
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอรบัของไปกอ่นกำรปฏบิตัพิธิกีำรศลุกำกร  (N) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการยืน่ค าขอเป็นไปตามประกาศกรมศลุกากรที ่108/2561 ลงวนัที ่8 พฤษภาคม 2561 

เรือ่ง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขการขอรับของไปกอ่นการปฏบิตัพิธิกีารศลุกากร 

ขอ้ 1 กรณีของทัว่ไป 

กรณีผูน้ าของเขา้ขออนุญาตน าของออกไปจากอารักขาของศลุกากรกอ่นปฏบิตัพิธิกีารศลุกากรครบถว้น ใหป้ฏบิตั ิ

ดงัตอ่ไปนี้ 

1.1 ผูน้ าของเขา้ทีม่คีวามจ าเป็นเร่งดว่นทีจ่ะขอรับของออกไปกอ่นปฏบิตัพิธิกีารศลุกากรครบถว้น ใหย้ืน่ค ารอ้งขอผอ่นผันรับ

ของ/สง่ของออกไปกอ่น (กศก.103) พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ ใบตราสง่สนิคา้ บญัชรีาคาสนิคา้ และ/หรอืเอกสารการซือ้ขาย

เทา่ทีม่แีละสญัญาประกนั (กศก.28) ตอ่หน่วยงานพธิกีาร โดยส าเนาเอกสารทัง้หมดไวอ้กีหนึง่ชดุยืน่ประกอบค ารอ้งดว้ย 

หากของนัน้ตอ้งไดรั้บอนุญาตในการน าเขา้หรอืตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขของกฎหมายอืน่ใด 

ทีเ่กีย่วขอ้งตอ้งไดรั้บอนุญาตหรอืปฏบิตัติามเงือ่นไขดงักลา่วเสยีกอ่น 

 1.2 การขอรับของไปกอ่นปฏบิตัพิธิกีารศลุกากร ผูน้ าของเขา้ตอ้งวางเงนิประกนัหรอื หนังสอืค ้าประกนัของธนาคารใหคุ้ม้คา่

ภาษีอากรทีส่ามารถวางประกนัไดต้ามกฎหมาย ในกรณีวางหลกัประกนัอยา่งอืน่ใหท้ าไดแ้ตเ่ฉพาะสว่นราชการ รัฐวสิาหกจิ 

องคก์ารมหาชน องคก์รอสิระ และอืน่ ๆ ทีม่สีถานะเป็นหน่วยงานของรัฐ หรอืองคก์ารระหวา่งประเทศ และผูม้เีอกสทิธทิางการทตู

เทา่นัน้ 

1.3 เมือ่ไดรั้บอนุมัตคิ าขอผ่อนผันรับของไปกอ่นและหน่วยงานพธิกีารก าหนดเงนิประกนัใหคุ้ม้คา่ภาษีอากรทีส่ามารถวางประกนั

ไดต้ามกฎหมายตามรายการในค าขอ โดยบวกเพิม่อกีรอ้ยละยีส่บิของคา่ภาษีอากรทีส่ามารถวางประกนัไดต้ามกฎหมายแลว้ ให ้

ผูน้ าของเขา้สง่ขอ้มูลใบขนสนิคา้ขาเขา้เขา้สูร่ะบบคอมพวิเตอรข์องศลุกากร 

โดยมหีลกัปฏบิตัดิงันี้ 

1.3.1 ใหบ้นัทกึประเภทใบขนสนิคา้ (หลกัทีห่า้ของเลขทีใ่บขนสนิคา้) เป็นรหัส 3 หมายถงึ ค ารอ้งขอรับของไปกอ่น

เทา่นัน้ 

1.3.2 ใหบ้นัทกึเหตผุลการวางประกนั (Deposit Reason Code) ตามกรณีของการวางประกนัเพือ่การน าเขา้ 

1.3.3 กรณีใบขนสนิคา้ไดรั้บยกเวน้การตรวจ (Green Line) ใหผู้น้ าของเขา้ตดิตอ่พนักงานศลุกากรผูรั้บผดิชอบ ท าการ

ปรับสถานะใบขนสนิคา้ (Status) เป็นใบขนสนิคา้ทีข่อพบพนักงานศลุกากรเพือ่ตรวจสอบพกิดั ราคา และของ 

1.4 ใหผู้น้ าของเขา้จัดท าสญัญาประกนั (กศก.28) ยืน่ตอ่หน่วยงานพธิกีาร ในกรณีทีห่น่วยงานพธิกีารเห็นสมควรจะใชห้นังสอืค ้า

ประกนัของธนาคารแทนการวางเงนิสดก็ได ้

1.5 ใหผู้น้ าของเขา้หรอืตัวแทนน าตน้ฉบบัค าขอรับของไปกอ่นและชดุเอกสารขอ้มลูใบขนสนิคา้ยืน่เพือ่ขอรับการตรวจปลอ่ยของ

ตอ่สว่นบรกิารศลุกากรเพือ่สัง่การตรวจ 

1.6 เมือ่ผูน้ าของเขา้ไดรั้บการตรวจปลอ่ยของออกจากอารักขาของศลุกากรแลว้ ผูน้ าของเขา้ตอ้งยืน่ค ารอ้งขอปฏบิตัพิธิีการ

ศลุกากรใหค้รบถว้นภายในก าหนดสามสบิวนันับแตว่นัตรวจปลอ่ย 

1.7 หากผูน้ าของเขา้รายใดไม่สามารถยืน่ค าขอปฏบิัตพิธิกีารศลุกากรใหค้รบถว้นภายในก าหนดเวลา หรอืกอ่นผดิสญัญาประกนั 

ใหย้ืน่ค ารอ้งขอขยายเวลาปฏบิัตพิธิกีารศลุกากรกอ่นครบก าหนด หรอืกอ่นผดิสญัญาประกนัไมเ่กนิสองครัง้ ครัง้ละไมเ่กนิสามสบิวัน 

1.8 ค ารอ้งขอผอ่นผันรับของไปกอ่นรายใด เมือ่ครบก าหนดตามสญัญาประกนัแลว้ หรอืครบก าหนดระยะเวลาทีข่อขยาย หาก

ผูน้ าของเขา้ไมม่ายืน่ค าขอปฏบิตัพิธิกีารศลุกากรใหค้รบถว้นสมบรูณ์ถอืวา่เป็นการผดิสญัญาประกนั หน่วยงานพธิกีารด าเนนิการ

ตรวจสอบเพิม่เตมิและค านวณเงนิคา่ภาษีอากรทีจ่ะตอ้งช าระในระบบคอมพวิเตอรข์องศลุกากรแลว้บนัทกึสง่ใหห้น่วยงานบัญชี

และอากรผลักเงนิสดทีว่างประกนัไวเ้ป็นคา่ภาษีอากร และใหผ้ลักเงนิสว่นทีเ่หลอืรอ้ยละหา้แตไ่มเ่กนิหา้หมืน่บาท เป็นเงนิคา่

บงัคบัผดิสญัญาประกนัน าสง่เขา้เป็นรายไดข้องรัฐโดยทนัท ีสว่นค ารอ้งขอผอ่นผันรับของออกไปกอ่นรายใดทีใ่ชห้นังสอืธนาคาร

ค ้าประกนั เมือ่มกีารปฏบิตัผิดิสญัญาประกนัใหด้ าเนนิการเชน่เดยีวกนั โดยมหีนังสอืเรยีกใหธ้นาคารผูค้ ้าประกนัน าเงนิมาช าระคา่

ภาษีอากร พรอ้มเงนิเพิม่และคา่บงัคับสญัญาประกนัตามนัยขา้งตน้ และหากเงนิทีช่ าระไม่คุม้คา่ภาษีอากรผูน้ าของเขา้ 

มหีนา้ทีต่อ้งช าระใหค้รบถว้น 

ขอ้ 2 กรณียุทธภัณฑท์ีใ่ชใ้นทางราชการ 

การขอรับยุทธภัณฑท์ีใ่ชใ้นทางราชการ ตามพระราชก าหนดพกิดัอัตราศลุกากร พ.ศ. 2530 ภาค 4 ประเภท 13 ไปกอ่น

ปฏบิตัพิธิกีารศลุกากรครบถว้นนัน้ ใหป้ฏบิตัพิธิกีารศลุกากรตามขอ้ 1 และใหป้ฏบิตัเิพิม่เตมิดงัตอ่ไปนี้ 

2.1 เมือ่ผูน้ าของเขา้ไดรั้บของไปแลว้ไมส่ามารถมาปฏบิตัพิธิกีารศลุกากรใหค้รบถว้นไดภ้ายในก าหนดระยะเวลาสามสบิวนันับแต่

วนัตรวจปลอ่ย ใหผู้น้ าของเขา้ยืน่ค ารอ้งขอขยายเวลาตอ่หน่วยงานพธิกีารกอ่นครบก าหนดระยะเวลา 



2.2 เมือ่พน้ก าหนดระยะเวลาเกา้สบิวนั นับแตว่นัตรวจปลอ่ย หากผูน้ าของเขา้ยังมไิดน้ าหนังสอืขอยกเวน้อากรมาแสดง 

หน่วยงานพธิกีารจะงดรับปฏบิัตพิธิกีารศลุกากรแกข่องทีน่ าเขา้รายตอ่ ๆ ไป เวน้แตห่น่วยราชการผูข้อรับของไปไดม้หีนังสอืแจง้

มายังกรมศลุกากรถงึเหตผุลและความจ าเป็นทียั่งไมส่ามารถน าหนังสอืขอยกเวน้อากรมาแสดงได ้สว่นกรณีทีห่น่วยงานราชการ

ใหห้น่วยงานเอกชนหรอืบคุคลใด ๆ น าเขา้ตามสญัญาซือ้ขายและสง่มอบใหห้น่วยงานราชการ หากไม่ปฏบิตัติามระเบยีบของ

กรมศลุกากร จะถกูด าเนนิการตามขอ้ 1.8 

ขอ้ 3 กรณีเครือ่งจักร เครือ่งมอื เครือ่งใช ้โครงกอ่สรา้งยานพาหนะ สว่นประกอบ และวัสดทุีใ่ชใ้นการประกอบกจิการ

ปิโตรเลยีม ใหป้ฏบิตัดิงัตอ่ไปนี ้

3.1 ใหผู้น้ าของเขา้ซึง่เป็นผูไ้ดรั้บสมัปทานและผูรั้บจา้งเหมาโดยตรงจากผูรั้บสมัปทาน ซึง่ไดรั้บสทิธนิ าเครือ่งจักร เครือ่งมอื 

เครือ่งใช ้โครงกอ่สรา้ง ยานพาหนะ สว่นประกอบ อปุกรณ์ และวสัดอุืน่ ๆ ทีใ่ชใ้นการประกอบกจิการปิโตรเลยีมเขา้มาใน

ราชอาณาจักรโดยไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ตามกฎหมายวา่ดว้ยพกิดัอตัราศลุกากรและภาษีมูลคา่เพิม่ตามประมวลรัษฎากร เมือ่

คณะกรรมการปิโตรเลยีมพจิารณาเห็นชอบตอ้งวางประกนัหรอืหนังสอืค ้าประกนัของธนาคาร เพือ่เป็นการค ้าประกนัคา่ภาษีอากร

ทีส่ามารถวางประกนัไดต้ามกฎหมาย ในวงเงนิยีส่บิลา้นบาท 

3.2 หากปรากฏวา่วงเงนิค ้าประกนัคงเหลอือยูต่ า่กวา่หนึง่ลา้นบาท ใหผู้น้ าของเขา้น าหนังสอืยกเวน้อากรจากกรมเชือ้เพลงิ

ธรรมชาตมิายืน่ค ารอ้งเพือ่ขอผ่อนผันรับของไปกอ่นปฏบิัตพิธิกีารศลุกากรไดภ้ายในวงเงนิค ้าประกนัทีล่ดลงดงักลา่ว 

3.3 หนังสอืค ้าประกนัของธนาคารตามขอ้ 3.1 ใหม้กี าหนดเวลาค ้าประกนัคา่ภาษีอากรทีส่ามารถวางประกนัไดต้ามกฎหมาย

ส าหรับของทีน่ าเขา้ภายในระยะเวลาสองปี และผูน้ าของเขา้ตอ้งน าหนังสอืค ้าประกนัของธนาคารฉบับใหม ่หรอืหนังสอืธนาคารที่

ตอ่อายหุนังสอืค ้าประกนัของธนาคารฉบับเดมิมาวางไวก้ับกรมศลุกากรกอ่นระยะเวลาตามหนังสอืค ้าประกันฉบับเดมิสิน้สดุลงทกุครัง้ 

3.4 การไดรั้บอนุมัตใิหว้างเงนิประกนัหรอืหนังสอืค ้าประกนัของธนาคารใหถ้อืเป็นการค ้าประกนัคา่ภาษีอากรทีส่ามารถวางประกนั

ไดต้ามกฎหมายส าหรับการน าเขา้ทกุ ๆ ใบขนสนิคา้ และครอบคลมุจุดน าเขา้ทกุแหง่ 

3.5 การเพิม่เตมิหรอืยกเลกิหน่วยงานศลุกากรน าเขา้ ใหผู้น้ าของเขา้แจง้ตอ่กรมเชือ้เพลงิธรรมชาต ิ

เพือ่กรมเชือ้เพลงิธรรมชาตจิะไดแ้จง้ใหก้รมศลุกากรทราบในการขอรับของไปกอ่นปฏบิตัพิธิกีารศลุกากรตอ่ไป 

3.6 กรมศลุกากรจะพจิารณาคนืหนังสอืค ้าประกนัของธนาคารใหแ้กผู่น้ าของเขา้เมือ่ไดต้รวจสอบแลว้ปรากฏขอ้เท็จจรงิวา่ไมม่ี

ภาระภาษีอากรตามหนังสอืค ้าประกนัของธนาคารฉบบันัน้คา้งช าระตอ่กรมศลุกากร 

3.7 ผูน้ าของเขา้รายใดไดรั้บอนุมัตใิหว้างเงนิประกนั หรอืหนังสอืค ้าประกนัของธนาคารไวก้อ่นแลว้ในวงเงนิตามขอ้ 3.1 ใหถ้อืวา่

ยังคงไดรั้บอนุมัตกิารวางเงนิประกนัอยูต่อ่ไป การวางหนังสอืค ้าประกนัของธนาคาร ใหถ้อืวา่ไดรั้บอนุมัตอิยูต่อ่ไปจนกวา่จะครบ

ก าหนดระยะเวลาตามขอ้ 3.3 

3.8 ผูน้ าของเขา้ซึง่ไดรั้บอนุมัตใิหรั้บของไปกอ่นปฏบิตัพิธิกีารศลุกากรรายใดไมป่ฏบิตัติามระเบยีบ ค าสัง่ หรอืประกาศกรม

ศลุกากรวา่ดว้ยการขอรับของไปกอ่นการปฏบิัตพิธิกีารศลุกากรไมว่า่จะเป็นระเบยีบ ค าสัง่ หรอืประกาศกรมศลุกากรทีใ่ชบ้งัคับอยู่

แลว้ หรอืทีจ่ะออกใชบ้งัคับตอ่ไปในภายหนา้ กรมศลุกากรจะบงัคบัสญัญาประกนัทณัฑบ์นโดยพลนั 

 

หมายเหต ุ

1. ผูน้ าของเขา้ยืน่ค ารอ้งขอผ่อนผันรับของ/สง่ของไปกอ่น (กศก.103) 

2. เจา้หนา้ทีฯ่ ตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง จากนัน้ก าหนดวงเงนิประกนัพรอ้มเสนออนุมัตใิหรั้บของไปกอ่น

ปฏบิตัพิธิกีารใหค้รบถว้น 

3. ผูน้ าของเขา้จัดสง่ขอ้มลูใบขนสนิคา้ขาเขา้เขา้สูร่ะบบคอมพวิเตอรข์องกรมศลุกากร 

4. ผูน้ าเขา้จัดท าสญัญาประกนั(กศก.28) และน าหลักประกนัเงนิสด หนังสอืธนาคารค ้าประกัน ไปวางประกนัทีฝ่่ายบญัชแีละ

เบกิจ่าย (ในกรณีวางหลักประกันอยา่งอืน่ใหท้ าไดแ้ตเ่ฉพาะสว่นราชการ รัฐวสิาหกจิ องคก์ารมหาชน องคก์รอสิระ และอืน่ ๆ ทีม่ี

สถานะเป็นหน่วยงานของรัฐ หรอืองคก์ารระหวา่งประเทศ และผูม้เีอกสทิธทิางการทตูเทา่นัน้) 

5. ผูน้ าของเขา้ไปขอรับการตรวจปลอ่ยของตอ่สว่นบรกิารศลุกากร 

  

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ -)  
กรมศลุกากร เลขที ่1 ถนนสนุทรโกษา เขตคลองเตย กรุงเทพฯ/
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 : 60 นาท ี
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารและหลกัฐานประกอบ 

(หมายเหต:ุ (กรณีเอกสารถกูตอ้งครบถว้น))  

40 นาท ี จดุรับค าขอของกรม
ศลุกากร 

 

2) กำรพจิำรณำ 
ก าหนดวงเงนิประกนัพรอ้มเสนออนุมัตใิหรั้บของไปกอ่นปฏบิัติ

พธิกีารใหค้รบถว้น 
(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี จดุรับค าขอของกรม
ศลุกากร 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

อนุมัตแิละลงนาม 
(หมายเหต:ุ -)  

10 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 ุ(หากเจา้พนักงานศลุกากรตอ้งการส าเนา ใหถ้า่ยเอกสารจาก

เอกสารตวัจรงิโดยผูย้ืน่ค ารอ้งตอ้งรับรองส าเนาโดยการเซ็นชือ่ตอ่หนา้
เจา้พนักงานศลุกากรเทา่นัน้) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

แบบค ำรอ้งขอผอ่นผนัรบัของ/สง่ของออก (กศก.103) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เอกสารทกุฉบับตอ้งประทบัตราบรษัิทและลงลายมอืชือ่
รองรับโดยผูม้อี านาจกระท าการหรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมาย) 

กรมศลุกากร 

3) 

 

สญัญำประกนั (กศก.28) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เอกสารทกุฉบับตอ้งประทบัตราบรษัิทและลงลายมอืชือ่
รองรับโดยผูม้อี านาจกระท าการหรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมาย) 

- 

4) 

 

เอกสำรอืน่ทีใ่ชป้ระกอบแบบค ำรอ้งขอผอ่นผนัรบัของ/สง่ของออก

(กศก.103)   - ใบขนสนิคำ้ขำเขำ้ (ฉบบัรำ่ง) - ใบตรำสง่ - 
ใบอนุญำตหรอืหนงัสอืส ำหรบัของควบคมุกำรน ำเขำ้ (ถำ้ม)ี - 

หนงัสอืรบัรองจำกหนว่ยงำนรำชกำร คูส่ญัญำผูน้ ำของเขำ้ 

(เฉพำะกรณีทีห่นว่ยงำนรำชกำรใหบุ้คคลอืน่ส ัง่ให ้หรอืน ำเขำ้ตำม
สญัญำซือ้ขำยของทำงรำชกำร) - บญัชรีำคำสนิคำ้  - บญัชี

รำยละเอยีดกำรบรรจหุบีหอ่ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เอกสารทกุฉบับตอ้งประทบัตราบรษัิทและลงลายมอืชือ่
รองรับโดยผูม้อี านาจกระท าการหรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมาย) 

- 

 

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) แบบค ารอ้งขอผอ่นผันรับของ/สง่ออกไปกอ่น (กศก.103) และ สญัญาประกนั (กศก.28) 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 01/03/2563 

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

