
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอผอ่นผนัท ำใบสทุธนิ ำกลบัส ำหรบัสนิคำ้ทีส่ง่ออกไปนอก

รำชอำณำจกัรโดยทำงพสัดไุปรษณียแ์ละจะน ำกลบัเขำ้มำในรำชอำณำจกัร (N) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. กรณีผูส้ง่ของออกทางไปรษณียม์ไิดข้อท าใบสทุธนิ ากลบัไวข้ณะสง่ออก ส าหรับของดงัตอ่ไปนี้ 

สิง่ของทีส่ง่ออกและน ากลบัเขา้มาในประเทศไทยภายในหนึง่ปี โดยไมเ่ปลีย่นแปลงลักษณะหรอืรูปแตป่ระการใดและซึง่

เป็นไปตามประเภทพกิดัอตัราอากรอากรขาออกส าหรับของตามประเภทที ่1 ภาค 4 แหง่พระราชก าหนดพกิดัอตัราศลุกากร พ.ศ. 

2530 (การยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับของทีน่ ากลับเขา้มาตามเงือ่นไขทีก่ฎหมายก าหนด) จ าเป็นตอ้งมใีบสทุธนิ ากลับในขณะที่

น าของนัน้กลับเขา้มาในประเทศไทยเพือ่ใชป้ระกอบการขอยกเวน้อากรขาเขา้ 

สิง่ของทีน่ าเขา้มาในประเทศไทยโดยเสยีอากรไวค้รบถว้นแลว้ และภายหลงัสง่กลบัออกไปซอ่ม ณ ตา่งประเทศ หาก

น ากลับเขา้มาภายใน 1 ปี โดยไมเ่ปลีย่นแปลงลกัษณะหรอืรูปแตป่ระการใดซึง่เป็นของตามประเภทพกิดัอตัราอากรอากรขาออก

ส าหรับของตามประเภทที ่2 ภาค 4 แหง่พระราชก าหนดพกิดัอตัราศลุกากร พ.ศ. 2530 (การยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับของที่

น าเขา้มาในประเทศไทยซึง่ไดเ้สยีอากรไวค้รบถว้นแลว้และภายหลงัสง่กลับออกไปซอ่ม ณ ตา่งประเทศ) จ าเป็นตอ้งมใีบสทุธิ

น ากลับในขณะทีน่ าของนัน้กลับเขา้มาในประเทศไทยเพือ่ใชป้ระกอบการขอยกเวน้อากรขาเขา้เพยีงเทา่ราคาหรอืปรมิาณแหง่

ของเดมิทีส่ง่ออกไปเทา่นัน้ ส าหรับราคาหรอืปรมิาณทีเ่พิม่ขึน้เนือ่งจากการซอ่มใหเ้สยีอากรตามพกิดัอตัราอากรของของเดมิที่

สง่ออกไปซอ่มโดยค านวณจากราคาหรอืปรมิาณทีเ่พิม่ขึน้ทัง้นีไ้มร่วมคา่ใชจ้า่ยใน การขนสง่และการประกนัภัย 

2. ใหผู้รั้บสิง่ของสง่ทางไปรษณียร์ะหวา่งประเทศยืน่ค ารอ้งขอผ่อนผันท าใบสทุธนิ ากลบั พรอ้มใบขนสนิคา้ขาออกและ

บญัชรีาคาสนิคา้เพือ่การพจิารณาผ่อนผัน 

 

หมายเหต ุ

1. กรณีผูน้ าเขา้ประสงคจ์ะใหศ้ลุกากรออกส าเนาใบขนสนิคา้ขาออก จะตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมส าเนาใบขนสนิคา้ขาออก 40 

บาท/หนา้ 

2. กรณีใบขนสนิคา้ขาออกทีข่อผ่อนผันท าใบสทุธนิ ากลบัส าหรับสิง่ของประเภทที ่1 เป็นใบขนสนิคา้ใชส้ทิธปิระโยชนข์อชดเชย

อากรหรอืขอคนือากร ระยะเวลาใหบ้รกิารจะไมเ่ป็นไปตามก าหนดเนือ่งจากตอ้งสอบถามการใชส้ทิธปิระโยชนก์ับหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ -)  
กรมศลุกากร เลขที ่1 ถนนสนุทรโกษา เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 
10110/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ -)  
ส านักงานศลุกากร หรอืดา่นศลุกากรทีใ่หบ้รกิาร/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง 
ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 35 นาท ี
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ตรวจสอบค ารอ้งขอผ่อนผันท าใบสทุธนิ ากลบัพรอ้มเอกสาร

ประกอบ 
(หมายเหต:ุ -)  

20 นาท ี จดุรับค าขอของกรม

ศลุกากร 

 

2) กำรพจิำรณำ 
อนุมัตกิารผ่อนผันใหท้ าใบสทุธนิ ากลับ 

(หมายเหต:ุ -)  

15 นาท ี จดุรับค าขอของกรม
ศลุกากร 

 
 



รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(- เลอืกแสดงเอกสารล าดับที ่1-4 อยา่งใดอยา่งหนึง่ เป็น

การแสดงเพือ่ยนืยันตัวตน 
- หากเจา้พนักงานศลุกากรตอ้งการส าเนา จะถา่ยส าเนาเอกสารจาก

เอกสารฉบบัจรงิ โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนาโดยการเซ็นชือ่ตอ่หนา้

เจา้พนักงานศลุกากรเทา่นัน้) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

บตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำรหรอืพนกังำนองคก์ำรของรฐั 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(หากเจา้พนักงานศลุกากรตอ้งการส าเนา จะถา่ยส าเนา

เอกสารจากเอกสารฉบบัจรงิ โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนาโดยการ
เซ็นชือ่ตอ่หนา้เจา้พนักงานศลุกากรเทา่นัน้) 

- 

3) 

 

หนงัสอืเดนิทำง 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(หากเจา้พนักงานศลุกากรตอ้งการส าเนา จะถา่ยส าเนา
เอกสารจากเอกสารฉบบัจรงิ โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนาโดยการ

เซ็นชือ่ตอ่หนา้เจา้พนักงานศลุกากรเทา่นัน้) 

กรมการกงสลุ 

4) 
 

ใบอนุญำตขบัขีร่ถยนต ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(หากเจา้พนักงานศลุกากรตอ้งการส าเนา จะถา่ยส าเนา

เอกสารจากเอกสารฉบบัจรงิ โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนาโดยการ

เซ็นชือ่ตอ่หนา้เจา้พนักงานศลุกากรเทา่นัน้) 

กรมการขนสง่ทางบก 

5) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(เจา้พนักงานศลุกากรจะถา่ยส าเนาเอกสารจากเอกสารฉบบั

จรงิ โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนาโดยการเซ็นชือ่ตอ่หนา้เจา้พนักงาน
ศลุกากรเทา่นัน้ และมอีายุไมเ่กนิ 6 เดอืนนับถงึวนัมาตดิตอ่กรมศลุกากร) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

6) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีมอบอ านาจบคุคลอืน่กระท าการแทนพรอ้มส าเนา
เอกสารยนืยันตัวตนล าดับที ่1-4 อยา่งใดอยา่งหนึง่ ของผูม้อบอ านาจ

และผูรั้บมอบอ านาจ พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้งและปิดอากร

แสตมป์ตามกฎหมายก าหนด) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ประกำศกรมศุลกำกรที ่170/2560 ลงวนัที ่22 พฤศจกิำยน 2560 

เร ือ่ง ก ำหนดคำ่ใชจ้ำ่ยกำรขอส ำเนำใบรบัรอง ใบขนสนิคำ้ บญัชี

หรอืเอกสำรอืน่ใดทีเ่กีย่วกบักำรศุลกำกร ขอ้ 3 (3) ใบขนสนิคำ้ 
บญัช ีหรอืเอกสำรอืน่ใดทีเ่กีย่วกบักำรศุลกำกรซึง่มไิดเ้ป็นควำมลบั 

แผน่ละ 40 บำท 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 40 บาท 

  

 

 

 

 



ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กลุม่คุม้ครองและสง่เสรมิจรยิธรรม กรมศลุกากร 

(หมายเหต:ุ (- ตดิตอ่ดว้ยตนเองในวนัและเวลาราชการ ณ กลุม่คุม้ครองและสง่เสรมิจรยิธรรม กรมศลุกากร 
เลขที ่1 ถนนสนุทรโกษา เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  
- โทรศพัทส์ายดว่นศลุกากร 1332 ในวนัและเวลาราชการ 
- โทรสาร หมายเลข 0 2667 6919 
- ไปรษณีย ์โดยท าเป็นหนังสอืสง่มาที ่กลุม่คุม้ครองและสง่เสรมิจรยิธรรม กรมศลุกากร เลขที ่1 ถนนสนุทรโกษา 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

- จดหมายอเิล็กทรอนกิส ์(e-mail) ที ่ctc@customs.go.th))  
2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

3) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 01/03/2563 

http://www.info.go.th/

