
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : พธิกีำรศลุกำกรน ำเขำ้ทำงไปรษณีย ์กรณีตอ้งจดัท ำใบขนสนิคำ้ขำเขำ้ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ดา่นศลุกากรชอ่งจอม กระทรวงการคลงั  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

การรับสิง่ของสง่ทางไปรษณียร์ะหวา่งประเทศโดยจัดท าใบขนสนิคา้ขาเขา้ม ี1กรณีดงันี้ 

1. กรณีเป็นสิง่ของน าเขา้มาในราชอาณาจักรทีส่ง่ทางไปรษณียร์ะหวา่งประเทศจากผูส้ง่คนหนึง่ถงึผูรั้บคนหนึง่ในคราวเดยีวกนั

หรอืเขา้มาถงึพรอ้มกนัไมว่า่จะเป็นสนิคา้หรอืไมก็่ตามไม่วา่ผูรั้บอาจเป็นบรษัิทหา้งรา้นหรอืบคุคลไมว่า่จะมจี านวนกีห่บีหอ่ก็ตาม

หากมรีาคา FOB รวมกนัทกุหบีหอ่เกนิ 40,000 บาทหรอืไมเ่กนิ 40,000 บาทแตเ่ขา้เงือ่นไขดงันี ้

 

 

 ของทีใ่ชส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษีอากร และ/หรอื 

 ของตอ้งไดรั้บอนุญาตกอ่นการน าเขา้จากหน่วยงานอืน่ และ/หรอื 

 ของทีต่อ้งสง่ตัวอย่างวเิคราะหส์นิคา้กอ่นปลอ่ย 

  

 

 

ใบแนบ ศ.1 คา่ธรรมเนยีมการเก็บรักษาของในคลงัสนิคา้ 

(1) ของทีเ่ก็บรักษาในทีเ่ก็บรักษาของศลุกากรหบีห่อหนึง่รวมทัง้ส ิง่ห่อหุม้ ถา้ขนยา้ยออกไป ภายในสบิวนันับแตว่นัทีไ่ดเ้ก็บ

รักษา ใหเ้รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเป็นรายวนั ตามอตัราดงันี้ 

           (ก) น ้าหนักไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม หบีหอ่ละ 40 บาท 

           (ข) น ้าหนักเกนิ 20 กโิลกรัม แตไ่มเ่กนิ 40 กโิลกรัม หบีหอ่ละ 80 บาท 

           (ค) น ้าหนักเกนิ 40 กโิลกรัม ขึน้ไป หบีห่อละ 150  บาท 

ในกรณีทีไ่มข่นยา้ยของออกไปภายในสบิวนั ในสว่นทีเ่ก็บรักษาเกนิกวา่สบิวนั ใหเ้รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเป็นรายวนัในอตัราสอง

เทา่ของอตัราทีก่ าหนดตามวรรคหนึง่ เศษของวนัใหนั้บเป็นหนึง่วนั 

(2) ของทีเ่ก็บรักษาในคลงัสนิคา้ของศลุกากรหบีหอ่หนึง่รวมทัง้ส ิง่ห่อหุม้ ถา้ขนยา้ยออกไปภายในหนึง่สปัดาหนั์บแตว่นัทีไ่ดเ้ก็บ

รักษา ไมเ่รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีม 

           ในสว่นทีเ่ก็บรักษาเกนิกวา่หนึง่สปัดาหแ์ตไ่มเ่กนิหา้สปัดาห ์ใหเ้รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเป็นรายสปัดาห ์ตามอัตราดงันี ้

           (ก) น ้าหนักไมเ่กนิ 25 กโิลกรัม หบีหอ่ละ 25 บาท 

           (ข) น ้าหนักเกนิ 25 กโิลกรัม แตไ่มเ่กนิ 50 กโิลกรัม หบีหอ่ละ 50 บาท 

           (ค) น ้าหนักเกนิ 50 กโิลกรัม แตไ่มเ่กนิ 100 กโิลกรัม หบีหอ่ละ 70 บาท 

           (ง) น ้าหนักเกนิ 100 กโิลกรัม ขึน้ไป หบีหอ่ละ 70 บาทและในสว่นทีเ่กนิ 100 กโิลกรัม ใหเ้รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีม

เพิม่ขึน้ 150 บาท ตอ่ทกุ 50 กโิลกรัม เศษของ 50 กโิลกรัม ใหนั้บเป็น 50 กโิลกรัม ในสว่นทีเ่ก็บรักษาเกนิกวา่หา้สปัดาห ์ให ้

เรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเป็นรายสปัดาหใ์นอตัราสองเทา่ของอัตราทีก่ าหนดตามวรรคสอง เศษของสปัดาหใ์หนั้บเป็นหนึง่สปัดาห ์

(3) ของทีส่ง่ทางไปรษณียม์ายังเอกชนหรอืบรษัิทหา้งรา้งเพือ่ใชส้อยสว่นตวัหรอืเป็นตวัอย่างสนิคา้ซึง่มรีาคาไมเ่กนิ 3,000 บาท 

ถา้ขนยา้ยออกไปจากคลงัสนิคา้ของศลุกากรภายในสองสปัดาหนั์บแตว่นัทีไ่ดเ้ก็บรักษา ไมเ่รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีม แตถ่า้ไม่ขน

ยา้ยของนัน้ออกไปภายในก าหนดเวลาดงักลา่ว ใหเ้รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมตามอตัราใน (2) วรรคสอง นับแตว่นัทีไ่ดรั้บใบแจง้

ความไปรษณียภัณฑเ์ศษของสปัดาหใ์หนั้บเป็นหนึง่สปัดาห ์

 

หมายเหต ุ

 

** กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไม่อาจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ ผู ้

รับค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่

ค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด ผูรั้บค าขอจะ

ด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

 

** พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไม่พจิารณาค าขอ และยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงาน จนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอหรอื

ยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

** ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน



เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

1.กรณีมาตดิตอ่รับสิง่ของสง่ทางไปรษณียร์ะหวา่งประเทศเป็นครัง้แรก ผูรั้บสิง่ของฯ ตอ้งลงทะเบยีนเป็นผูผ้า่นพธิกีารศลุกากร

อเิล็กทรอนกิส ์(paperless) กับกรมศลุกากรกอ่นจัดท าใบขนสนิคา้ขาเขา้ หากยังมไิดล้งทะเบยีนฯ ผูรั้บสิง่ของฯ (บคุคล หา้ง/

รา้น/บรษัิท) สามารถลงทะเบยีนฯ ไดท้ี ่สว่นบรกิารศลุกากรไปรษณีย ์

 

2.การปฏบิัตงิานตามคูม่อืส าหรับประชาชน เกีย่วขอ้งกับหน่วยงานอืน่ คอื บรษัิท ไปรษณียไ์ทย จ ากัด ซึง่ไมใ่ชห่น่วยงานของ

กรมศลุกากร อาจเกดิผลกระทบเกีย่วกับระยะเวลาการด าเนนิการทีไ่ม่อาจคาดหมายได  ้

 

3.คา่ธรรมเนยีมคูม่อืส าหรับประชาชน 40 บาท/หนา้ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ดา่นศลุกากรชอ่งจอม  ต.ดา่น  อ.กาบเชงิ จ.สรุนิทร ์32210 

โทร.044-147037/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (กรณีขอรับบรกิารหลงัเวลาราชการ จะตอ้ง
ด าเนนิการช าระคา่ธรรมเนยีม คา่ลว่งเวลา และอืน่ๆ ))  

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 

ตรวจสอบใบแจง้ใหไ้ปรับสิง่ของสง่ทางไปรษณียร์ะหวา่ง
ประเทศ พรอ้มหลกัฐานประกอบ 

(หมายเหต:ุ -)  

15 นาท ี ดา่นศลุกากรชอ่งจอม 

 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ตรวจสอบใบขนสนิคา้ และเอกสารหลักฐานประกอบอืน่ๆ 

(หมายเหต:ุ (กรณีตอ้งช าระอากรใหด้ าเนนิการช าระอากร ณ 
หน่วยการเงนิ สว่นบรกิารศลุกากรไปรษณีย ์ หรอืจุดบรกิารช าระ
อากรศลุกากรอืน่กอ่น 

 
กรณีใชส้ทิธปิระโยชน์สทุธนิ ากลบัใหแ้นบใบสทุธนิ ากลับ))  

10 นาท ี ดา่นศลุกากรชอ่งจอม 
 

3) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบหมายเลขหบีหอ่ และรายการศลุกากรให ้
ถกูตอ้ง หรอืเปิดหบีห่อของเพือ่ตรวจของตรงกนักับใบแจง้ใหไ้ป

รับสิง่ของทางไปรษณีย ์ ออกใบปลอ่ยสนิคา้ 
(หมายเหต:ุ (กรณีสนิคา้ทีต่อ้งมใีบอนุญาตหรอืตอ้งผา่นการ
ตรวจสอบจากหน่วยงานอืน่ หรอืสนิคา้ตอ้งหา้มน าเขา้ หรอืสนิคา้
ควบคมุการน าเขา้ ระยะเวลาอาจไมเ่ป็นไปตามทีก่ าหนด ))  

40 นาท ี ดา่นศลุกากรชอ่งจอม 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

เลอืกแสดงเอกสารล าดับที ่1-4 อยา่งใดอยา่งหนึง่) 

ศนูยบ์รกิารประชาชน 

2) 
 

บตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำรหรอืพนกังำนองคก์ำรของรฐั 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง 
เลอืกแสดงเอกสารล าดับที ่1-4 อยา่งใดอยา่งหนึง่) 

3) 
 

หนงัสอืเดนิทำง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง 
เลอืกแสดงเอกสารล าดับที ่1-4 อยา่งใดอยา่งหนึง่) 

- 

4) 

 

ใบอนุญำตขบัขีร่ถยนต ์

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง 
เลอืกแสดงเอกสารล าดับที ่1-4 อยา่งใดอยา่งหนึง่) 

กรมการขนสง่ทางบก 

5) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(กรณีเป็นนติบิคุคล 
ลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งพรอ้มประทบัตรานติบิคุคล (ถา้ม)ี ทกุหนา้ 

มอีายุไมเ่กนิ 6 เดอืน นับถงึวนัมาตดิตอ่กรมศลุกากร) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

6) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(กรณีมอบอ านาจบคุคลอืน่กระท าการแทน 

พรอ้มส าเนาเอกสารยนืยันตวัตนล าดับที ่1-4 อยา่งใดอยา่งหนึง่ของผู ้

มอบอ านาจและผูรั้บมอบอ านาจพรอ้มลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
และปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายก าหนด) 

- 

7) 

 

ใบขนสนิคำ้ขำเขำ้ 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(ลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้งพรอ้มประทับตรานติบิคุคล (ถา้
ม)ี) 

กรมศลุกากร 

8) 

 

บญัชรีำคำสนิคำ้ (Invoice) 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(ลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้งพรอ้มประทับตรานติบิคุคล (ถา้
ม)ี) 

- 

9) 

 

หนงัสอืแสดงสทิธกิำรไดร้บัยกเวน้หรอืลดอตัรำอำกร เช่น หนงัสือ่

รบัรองถิน่ก ำเนดิ (FTA), หนงัสอืคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ 
เป็นตน้ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

10) 
 

ใบอนุญำตใหน้ ำเขำ้จำกหนว่ยงำนอืน่ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(กรณีของตอ้งมใีบอนุญาต เชน่ อาหาร ยา เป็นตน้) 

- 

11) 

 

ใบขนสนิคำ้ขำออกพรอ้มเอกสำรประกอบอืน่ 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(กรณีผ่อนผันใบสทุธนิ ากลับ) 

กรมศลุกากร 

12) 
 

ใบสทุธนิ ำกลบั 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(กรณีสทุธนิ ากลับ) 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คำ่ธรรมเนยีมกำรผำ่นพธิกีำรศลุกำกรทำงอเิล็กทรอนกิส(์ฉบบัละ) 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 200 บาท 

  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ระฆังศลุกากร กรมศลุกากร ส านักงานศลุกากรภาคที ่2 ดา่นศลุกากรชอ่งจอม โทรศพัท ์044-147037 
(หมายเหต:ุ -)  

2) โทรศพัทส์ายดว่นศลุกากร 1332 ในวนัและเวลาราชการ 
(หมายเหต:ุ -)  

3) โทรสารหมายเลข 0 2671 5250 

(หมายเหต:ุ -)  
4) ไปรษณียโ์ดยท าเป็นหนังสอืสง่มาทีก่ลุม่คุม้ครองและสง่เสรมิจรยิธรรมกรมศลุกากรถนนสนุทรโกษาแขวงคลองเตย

เขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร 10110 

(หมายเหต:ุ -)  
5) จดหมายอเิล็กทรอนกิส ์(e-Mail) ที ่ctc@customs.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
6) สือ่สารมวลชน 

(หมายเหต:ุ (กรณีทีห่ัวหนา้กลุม่คุม้ครองจรยิธรรมของกรมศลุกากรเห็นควรรับเป็นเรือ่งรอ้งเรยีน))  
7) ตดิตอ่ดว้ยตนเองในวนัและเวลาราชการณกลุม่คุม้ครองและสง่เสรมิจรยิธรรมกรมศลุกากรถนนสนุทรโกษาแขวง

คลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร 
(หมายเหต:ุ -)  

8) ศนูยบ์รกิารศลุกากร (โทร. 1164) หรอืหน่วยงานภาครัฐอืน่ 

(หมายเหต:ุ -)  
9) 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))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชือ่กระบวนงำน: พธิกีารศลุกากรน าเขา้ทางไปรษณีย ์กรณีตอ้งจัดท าใบขนสนิคา้ขาเขา้  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: กรมศลุกากร กรมศลุกากร กรมศลุกากร 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานทีเ่ชือ่มโยงหลายหน่วยงาน 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)กฎกระทรวงการคลงั ฉบบัที ่144 (พ.ศ.2547)  ออกตามความในพระราชบัญญัตศิลุกากร พุทธศกัราช 2469  

  
2)ประกาศกรมศลุกากรที ่118/2556 ลงวนัที ่9 ธันวาคม 2556 เรือ่ง พธิกีารศลุกากรส าหรรับการน าของเขา้และการสง่ของ
ออกทางไปรษณียร์ะหวา่งประเทศ  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลาง, สว่นกลางทีต่ัง้อยูใ่นภมูภิาค (ตามกฎกระทรวง) 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: - 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: ส าเนาคูม่อืประชาชน 15/07/2015 09:39 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


