
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอรบัชดเชยคำ่ภำษอีำกรตำมพระรำชบญัญตัชิดเชยคำ่ภำษอีำกร

สนิคำ้สง่ออกทีผ่ลติในรำชอำณำจกัร พ.ศ. 2524 (N) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

หลกัเกณฑ ์

การชดเชยคา่ภาษีอากรเป็นมาตรการของรัฐบาลทีส่นับสนุนใหม้กีารสง่สนิคา้ทีผ่ลติในประเทศไทยออกไปจ าหน่ายยัง

ตา่งประเทศใหม้ากขึน้ และชว่ยลดตน้ทนุผูผ้ลติสนิคา้สง่ออก เพือ่ใหส้ามารถแขง่ขนัในตลาดตา่งประเทศได ้โดยรัฐจะจา่ยเงนิ

ชดเชยคา่ภาษีอากรทีแ่ฝงอยูใ่นตน้ทนุการผลติสนิคา้ทีส่ง่ออกในรูปของบตัรภาษีทัง้นี ้การจ่ายเงนิดงักลา่วตอ้งเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์และเงือ่นไขทีบ่ญัญัตไิวใ้น พระราชบญัญัตชิดเชยคา่ภาษีอากรสนิคา้สง่ออกทีผ่ลติในราชอาณาจักร พ.ศ. 2524 

1. คณุสมบตัขิองผูข้อชดเชยคา่ภาษีอากร 

1) เป็นผูส้ง่ออกตามกฎหมายศลุกากร ไม่วา่จะผลติเองหรอืไม่ก็ตาม 

2) เป็นผูข้ายสนิคา้ภายในประเทศใหแ้กส่ว่นราชการ หรอืรัฐวสิาหกจิตามโครงการเงนิกูห้รอืเงนิชว่ยเหลอืจากตา่งประเทศ 

3) เป็นผูข้ายสนิคา้ทีจ่ าแนกประเภทไวใ้นภาคทีว่า่ดว้ยของทีไ่ดรั้บยกเวน้อากรตามกฎหมายวา่ดว้ยพกิดัอตัราศลุกากร

ใหแ้กอ่งคก์ารระหวา่งประเทศ หรอืหน่วยงานทีม่สีทิธนิ าสนิคา้เขา้มาในราชอาณาจักร 

2. สนิคา้ทีม่สีทิธขิอรับชดเชยคา่ภาษีอากร ตอ้งเป็นสนิคา้ทีผ่ลติภายในประเทศไทย ซึง่การผลติหมายความวา่ ประกอบ แปรรูป 

แปรสภาพ หรอืท าการอย่างใดอยา่งหนึง่ใหม้ขี ึน้ซึง่สนิคา้ไมว่า่ดว้ยวธิใีดๆ 

3. การสง่ออก หมายถงึ 

1) การสง่ออกตามกฎหมายวา่ดว้ยศลุกากร หรอืการขายสนิคา้ภายในประเทศใหแ้กส่ว่นราชการหรอืรัฐวสิาหกจิตาม

โครงการเงนิกูห้รอืเงนิชว่ยเหลอืจากตา่งประเทศ และการขายสนิคา้ใหแ้กอ่งคก์ารระหวา่งประเทศหรอืหน่วยงานทีม่สีทิธนิ า

สนิคา้เขา้มาในราชอาณาจักรโดยไดรั้บการยกเวน้อากรตามกฎหมายวา่ดว้ยพกิดัอัตราศลุกากร 

2) การสง่ออกไปจ าหน่ายยังตา่งประเทศตอ้งปฏบิัตใิหถ้กูตอ้งครบถว้นตามกฎหมายศลุกากรและไดรั้บช าระเงนิคา่ขาย

สนิคา้จากตา่งประเทศ ถา้หากเป็นการสง่ออกเพือ่วัตถปุระสงคอ์ืน่ทีไ่มใ่ชท่างการคา้จะไมไ่ดรั้บสทิธชิดเชยคา่ภาษีอากร 

3) สนิคา้สง่ออกทีม่สีทิธไิดรั้บชดเชยคา่ภาษีอากรตอ้งเป็นชนดิและประเภทตามประกาศคณะกรรมการพจิารณาชดเชยคา่

ภาษีอากรสนิคา้สง่ออกทีผ่ลติในราชอาณาจักร และมอีัตราชดเชยตามทีค่ณะกรรมการประกาศก าหนด 

 

วธิกีาร 

1. ผูข้อรับเงนิชดเชยคา่ภาษีอากรทีไ่ดส้ง่ออกสนิคา้แลว้ ใหย้ืน่ค าขอรับเงนิชดเชยคา่ภาษีอากร ส าหรับสนิคา้สง่ออก (แบบ กศก 

20/1 หรอื 21/1) พรอ้มเอกสารประกอบทีฝ่่ายชดเชยอากรที ่1,2,3 สว่นชดเชยคา่ภาษีอากร กองสทิธปิระโยชนท์างภาษีอากร

ภายใน 1 ปี นับแตว่นัทีส่ง่สนิคา้ออก 

2. เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของเอกสารแลว้ บนัทกึขอ้มูลในระบบคอมพวิเตอร ์และออกใบรับค าขอชดเชยคา่

ภาษีอากร (กศก. 123) 

3. พมิพร์ายงานรายละเอยีดและรายงานสรุปการขอชดเชยคา่ภาษีอากร เพือ่เสนออนุมัตจิา่ยชดเชยคา่ภาษีอากร 

4. พมิพแ์ละจา่ยบัตรภาษี 

 

เงือ่นไข 

1. ผูข้อใชส้ทิธชิดเชยคา่ภาษีอากรตอ้งไมใ่ชส้ทิธคินือากร หรอืยกเวน้อากร หรอืลดหย่อนอากรตามกฎหมายหนึง่กฎหมายใด

ตอ่ไปนี้ 

1) การคนือากรขาเขา้ตามมาตรา 29 

2) การยกเวน้อากรขาเขา้เกีย่วกบัคลงัสนิคา้ทณัฑบ์นประเภทโรงผลติสนิคา้ 

3) การยกเวน้อากรขาเขา้เกีย่วกบัเขตประกอบการเสรี 

4) การยกเวน้อากรขาเขา้เกีย่วกบัเขตปลอดอากร 

5) การยกเวน้หรอืลดหย่อนอากรขาเขา้ตามพระราชบญัญัตสิง่เสรมิการลงทนุ 

2. การจา่ยเงนิชดเชยคา่ภาษีอากร ใหพ้จิารณาจา่ยเงนิชดเชยคา่ภาษีอากรตามทีค่ณะกรรมการพจิารณาชดเชยคา่ภาษีอากร

สนิคา้สง่ออกทีผ่ลติในราชอาณาจักรประกาศก าหนด เวน้แตส่นิคา้ดงัตอ่ไปนีห้า้มมใิหไ้ดรั้บเงนิชดเชยคา่ภาษีอากร 

1) แร่ ตามกฎหมายวา่ดว้ยแร่ 

2) สนิคา้ทีต่อ้งเสยีภาษีอากรหรอืคา่ธรรมเนยีมเมือ่สง่ออก 

3) สนิคา้ทีค่ณะกรรมการฯ ก าหนดไมใ่หไ้ดรั้บเงนิชดเชยคา่ภาษีอากร 

 



 

หมายเหต ุ

** คา่ธรรมเนยีมคูม่อืส าหรับประชาชน แผน่ละ 40 บาท 

** ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน

เรยีบรอ้ยแลว้ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ -)  
กองสทิธปิระโยชนท์างภาษีอากร กรมศลุกากร ถนนสนุทรโกษา 
คลองเตย กทม. 10110/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

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

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 25 วนัท าการ 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ตรวจสอบชดุค าขอรับเงนิชดเชยคา่ภาษีอากรเบือ้งตน้ 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั จดุรับค าขอของกรม
ศลุกากร 

 

2) กำรพจิำรณำ 
เจา้หนา้ทีอ่อกใบรับค าขอชดเชยคา่ภาษีอากร (กศก. 123)ใหผู้ ้

ขอรับชดเชยไวเ้ป็นหลักฐาน เพือ่น ามารับบตัรภาษีตามวนัทีท่ี่

ระบไุว ้และออกรายงานสรุปการขอชดเชยคา่ภาษีอากร เสนอผูม้ี
อ านาจอนุมัต ิลงนาม 

(หมายเหต:ุ (เจา้หนา้ทีต่รวจสอบ/แกไ้ขขอ้มูล 
ใบขนฯ ในระบบคอมพวิเตอร ์เมือ่ถกูตอ้งแลว้ออกรายงานสรุป
ยอดชดเชยเพือ่พจิารณาอนุมัตชิดเชย))  

15 วนั จดุรับค าขอของกรม
ศลุกากร 

 

3) กำรพจิำรณำ 
อนุมัตลิงนามชดุค าขอรับเงนิชดเชย 

(หมายเหต:ุ (ผูม้อี านาจพจิารณาอนุมัตชิดุค าขอรับเงนิชดเชยใน
ระบบคอมพวิเตอรแ์ละลงนามในเอกสาร))  

5 วนั จดุรับค าขอของกรม
ศลุกากร 

 

4) กำรพจิำรณำ 

ออกบัตรภาษีและจา่ยบตัรภาษี โดยผูรั้บบตัรภาษีจะตอ้งแสดง
บตัรประจ าตัวประชาชน และ กศก. 123 

(หมายเหต:ุ (1. กรณีประสงคจ์ะโอนบัตรภาษีใหผู้อ้ ืน่หลงัพมิพ์
บตัรภาษีแลว้ จะตอ้งแนบบตัรภาษีของผูโ้อนมาขอเปลีย่นบัตร
ภาษีใหมภ่ายในอายุบตัรทีก่ าหนดไวใ้นบตัรภาษีเดมิพรอ้มกบัค า
รอ้ง 
2. กรณีไมส่ามารถใชบ้ัตรภาษีไดภ้ายใน 3 ปี ใหย้ืน่แบบกศก.24 

เพือ่ขอตอ่อายุบตัรได ้2 ครัง้ๆ   3 ปี  
3. กรณีบตัรภาษีราคาสงู ผูรั้บบตัรภาษีไม่สามารถใชป้ระโยชน์
ได ้จะขอเปลีย่นบตัรภาษีเป็นชนดิราคาต า่ได ้นับแตว่นัทีรั่บบัตร
ไปเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี (ไมเ่กนิชนดิละ 50 ฉบบั) 
4. กรณีบตัรภาษีช ารุดและสญูหาย ใหย้ืน่ค ารอ้งแบบกศก.25 

ออกบัตรภาษีใหม)่)  

4 วนั จดุรับค าขอของกรม

ศลุกากร 
 

 

 

 

 

 

 

 



รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(การรับบตัรภาษีเจา้พนักงานศลุกากรจะตรวจสอบบตัร

ประจ าตวัประชาชนใหต้รงกบัขอ้มลูในระบบชดเชย) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

แบบค ำขอรบัเงนิชดเชยคำ่ภำษอีำกรส ำหรบัสนิคำ้สง่ออก (กศก. 
20/1) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(1. ผูย้ืน่ค าขอรับเงนิชดเชยกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น 
2. เอกสารทกุฉบบัตอ้งประทบัตรานติบิคุคลและลงลายมอืชือ่รับรองโดย

ผูม้อี านาจกระท าการหรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบอ านาจ(ถา้ม)ี) 

กรมศลุกากร 

3) 
 

แบบแสดงรำยละเอยีดของสนิคำ้ (กศก. 20/1 ก) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(1.กรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น 
2 .เอกสารทกุฉบบัตอ้งประทบัตรานติบิคุคลและลงลายมอืชือ่รับรองโดย

ผูม้อี านาจกระท าการหรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบอ านาจ(ถา้ม)ี) 

กรมศลุกากร 

4) 
 

แบบค ำขอรบัเงนิชดเชยคำ่ภำษอีำกรส ำหรบัสนิคำ้สง่ออก กรณี
ขำยในประเทศซึง่เขำ้ขำ่ยไดร้บัเงนิชดเชยคำ่ภำษอีำกร

เชน่เดยีวกบัสนิคำ้สง่ออก  (กศก. 21/1) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(1. กรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น 

2. เอกสารทกุฉบบัตอ้งประทบัตรานติบิคุคลและลงลายมอืชือ่รับรองโดย

ผูม้อี านาจกระท าการหรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบอ านาจ(ถา้ม)ี) 

กรมศลุกากร 

5) 

 

แบบแสดงรำยละเอยีดของสนิคำ้ทีไ่ดส้ง่ออกและขอรบัเงนิชดเชย

คำ่ภำษอีำกร กรณีขำย ในประเทศซึง่เขำ้ขำ่ยไดร้บัเงนิชดเชยคำ่

ภำษอีำกรเช่นเดยีวกบัสนิคำ้สง่ออก (กศก. 21/1 ก) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(1.กรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น 

2.เอกสารทกุฉบบัตอ้งประทบัตรานติบิคุคลและลงลายมอืชือ่รับรองโดยผู ้
มอี านาจกระท าการหรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบอ านาจ(ถา้ม)ี) 

กรมศลุกากร 

6) 

 

ค ำรอ้งขอรบัโอนบตัรภำษ ี(กศก. 22/1) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1.กรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น 

2.เอกสารทกุฉบบัตอ้งประทบัตรานติบิคุคลและลงลายมอืชือ่รับรองโดยผู ้
มอี านาจกระท าการหรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบอ านาจ(ถา้ม)ี (กรณีประสงคจ์ะโอน

บตัรภาษีกอ่นออกบัตรภาษี)) 

กรมศลุกากร 

7) 

 

ใบรบัค ำขอรบัชดเชยคำ่ภำษอีำกร (กศก. 123) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ใชเ้ป็นหลกัฐานในการรับบตัรภาษี) 

กรมศลุกากร 

8) 

 

แบบค ำรอ้งขอขยำยระยะเวลำยืน่เอกสำรประกอบชุดค ำขอรบัเงนิ

ชดเชยคำ่ภำษอีำกร (กศก. 159) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
 

 

กรมศลุกากร 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ(1.กรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น 

2.เอกสารทกุฉบบัตอ้งประทบัตรานติบิคุคลและลงลายมอืชือ่รับรองโดยผู ้
มอี านาจกระท าการหรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบอ านาจ(ถา้ม)ี) 

9) 
 

ค ำรอ้งขอตอ่อำยบุตัรภำษ ี(กศก. 24) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1.กรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น 
2.เอกสารทกุฉบบัตอ้งประทบัตรานติบิคุคลและลงลายมอืชือ่รับรองโดยผู ้

มอี านาจกระท าการหรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบอ านาจ(ถา้ม)ี) 

- 

10) 
 

ส ำเนำบญัชรีำคำสนิคำ้ (Invoice) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(เอกสารทกุฉบับตอ้งประทบัตรานติบิคุคลและลงลายมอืชือ่

รับรองโดยผูม้อี านาจกระท าการหรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบอ านาจ(ถา้ม)ี) 

กรมศลุกากร 

11) 
 

ส ำเนำใบก ำกบัภำษสีนิคำ้ทีส่ง่ออก 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(เอกสารทกุฉบับตอ้งประทบั 

ตรานติบิคุคลและลงลายมอืชือ่รับรองโดยผูม้อี านาจกระท าการหรอืผูท้ี่

ไดรั้บมอบอ านาจ(ถา้ม)ี (เฉพาะกรณีผูส้ง่ออกมใิชผู่ผ้ลติและประสงคจ์ะ
โอนบตัรภาษีและอตัราชดเชยตัง้แตร่อ้ยละ1.50 ขึน้ไป)) 

- 

12) 
 

ส ำเนำ AIRWAY BILL 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เอกสารทกุฉบับตอ้งประทบัตรานติบิคุคลและลงลายมอืชือ่
รับรองโดยผูม้อี านาจกระท าการหรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบอ านาจ(ถา้ม)ี) 

- 

13) 

 

ส ำเนำหลกัฐำนกำรช ำระคำ่ขนสง่ทำงอำกำศยำน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เอกสารทกุฉบับตอ้งประทบั 
ตรานติบิคุคลและลงลายมอืชือ่รับรองโดยผูม้อี านาจกระท าการหรอืผูท้ี่

ไดรั้บมอบอ านาจ(ถา้ม)ี (กรณีAIRWAY BILL ไมร่ะบคุา่ Freight)) 

- 

14) 
 

ส ำเนำหลกัฐำนกำรรบัช ำระคำ่สนิคำ้สง่ออก 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(เอกสารทกุฉบับตอ้งประทบัตรานติบิคุคลและลงลายมอืชือ่

รับรองโดยผูม้อี านาจกระท าการหรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบอ านาจ(ถา้ม)ี) 

- 

15) 
 

FOREIGN CURRENCY DECLARATION FORM 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กรมศลุกากร 

16) 

 

ส ำเนำภำพถำ่ยหนงัสอืเดนิทำง (Passport) /ส ำเนำบตัรผำ่นแดน

ช ัว่ครำว (Immigration Card), สลปิน ำฝำกและ statement 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เอกสารทกุฉบับตอ้งประทบั 
ตรานติบิคุคลและลงลายมอืชือ่รับรองโดยผูม้อี านาจกระท าการหรอืผูท้ี่

ไดรั้บมอบอ านาจ(ถา้ม)ี (กรณีรับช าระเงนิคา่ขายสนิคา้ทีส่ง่ออกเป็นเงนิ
สด)) 

กรมศลุกากร 

 
 

 



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) เอกสารแนบทา้ยประกาศกรมศลุกากรที ่67/2551 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 01/03/2563 

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

