
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขออนญุำตน ำของออกจำกเขตปลอดอำกรเพือ่ก ำจดัหรอืท ำลำย (N) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการยืน่ค าขอเป็นไปตามประกาศกรมศลุกากรที ่115/2561 ลงวนัที ่8 พฤษภาคม 2561 

เรือ่ง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไข การปฏบิตัพิธิกีารศลุกากรน าของเขา้ไปในหรอืปลอ่ยของออก การเก็บของ การขนถา่ย

ของ การตรวจตราและการควบคมุในเขตปลอดอากร ขอ้ 7.4 , 7.5 

ขอ้ 1. ของทีจ่ะไดรั้บอนุญาตใหน้ าออกไปจากเขตปลอดอากรเพือ่ก าจัดหรอืท าลาย ตอ้งเป็นของทีเ่สยีหาย ของทีใ่ช ้

ไมไ่ด ้หรอืของทีไ่มไ่ดใ้ช ้ซึง่มสีภาพหรอืเหตอุนัควรท าลาย 

ขอ้ 2. ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบกจิการในเขตปลอดอากรทีป่ระสงคจ์ะขอท าลายของ ใหย้ืน่ค ารอ้งขอท าลายของที่

เสยีหาย ของไม่ไดใ้ช ้หรอืของใชไ้มไ่ด ้ตามแบบแนบทา้ยประกาศกรมศลุกากรที ่115/2561 ตอ่หน่วยงานศลุกากรทีก่ ากับดแูล

เขตปลอดอากร พรอ้มรายละเอยีดเกีย่วกับ ชนดิของ สภาพของ ปรมิาณ และน ้าหนัก 

ขอ้ 3. กรมศลุกากรจะตัง้คณะกรรมการเพือ่ตรวจสอบ และควบคมุการท าลาย 

 

หมายเหต ุ

- เมือ่ไดรั้บอนุญาตแลว้ ใหท้ าลายโดยวธิเีผาไฟ ฝังดนิ สบัเป็นชิน้ยอ่ย หรอืโดยวธิอีืน่ตามทีไ่ดรั้บอนุญาต เมือ่ท าลายแลว้ให ้

ผูแ้ทนทัง้สองฝ่าย ลงลายมอืชือ่ในเอกสารเป็นหลักฐาน 

- กรณีมเีหตจุ าเป็นอนัสมควร ไมส่ามารถก าจัดหรอืท าลายในเขตปลอดอากร จะอนุญาตใหไ้ปก าจัดหรอืท าลายนอกเขตปลอด

อากร 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ -)  
ส านักงานศลุกากร/ดา่นศลุกากรทีก่ ากับดแูลเขตปลอดอากร/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

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

 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 วนัท าการ 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

- รับเอกสารการยืน่ค ารอ้ง 
- ตรวจสอบแบบค าขอฯ และเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอฯ 

- ลงทะเบยีนรับค ารอ้ง 
 

(หมายเหต:ุ -)  

40 นาท ี จดุรับค าขอของกรม

ศลุกากร 
 

2) กำรพจิำรณำ 
- ตรวจสอบ ชนดิของ สภาพของ ปรมิาณ น ้าหนัก 

- ด าเนนิการพจิารณาอนุญาต 

 
(หมายเหต:ุ -)  

26 วนัท าการ จดุรับค าขอของกรม
ศลุกากร 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
ผูม้อี านาจพจิารณาอนุมัต/ิแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอ

ทราบ 

(หมายเหต:ุ -)  

3 วนัท าการ 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 าเนาเอกสาร โดยผูย้ืน่ค าขอ

ตอ้งรับรองส าเนาโดยการเซ็นชือ่ตอ่หนา้เจา้พนักงานศลุกากรเทา่นัน้) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

หนงัสอืเดนิทำง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กรมการกงสลุ 

3) 

 

แบบค ำรอ้งขอท ำลำยของทีเ่สยีหำย ของไมไ่ดใ้ช ้หรอืของใช้

ไมไ่ด ้
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรอกขอ้มูลครบถว้นและลงลายมอืชือ่ผูม้อี านาจกระท าการ) 

กรมศลุกากร 

4) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ตดิอากรแสตมป์ตามทีก่ฎหมายก าหนด ) 

- 

5) 
 

เอกสำรทีม่คีวำมจ ำเป็นตอ่กำรตรวจสอบชนดิของสภำพของ 
ปรมิำณ น ำ้หนกั 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

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) ค ารอ้งขอท าลายของทีเ่สยีหาย ของไมไ่ดใ้ช ้หรอืของใชไ้ม่ได ้

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 01/03/2563 

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

