
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรสง่ออกของทีม่ปีรมิำณเล็กนอ้ยตำมแนวชำยแดน (N) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

การปฏบิตัพิธิกีารศลุกากรเพือ่สง่ออกของทีม่ปีรมิาณเล็กนอ้ยตามแนวชายแดน ณ ดา่นพรมแดนหรอืจดุผา่นแดนถาวร 

หรอืจดุผ่านแดนชัว่คราว หรอืจุดผ่อนปรนทางการคา้ ใหผู้ส้ง่ของออก ยืน่ใบแจง้รายละเอยีดสนิคา้ขาออก (กศก.153) พรอ้ม

ส าเนาหนึง่ฉบับ ตอ่พนักงานศลุกากร ณ ดา่นพรมแดน หรอืจุดผา่นแดนถาวร หรอืจดุผา่นแดนชัว่คราว หรอืจดุผ่อนปรนทาง

การคา้ เพือ่ใหพ้นักงานศลุกากร ตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของของทีส่ง่ออกใหต้รงตามทีส่ าแดง และบนัทกึรับรองการ

สง่ออก เพือ่เป็นหลักฐานใหก้บัผูส้ง่ของออกในการด าเนนิการเกีย่วกบัภาษีมลูคา่เพิม่ตอ่กรมสรรพากร โดยของทีส่ง่ออก จะตอ้ง

เป็นไปตามหลักเกณฑเ์งือ่นไข ดงัตอ่ไปนี้ 

(1) มรีาคาไมเ่กนิหา้หมืน่บาท 

(2) ไมเ่ป็นของตอ้งเสยีภาษีอากร ของตอ้งหา้มของตอ้งก ากัดในการสง่ออกตามกฎหมาย 

(3) ไมไ่ดใ้ชส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษีอากรภายใตก้ฎหมายศลุกากร หรอืกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เวน้แตภ่าษีมลูคา่เพิม่ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ (ตามเวลาเปิด - ปิด ของดา่นพรมแดน))  
ดา่นศลุกากรทีใ่หบ้รกิาร/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั ทกุวนั (ไม่
เวน้วนัหยดุราชการ) ตัง้แตเ่วลา 00:00 - 00:00 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 35 นาท ี
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารใบแจง้รายละเอยีดสนิคา้ขาออก 
(กศก.153) และเอกสารประกอบ 

(หมายเหต:ุ -)  

15 นาท ี จดุรับค าขอของกรม

ศลุกากร 
 

2) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ทีศ่ลุกากรพจิารณาตรวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของ

ของทีส่ง่ออกกับเอกสารและบันทกึรับรองการสง่ออก 
(หมายเหต:ุ -)  

15 นาท ี จดุรับค าขอของกรม

ศลุกากร 

 

3) กำรพจิำรณำ 

คนืเอกสารใหเ้ป็นหลักฐานในการน าออก 
(หมายเหต:ุ -)  

5 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 ุ(เจา้พนักงานศลุกากรจะถา่ยส าเนาจากเอกสารฉบับจรงิ โดย

ผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนาโดยการเซ็นชือ่ตอ่หนา้เจา้หนา้ทีศ่ลุกากร

เทา่นัน้ (เอกสารในล าดับที ่1-3 ใหใ้ชอ้ยา่งใดอยา่งหนึง่)) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

หนงัสอืเดนิทำง 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ((เอกสารในล าดบัที ่1-3 ใหใ้ชอ้ยา่งใดอยา่งหนึง่)) 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

3) 

 

บตัรผำ่นแดน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ((เอกสารในล าดบัที ่1-3 ใหใ้ชอ้ยา่งใดอยา่งหนึง่)) 

- 

4) 

 

ใบแจง้รำยละเอยีดสนิคำ้ขำออก (กศก.153) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

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 

1) กศก. 153 (แนบทา้ยประกาศกรมศลุกากรที ่8/2561) 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 01/03/2563 

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

