
   

 

   

 

  

 

การน าเข้าสิ่งของทางไปรษณีย์  
มีอยู่ 3 ประเภท ดังนี้  
 
ประเภทที่ 1 : ของยกเว้นอากร คอื ของที่มีหลักเกณฑ์ 
ดังนี ้
1. ของแต่ละหีบห่อมีราคา ไม่เกิน 1,500.- บาท หรือ 
2. ตัวอย่างสินคา้ที่ใช้ได้แต่เพยีงเป็นตัวอย่าง 
 
ประเภทที่  2 : ของ ต้องช าระอากร มีราคา FOB  
( Free On Board ) รวมกัน ไม่ เ กิน  40,000.- บาท 
(สี่หมื่นบาทถ้วน) และ ไม่เป็นของต้องห้าม ต้องก ากัด 
หรือ  ไม่ เป็นของต้องส่ งตั วอย่ างวิ เคราะห์สินค้ า 
ก่อนปล่อย  
 
ประเภทที่ 3 : ของอื่นๆ นอกจากประเภทที่ 1 และ 2  
เจ้าหน้าท่ีศุลกากรจะส่งมอบของให้ บริษัท ไปรษณียไ์ทย 
จ ากัด เพื่อน าไปเก็บรักษาไว้ในคลังสินค้า และบริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จ ากัด จะออก “ ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่ง
ทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ” 
( NOTIFICATION TO COLLECT TNTERNATIONAL 
POSTAL ITEMS ) แล้วส่งไป ให้ผูม้ีชื่อรับของ เพื่อแจ้ง
ให้ไปปฏิบัติพิธีการศุลกากรและขอรับของ ณ ส่วน
บริการศลุกากร ไปรษณีย์ หรือดา่นศุลกากรที่ระบุไว้ใน
ใบแจ้งฯ 

พิ ธี การ ศุลกากร 
 

ไปรษณีย์ ต่ า งประ เทศ 
 
 

 

 
ด่านศุลกากรสงขลา 

ต าบลหัวเขา อ าเภอสิงหนคร 
จ.สงขลา 90280 

โทร 074-331397 
 
 
 
 

www.songkhla.customs.go.th 

การปฏิบัติพิธีการศุลกากร 
 
   การปฏิบัติพิธีการศุลกากรส าหรับของประเภท 
ที่ 3 สามารถด าเนินการได้ 2 แบบ คือ 
 
1. กรณีของมีราคาเกินกว่า 40,000.- บาท  
(สี่หมื่นบาทถ้วน) ผู้รับของจะต้องจัดท าใบขน
สินค้าขาเข้า 
2. กรณีของมีราคาไม่เกิน 40,000.- บาท  
(สี่หมื่นบาทถ้วน) ผู้รับของไม่ต้องจัดท าใบขน
สินคา้ขา เข้า โดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะประเมิน
ราคาและจัดเก็บค่าภาษีอากร ณ จุดเดียวกัน 
 

 

http://www.songkhla.customs.go.th/


 

 

ประเภท หน่วยงานที่ออกใบอนุญาต 

พระพุทธรูป ศิลปวัตถุ 
โบราณวัตถ ุ

กรมศิลปากร  

อาวธุปืน กระสุนปืน วัตถุ
ระเบิด และสิ่งเทียมอาวุธปืน 

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  

พืชและส่วนต่างๆของพืช กรมวิชาการเกษตร  

สัตว์มีชีวิตและซากสัตว ์ กรมปศุสัตว์  

อาหาร ยา เครื่องส าอาง และ
อาหารเสริม 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

ชิ้นส่วนยานพาหนะ กระทรวงอุตสาหกรรม  

บุหรี่ ยาสูบ เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ์

กรมสรรพสามิต  

เครือ่งมือวิทยุสื่อสาร อปุกรณ์
โทรคมนาคม 

ส านักงานคณะกรรมการกจิการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน ์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ  

 

*** ในกรณีน าเข้าสินค้าประเภทยา อาหาร และเครื่องส าอาง   
มีเง่ือนไขการน าเข้า ดังนี ้
ยา: ปริมาณที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยปริมาณที่ใช้
เฉพาะตัวต้องไม่เกิน 30 วัน โดยวัตุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
ต้องมีใบรับรองแพทย์ด้วย 
อาหาร: น าเข้ามาบริโภคได้ไม่เกิน 30 วัน ทั้งนี้จัดว่าเป็นอาหาร
หรือไม่ ต้องเป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทย 
เครื่องส าอาง: น ามาเพื่อใช่ส่วนตัว หรือเป็นของขวัญได้ ไม่ 
เกิน 6 ช้ิน/รายการ  
*** ในกรณีที่พัสดุไปรษณีย์ไม่มีผู้มาติดต่อรับของภายใน 30 วัน 
ด่านศุลกากร จะท าการจัดส่งกลับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 

 

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อขอรับสิ่งของ 
 
1. กรณีขอรับสิ่งของด้วยตนเอง 

1.1 “ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ” 

1.2 บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้

ของผู้มีชื่อรับของที่ระบุใน ใบแจ้ง 

 

2. กรณีมอบอ านาจให้ผู้อื่นขอรับสิ่งของแทน 

2.1 “ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ” 

โดยให้ผู้มีช่ือรับของบันทึก รายละเอียดการมอบอ านาจให้แก่

ผู้ รับมอบอ านาจ พร้อมลงลายมือ ช่ือรับรองทั้ ง  2 ฝ่าย  

ที่ด้านหลังใบแจ้งฯ 

2.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ (ลงนาม

รับรองส าเนา) 

2.3 บตัรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ 

3 . กรณผีู้มีชื่อรับของเป็นนิติบคุคล เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วน

จ ากัด 

3.1 “ ใบแจ้งให้ไปรบัสิ่งของส่งทางไปรษณยี์ระหว่างประเทศ 

” และให้ผู้มีอ านาจลงนามพร้อมประทับตราบริษัทฯ ท่ี

ด้านหลังใบแจ้งฯ 

3.2 ส าเนาบตัรประชาชนของเจ้าของหรือผู้จัดการ หรือส าเนา

บัตรประชาชนของผู้มีอ านาจลงนามในเอกสารผูกพันนิติบุคคล

นั้นๆ ( ลงนามรับรองส าเนา ) และบัตรประจ าตัวประชาชน

ของผู้รับมอบอ านาจ 

3.3 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ห้างฯ รา้น 

และลงนามรับรองส าเนาพร้อมประทับตราบริษัทฯ 

 

ของต้องห้าม 
หมายถึง ของที่ห้ามไม่ให้น าเข้ามา หรือส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร เช่น 
• สารเสพติด 
• วัตถุ หรือสื่อลามก  
• ของลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้า ละเมดิลิขสิทธ์ิและ
ทรัพย์สินทางปัญญา 
• ธนบัตร หรือเหรียญกษาปณ์ปลอม 
• สัตว์ป่าสงวน หรือสัตว์ที่อยู่ในบัญชีควบคุมของอนุสัญญา 
ไซเตส 
 

ของต้องก ากัด 

 

หมายถึง ของบางชนิด ท่ีกฎหมายควบคุมการน าเข้ามาและ
การส่งออกไปนอกราชอาณาจักรการน าเข้าและการส่งออก
ของต้องก ากัด ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องซึ่งจะต้องน ามาแสดงในเวลาปฏิบตัิพิธีการศลุกากร
ด้วย ตัวอย่าง เช่น 
 

 


