
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : พธิกีำรศลุกำกรสง่ของออกทำงไปรษณีย ์(N) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. หลกัการสง่ของออกจากไปรษณีย ์

การฝากสง่สิง่ของทางไปรษณียไ์ปตา่งประเทศใหก้ระท าได ้ณ ทีท่ าการไปรษณียโ์ทรเลขทกุแหง่ตามระเบยีบขอ้บงัคบั

ของการสือ่สารแหง่ประเทศไทย โดยไม่ตอ้งผา่นการตรวจสอบของพนักงานศลุกากรตามหลักเกณฑ ์ดงัตอ่ไปนี ้คอื 

1.1 ไมเ่ป็นของตอ้งหา้มในการสง่ออก 

1.2 ไมเ่ป็นของตอ้งก ากดัในการสง่ออก 

1.3 ไมเ่ป็นของตอ้งเสยีอากร หรอืคา่ภาคหลวงในการสง่ออก 

1.4 การสง่จากผูส้ง่คนหนึง่ไปถงึผูรั้บคนหนึง่ ไม่วา่จะเป็นจ านวนกีห่อ่มรีาคารวมกนัคราวหนึง่ไมเ่กนิ 10,000 บาท ส าหรับของ

ทัว่ไป หรอืไมเ่กนิ 50,000 บาท ส าหรับเพชรพลอย เครือ่งรูปพรรณทองค า และเครือ่งรูปพรรณ ทองค าขาว 

1.5 มใิชก่ารสง่ออกทีข่อคนือากร หรอืของรับเงนิชดเชยคา่ภาษีอากร 

1.6 มใิชก่ารสง่ออกทีข่อใบสทุธสิ าหรับน ากลบัเขา้มา 

ทัง้นี ้เมือ่หัวหนา้ทีท่ าการไปรษณียห์รอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมายเห็นสมควร ผูฝ้ากสง่ตอ้งยอมใหต้รวจของทีจ่ะฝากสง่นัน้กอ่น

สง่เขา้สูท่างไปรษณีย ์

สิง่ของสง่ทางไปรษณียท์ีไ่มส่ามารถฝากสง่ตามหลักเกณฑใ์นวรรคแรก ใหป้ฏบิัตพิธิกีารศลุกากร ณ สว่นบรกิารศลุกากร

ไปรษณียใ์นเขตกรุงเทพฯ หรอืทางดา่นศลุกากรอืน่ทีม่อี านาจ ซึง่อยูใ่กลท้ีส่ดุกับทีท่ าการไปรษณียท์ีจ่ะฝากสง่นอกเขต

กรุงเทพฯ 

2. การปฏบิัตพิธิกีารเกีย่วกบัสิง่ของสง่ทางไปรษณียไ์ปตา่งประเทศ 

การปฏบิตัพิธิกีารเกีย่วกับสิง่ของสง่ทางไปรษณียไ์ปตา่งประเทศ นอกจากทีก่ าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะส าหรับพธิกีาร

ไปรษณีย ์ใหป้ฏบิตัติามระเบยีบพธิกีารสง่ของออกทั่วไปทางเรอืทีก่รมศลุกากรก าหนด เวน้แตว่นัทีส่ง่ออกในใบขนสนิคา้ขาออก

ใหล้งวนั เดอืน ปี ทีท่ีท่ าการไปรษณียจ์ะรับฝากสง่ 

3. การบรรจุส ิง่ของสง่ทางไปรษณียไ์ปตา่งประเทศ 

สิง่ของทางไปรษณียไ์ปตา่งประเทศ เมือ่ปฏบิตัพิธิกีารศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีเครือ่งคอมพวิเตอรส์ัง่การใหเ้ปิดตรวจ 

ใหพ้นักงานศลุกากรด าเนนิการตรวจสอบใหเ้ป็นทีพ่อใจกอ่นแลว้ควบคมุผูส้ง่ออกท าการบรรจเุขา้หบีหอ่ ปิดผนกึใหแ้น่นหนา 

เหมาะแกก่ารสง่ออกโดยทางไปรษณีย ์มัดเชอืกและหยอดคร่ัง ประทับตราศลุกากร พรอ้มทัง้บนัทกึบนหบีหอ่วา่เป็นของสง่ออก

ตามใบขนสนิคา้ขาออกฉบบัใด ตรวจปลอ่ยเมือ่ใด และประทับตราสว่นบรกิารศลุกากรไปรษณีย ์หรอืดา่นศลุกากรแลว้แตก่รณี 

พรอ้มลงลายมอืชือ่ผูต้รวจเป็นหลกัฐาน แลว้สง่มอบห่อของใหแ้กผู่ส้ง่ออกน าไปฝากสง่ ณ ทีท่ าการไปรษณีย ์

เมือ่ทีท่ าการไปรษณียไ์ดรั้บฝากสง่เรยีบรอ้ยแลว้ ใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจปลอ่ยท าการรับบรรทกุ ตามหลกัฐานการสง่ออกทีผู่ ้

สง่ออกน ามาแจง้ตอ่เจา้หนา้ที ่

กรณีเครือ่งคอมพวิเตอรส์ัง่การยกเวน้การตรวจ ใหพ้นักงานศลุกากรควบคมุการบรรจเุขา้หบีหอ่ โดยไมต่อ้งเปิดตรวจ แลว้

ด าเนนิการตอ่ตามขา้งตน้ตอ่ไป 

การปฏบิตังิานตามคูม่อืส าหรับประชาชน เกีย่วขอ้งกบัหน่วยงานอืน่ คอื บรษัิท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ซึง่ไมใ่ชห่น่วยงาน

ของกรมศลุกากร อาจเกดิผลกระทบเกีย่วกบัระยะเวลาการด าเนนิการทีไ่ม่อาจคาดหมายได ้

  
 

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 : 40 นาท ี
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ตรวจสอบใบขนสนิคา้ขาออก บญัชรีาคาสนิคา้ และใบก ากับการ

ขนยา้ย และควบคมุผูส้ง่ออกท าการบรรจสุ ิง่ของ 

(หมายเหต:ุ (กรณีเป็นส ิง่ของทีข่อคนือากร หรอืขอรับเงนิ
ชดเชยคา่ภาษี จะสลักรายการตรวจปลอ่ยวา่ “ตรวจปลอ่ยแลว้
ตามใบรับฝากไปรษณียภัณฑ/์พัสดไุปรษณีย/์ไปรษณียด์ว่น
พเิศษ ของทีท่ าการไปรษณีย…์..เลขที.่....วนัที…่……พรอ้มลง
ลายมอืชือ่และวนัเดอืนปีก ากับไวเ้ป็นหลักฐาน หรอื“ตรวจปลอ่ย
แลว้สง่มอบใหผู้ส้ง่น าฝากสง่ดว้ยตนเองเมือ่วนัที.่.................
แลว้ลงชือ่ร่วมกับผูรั้บของไปฝากสง่ไวเ้ป็นหลักฐาน))  

30 นาท ี จดุรับค าขอของกรม
ศลุกากร 

 

2) กำรพจิำรณำ 
สง่มอบหบีหอ่ของใหผู้ส้ง่ของออกน าไปฝากสง่ ณ ทีท่ าการ

ไปรษณีย ์หรอื คมุสง่หบีหอ่สิง่ของสง่ทางไปรษณียไ์ปพรอ้มกบั

ผูส้ง่ 
(หมายเหต:ุ (กรณีขอท าใบสทุธนิ ากลับ ผูส้ง่ของออกบนัทกึ
ขอ้ความเป็นหลักฐานแนบไวใ้นตวัหบีหอ่ โดยแสดงรายการใหรู้ว้า่ 
- เป็นของอะไร  
- จ านวนเทา่ใด  
- น ้าหนักเทา่ใด  
- สง่ไปทีไ่หน  
พรอ้มลงลายมอืชือ่ก ากบัไวเ้จา้หนา้ทีเ่ขยีนขอ้ความ “ใบสทุธนิี้
ใหไ้วต้ามพระราชก าหนดพกิดัอตัราศลุกากร พ.ศ.2530 ภาค 4 

ประเภทที ่1 แกผู่ส้ง่ของรายนี ้ออกเมือ่................ ซึง่จะ
น ากลับเขา้มาในราชอาณาจักรภายในก าหนด 1 ปี โดยไม่
เปลีย่นลักษณะ หรอืรูป” พรอ้มลงลายมอืชือ่และประทับตรา
เจา้หนา้ทีศ่ลุกากร))  

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 ุ(- 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) 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

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) 

- 

7) 
 

ใบอนุญำตใหส้ง่ออกนอกรำชอำณำจกัร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีเป็นของตอ้งไดรั้บอนุญาตกอ่นสง่ออก) 

- 

8) 

 

ใบขนสนิคำ้ขำออก 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

กรมศลุกากร 

9) 
 

บญัชรีำคำสนิคำ้ (Invoice) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 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.) 



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

- 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/

