในใบ
ขนสินค้าขาเข้า-ขาออก 

  

30 นาที ดา่นศลุกากร
แมส่อด 

- 

3) 

การพิจารณา 

  

เจ้าหน้าท่ีจดัท าบนัทกึ
การตรวจสอบสินค้าใน
อารักขาของศลุกากรกบั
ฝ่ายบริการศลุกากร 
(ทา่ท่ีน าเข้า) 

  

120 นาที ดา่นศลุกากร
แมส่อด 

- 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
  

เจ้าหน้าท่ีจดัท าบนัทกึ
เสนอผลการพิจารณา
ตอ่หวัหน้าฝ่ายเพ่ือ
พิจารณาอนมุตั/ิมอบ
เอกสารการได้รับอนมุตัิ
แก่ผู้น าเข้าเพ่ือไป
ด าเนินการตรวจปล่อย
สินค้าตอ่ไป 

  

30 นาที ดา่นศลุกากร
แมส่อด 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 200 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 1 1 ฉบบั (1. กรณีเป็นผู้ มี
อ ำนำจกระท ำกำร
ท่ีลงทะเบียนใน
ระบบกรม
ศลุกำกรให้ใช้
เอกสำรฉบบัจริง
ตำมข้อ 1-4 อยำ่ง
ใดอยำ่งหนึง่ 
2. กรณีผู้ รับมอบ
อ ำนำจท่ีไมไ่ด้
ลงทะเบียนใน
ระบบกรม
ศลุกำกรส ำเนำ
เอกสำรท่ีแสดง
ตวัตนทกุฉบบัต้อง
ประทบัตรำบริษัท
และลงลำยมือช่ือ
รับรองโดยผู้ มี
อ ำนำจกระท ำ
กำร (ถ้ำมี)) 

2) 
บตัรประจ ำตวั
ข้ำรำชกำรหรือ

- 1 1 ฉบบั (1. กรณีเป็นผู้ มี
อ ำนำจกระท ำกำร



ที่ 
รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

พนกังำนองค์กำร
ของรัฐ 

ท่ีลงทะเบียนใน
ระบบกรม
ศลุกำกรให้ใช้
เอกสำรฉบบัจริง
ตำมข้อ 1-4 อยำ่ง
ใดอยำ่งหนึง่ 
2. กรณีผู้ รับมอบ
อ ำนำจท่ีไมไ่ด้
ลงทะเบียนใน
ระบบกรม
ศลุกำกรส ำเนำ
เอกสำรท่ีแสดง
ตวัตนทกุฉบบัต้อง
ประทบัตรำบริษัท
และลงลำยมือช่ือ
รับรองโดยผู้ มี
อ ำนำจกระท ำ
กำร (ถ้ำมี)) 

3) 

หนงัสือเดนิทำง กรมกำรกงสลุ 1 1 ฉบบั (1. กรณีเป็นผู้ มี
อ ำนำจกระท ำกำร
ท่ีลงทะเบียนใน
ระบบกรม
ศลุกำกรให้ใช้
เอกสำรฉบบัจริง
ตำมข้อ 1-4 อยำ่ง
ใดอยำ่งหนึง่ 



ที่ 
รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

2. กรณีผู้ รับมอบ
อ ำนำจท่ีไมไ่ด้
ลงทะเบียนใน
ระบบกรม
ศลุกำกรส ำเนำ
เอกสำรท่ีแสดง
ตวัตนทกุฉบบัต้อง
ประทบัตรำบริษัท
และลงลำยมือช่ือ
รับรองโดยผู้ มี
อ ำนำจกระท ำ
กำร (ถ้ำมี)) 

4) 

ใบอนญุำตขบัข่ี
รถยนต์ 

กรมกำรปกครอง 1 1 ฉบบั (1. กรณีเป็นผู้ มี
อ ำนำจกระท ำกำร
ท่ีลงทะเบียนใน
ระบบกรม
ศลุกำกรให้ใช้
เอกสำรฉบบัจริง
ตำมข้อ 1-4 อยำ่ง
ใดอยำ่งหนึง่ 
2. กรณีผู้ รับมอบ
อ ำนำจท่ีไมไ่ด้
ลงทะเบียนใน
ระบบกรม
ศลุกำกรส ำเนำ
เอกสำรท่ีแสดง



ที่ 
รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

ตวัตนทกุฉบบัต้อง
ประทบัตรำบริษัท
และลงลำยมือช่ือ
รับรองโดยผู้ มี
อ ำนำจกระท ำ
กำร (ถ้ำมี)) 

5) 

หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

กรมพฒันำธุรกิจ
กำรค้ำ 

0 1 ฉบบั (เอกสำรทกุฉบบั
ต้องประทบัตรำ
บริษัทและ 
ลงลำยมือช่ือ
รับรองโดยผู้ มี
อ ำนำจกระท ำกำร
หรือผู้ ท่ีได้รับมอบ
อ ำนำจ (ถ้ำมี)) 

6) 
ใบส ำคญักำร
เปล่ียนช่ือ 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (ต้องลงลำยมือช่ือ
รับรองส ำเนำ 
) 

  
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
ผนัปฏิบตัพิิธี
กำร RE-
EXPORT 

- 1 0 ฉบบั (ต้องระบุ
ข้อควำมให้
ชดัเจนครบถ้วน
และลงนำมโดย



ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร 

หมำยเหตุ 

ผู้ มีอ ำนำจ
กระท ำกำรของ
ผู้น ำของเข้ำ) 

2) 

ส ำเนำใบขน
สินค้ำขำเข้ำ 

- 0 1 ฉบบั (เอกสำรทกุ
ฉบบัต้อง
ประทบัตรำ
บริษัทและ 
ลงลำยมือช่ือ
รับรองโดยผู้ มี
อ ำนำจกระท ำ
กำรหรือผู้ ท่ี
ได้รับมอบ
อ ำนำจ (ถ้ำมี) 
) 

3) 

ส ำเนำใบขน
สินค้ำขำออก 

- 0 1 ฉบบั (เอกสำรทกุ
ฉบบัต้อง
ประทบัตรำ
บริษัทและ 
ลงลำยมือช่ือ
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 

4) 

บญัชีรำคำ
สินค้ำ(Invoice) 

- 0 1 ฉบบั (เอกสำรทกุ
ฉบบัต้อง
ประทบัตรำ
บริษัทและ 
ลงลำยมือช่ือ
รับรองโดยผู้ มี
อ ำนำจกระท ำ
กำรหรือผู้ ท่ี
ได้รับมอบ
อ ำนำจ (ถ้ำมี) 
) 

5) 

บญัชี
รำยละเอียด
กำรบรรจหีุบห่อ
(Packing List) 

- 0 1 ฉบบั (เอกสำรทกุ
ฉบบัต้อง
ประทบัตรำ
บริษัทและ 
ลงลำยมือช่ือ
รับรองโดยผู้ มี
อ ำนำจกระท ำ
กำรหรือผู้ ท่ี
ได้รับมอบ
อ ำนำจ (ถ้ำมี) 
) 

6) 

ใบตรำสง่สินค้ำ
(Bill of 
Lading) 

- 0 1 ฉบบั (เอกสำรทกุ
ฉบบัต้อง
ประทบัตรำ
บริษัทและ 



ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร 

หมำยเหตุ 

ลงลำยมือช่ือ
รับรองโดยผู้ มี
อ ำนำจกระท ำ
กำรหรือผู้ ท่ี
ได้รับมอบ
อ ำนำจ (ถ้ำมี) 
) 

7) 

ใบอนญุำตใน
กำรน ำเข้ำหรือ
สง่ออก (ถ้ำมี) 

- 0 1 ฉบบั (เอกสำรทกุ
ฉบบัต้อง
ประทบัตรำ
บริษัทและ 
ลงลำยมือช่ือ
รับรองโดยผู้ มี
อ ำนำจกระท ำ
กำรหรือผู้ ท่ี
ได้รับมอบ
อ ำนำจ (ถ้ำมี) 
) 

8) 

หนงัสือมอบ
อ ำนำจ 

- 1 0 ฉบบั (1.ปิดอำกร
แสตมป์ตำมท่ี
กฎหมำย
ก ำหนด 
2. หนงัสือรับ
มอบอ ำนำจต้อง
มีข้อมลูถกูต้อง
ครบถ้วนและ



ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร 

หมำยเหตุ 

ต้องระบอุ ำนำจ
ซึง่ผู้ รับมอบ
อ ำนำจสำมำรถ
กระท ำกำรแทน) 

  
16.  ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

  
17.  ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียนระฆงัศลุกากรของดา่นศลุกากรแม่สอด 
หมายเหตุ(นายด่านศลุกากรแม่สอดโทร 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 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

  
19.    หมำยเหตุ 
- 
  

วันท่ีพมิพ์ 21/07/2558 

สถำนะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์
แล้ว 

จัดท ำโดย อารีนาคงตระกลู 

อนุมัตโิดย กิตตสิทุธิสมัพนัธ์ 

  
  

  
  

 


