
คู่มือส ำหรับประชำชน: (สทก.) กำรยกเว้นอำกรแก่ของตำมภำค 4 ประเภทท่ี 5 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:ดา่นศลุกากรแมส่อด 

กระทรวง:กระทรวงการคลงั 

  
 
 

1.      ช่ือกระบวนงำน:(สทก.) การยกเว้นอากรแก่ของตามภาค 4 ประเภทท่ี 5 

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 

  
3) 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 การยกเว้นอากรแก่ของตามภาค 4 ประเภทท่ี 5     
11.  ช่องทำงกำรให้บริกำร       



1) สถานท่ีให้บริการด่านศลุกากรแม่สอด 287 ม.1 ต.ท่าสายลวดอ.แม่สอดจ.ตาก 
0 5556 3095/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัทกุวนั (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

  
12.  หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. หลกัเกณฑ์ 
 1.1 ของสว่นตวัท่ีเจ้าของน าเข้ามาพร้อมกบัตนส าหรับใช้เองหรือใช้ในวิชาชีพและมีจ านวนพอสมควรแก่ฐานะ
ได้รับยกเว้นอากรเว้นแต่ 
 (ก) รถยนต์อาวธุปืนและกระสนุปืนและเสบียง 
     (ข) สรุาหรือ CIGARETTE หรือ COGAR หรือยาเส้นซึง่เป็นของสว่นตวัท่ีผู้ เดนิทางน าเข้ามาพร้อมกบัตนนัน้
ยกเว้นอากรให้ได้แตต้่องไมเ่กินปริมาณดงันี ้
 - CIGARETTE 200 มวนหรือ CIGAR หรือยาเส้นอย่างละ 250 กรัมหรือหลายชนิดรวมกนัมีน า้หนกั
ทัง้หมด 250 กรัมแตท่ัง้นี ้CIGARETTE ต้องไมเ่กิน 200 มวน 
- สรุา 1 ลิตร 
1.2 ของสว่นตวัตามประเภทท่ี 5 จะต้องน าเข้ามาถึงประเทศไทยไมเ่กิน 1 เดือนก่อนท่ีผู้น าของเข้ามาถึงหรือไม่
เกิน 6 เดือนนบัแตว่นัท่ีผู้น าของเข้าเข้ามาถึง 
  1.3 บคุคลซึง่จะได้รับการพิจารณายกเว้นอากรของใช้สว่นตวัภาค 4 ประเภทท่ี 5 ได้แก่คนตา่งด้าวหรือคนไทย
ท่ีเดนิทางไปมาระหวา่งประเทศไมว่า่จะเป็นการชัว่คราวหรือเป็นการย้ายภมูิล าเนาแตส่ิ่งของนัน้จะต้องมี
จ านวนพอสมควรแก่ฐานะของบคุคลนัน้ๆถ้ามีจ านวนมากมายเกินสมควรก็จะยกเว้นคา่อากรให้ไมไ่ด้ 
  1.4 ให้ผู้ ได้รับยกเว้นอากรจดัท าและสง่ข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้าโดยระบคุา่ดงันี  ้
 - การส าแดงพิกดัศลุกากรและรหสัสถิตสิินค้าให้ส าแดงตรงกบัชนิดของของท่ีน าเข้า 
 - ระบ ุImport Tariff = 5PART4 (ของสว่นตวัท่ีเจ้าของน าเข้ามาพร้อมกบัตน) 
 - ระบ ุPrivilege Code = ตามสิทธ์ิณขณะน าเข้า 
  1.5 การยกเว้นอากรของสว่นตวัท่ีผู้ โดยสารน าเข้ามาพร้อมกบัตนตามพิกดัภาค 4 ประเภทท่ี 5 ไมต้่องจดัท า
ใบขนสินค้าขาเข้ากรณีของส่วนตวัท่ีผู้ โดยสารถือตดิตวัเข้ามาพร้อมกบัตน(ACCOMPANIEDBAGGAGE) จาก
ตา่งประเทศทางอากาศยานมีราคาไมเ่กิน 10,000 บาทให้ได้รับยกเว้นอากรทัง้นีไ้มร่วมถึงของน าติดตวัเข้ามา
แตมี่ลกัษณะเป็นสินค้าในเชิงการค้าแม้ราคาไมเ่กิน 10,000 บาทก็ตาม 



  1.6 ให้ย่ืนค าร้องตอ่หนว่ยงานศลุกากรณทา่หรือท่ีหรือสนามบนิท่ีน าของเข้าโดยระบเุลขท่ีใบขนสินค้าขาเข้าท่ี
ของใช้สิทธ์ิตามภาค 4 ประเภท 5 เพ่ือตรวจสอบการใช้สิทธิในการยกเว้นอากรของใช้สว่นตวั 
 
2. วิธีการ 
  2.1 ผู้น าเข้าย่ืนค าร้องขอผ่านพิธีการศลุกากร 
  2.2 เจ้าพนกังานศลุกากรตรวจสอบสิทธ์ิได้รับยกเว้นอากรตามพระราชก าหนดพิกดัอตัราศลุกากร
พ.ศ.2530 ภาค 4 ประเภทท่ี 5 และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
  2.3 เจ้าพนกังานศลุกากรตรวจสอบรายการของท่ีน าเข้าตามท่ีผู้น าเข้าแสดงรายการไว้ในใบขนสินค้าฉบบั
ร่าง (Draft) วา่ได้รับสิทธ์ิยกเว้นอากรทัง้หมดหรือบางสว่น 
  2.4 กรณีตรวจสอบพบว่าได้รับสิทธ์ิยกเว้นอากรบางสว่นหรือบางรายการผู้น าเข้าต้องจดัท าข้อมลูรายการของ
ท่ีต้องเสียภาษีแยกจากรายการของท่ีได้รับสิทธ์ิยกเว้นอากร 
  2.5 ผู้น าเข้าจดัสง่ข้อมลูใบขนสินค้าใบระบบ Paperless ให้ตรงกบัข้อมลูใบขนสินค้าฉบบัร่างท่ีได้รับการ
ตรวจสอบจากเจ้าพนกังานศลุกากรแล้วโดยแยกรายการของท่ีได้รับสิทธ์ิยกเว้นอากรและรายการของท่ีไมไ่ด้รับ
สิทธ์ิยกเว้นอากรตามรหสัสิทธิพิเศษ (Privilege Code) 
  2.6 กรณีมีรายการของท่ีต้องเสียภาษีผู้น าเข้าต้องช าระคา่ภาษีอากรท่ีฝ่ายบญัชีอากรก่อนผา่นพิธีการตรวจ
ปลอ่ยของณหนว่ยตรวจปล่อยสินค้า 
 
หมายเหต ุ
 
คา่ธรรมเนียมคูมื่อส าหรับประชาชน 40 บาท/หน้า 
 
 
หมายเหต ุ
 
** ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้
ในคูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว 

13.  ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 



ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 

  

ตรวจสอบสิทธ์ิการได้รับ
ยกเว้นอากร 

  

10 นาที ดา่นศลุกากรแมส่อด - 

2) 
การพิจารณา 

  

เจ้าหน้าท่ีร่างใบขนสินค้า
เพ่ือจดัท าใบขนฯ
Paperless 

20 นาที ดา่นศลุกากรแมส่อด - 

3) 
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
  

น าใบขนฯ Paperlessพร้อม
ส าเนาเพ่ือรับรองเอกสาร 

5 นาที ดา่นศลุกากรแมส่อด - 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 35 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 - 

2) 
หนงัสือเดนิทำง กองหนงัสือ

เดนิทำง 

1 1 ฉบบั - 

3) 
บตัรประชำชน
ของผู้ รับมอบ
อ ำนำจ (ถ้ำมี) 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั - 

4) 
บตัรประชำชน
ของผู้ลงช่ือเป็น

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั - 



ที่ 
รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

พยำนในหนงัสือ
มอบอ ำนำจ
จ ำนวน 2 ทำ่น
(ถ้ำมี) 

5) 

หนงัสือรับรอง
กำรท ำงำน/
หนงัสืออนญุำต
ให้ท ำงำน(Work 
permit) 

ศนูย์บริกำรวีซำ่
และใบอนญุำต
ท ำงำน 

1 1 ฉบบั - 

6) 
หลกัฐำน
กำรศกึษำ 

กระทรวงศีกษำธิ
กำร 

1 1 ฉบบั - 

7) 

ใบประจ ำตวัคน
ตำ่งด้ำว
, ใบส ำคญัถ่ินท่ี
อยู(่ถ้ำมี) 

กรมกำรปกครอง 1 1 ฉบบั - 

15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ 
รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) 

ส ำเนำใบขน
สินค้ำขำเข้ำ
พร้อมเอกสำร
ประกอบเชน่
ส ำเนำบญัชีรำคำ
สินค้ำ
(Invoice), ส ำเนำ

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



ที่ 
รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร 

หมำยเหตุ 

B/L, ส ำเนำบญัชี
รำยละเอียดกำร
บรรจหีุบหอ่
Packing list 

กำรหรือผู้ ท่ี
ได้รับมอบ
อ ำนำจ (ถ้ำมี)) 

2) 

หนงัสือมอบ
อ ำนำจให้กระท ำ
กำรแทนในกรณี
ไมม่ำย่ืนเอกสำร
ด้วยตนเอง 

- 1 0 ฉบบั (ลงนำมพร้อม
ตดิอำกร
แสตมป์ 10
บำท) 

  
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- 

9) ช่องทำงกำรร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th 
/ ตู้ปณ.1111 เลขที่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

  
18.  ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

  
19.    หมำยเหตุ 
- 

วันท่ีพมิพ์ 04/08/2558 

สถำนะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์
แล้ว 

จัดท ำโดย ไพยงสงัข์ทอง 

อนุมัตโิดย กิตตสิทุธิสมัพนัธ์ 

  
  

  
  

 


