
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรสง่ส ิง่ของสง่ทำงไปรษณียก์ลบัออกไปนอกรำชอำณำจกัร โดยไม่

ตอ้งปฏบิตัพิธิกีำรสง่กลบั (N) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

การสง่สิง่ของสง่ทางไปรษณียก์ลบัออกไปนอกราชอาณาจักร ในกรณีทีม่เีหตผุลและความจ าเป็นจรงิๆ โดยไม่ตอ้งปฏบิตั ิ

พธิกีารสง่กลับตามมาตรา 28 แหง่พระราชบัญญัตศิลุกากร พ.ศ.2560 มหีลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขดงันี้ 

1. สิง่ของทีส่ง่กลับไปนอกราชอาณาจักรจะตอ้งสง่กลับทัง้หบีหอ่ จะสง่กลบัแตเ่พยีงบางสว่นไมไ่ด ้

2. สิง่ของสง่ทางไปรษณียท์ีข่อสง่กลับ จะตอ้งมใิชข่องตอ้งหา้มตอ้งก ากดัในการน าเขา้และไมม่พีฤตกิารณ์อนัควรสงสยั

วา่การขอสง่กลบันัน้เป็นการใชส้ทิธโิดยไม่สจุรติ 

3. สิง่ของสง่ทางไปรษณียท์ีข่อสง่กลับนัน้ จะเปิดตรวจแลว้ตามใบขอเปิดตรวจ หรอืตามพธิกีารเก็บปากระวางก็ได ้แต่

ตอ้งยังมไิดช้ าระอากร และยังมไิดท้ าใบขนสนิคา้ 

4. สิง่ของสง่ทางไปรษณียท์ีข่อสง่กลับนัน้ตอ้ง 

4.1 เป็นของฝากหรอืของขวัญมปีรมิาณพอสมควร หรอื 

4.2 ไมม่ลีักษณะหรอืปรมิาณทีเ่ห็นไดว้า่เป็นสนิคา้ทีน่ าเขา้มาจ าหน่าย และผูม้ชี ือ่รับของมไิดส้ัง่ใหส้ง่เขา้มา 

 

2. วธิกีาร 

1. ผูน้ าของเขา้ยืน่ค ารอ้งขอใชส้ทิธ ิโดยแนบส าเนาใบขนสนิคา้ขาเขา้และส าเนาใบขนสนิคา้ขาออกพรอ้มกนั และ

เอกสารประกอบครบถว้นถกูตอ้ง 

2. เจา้หนา้ทีต่รวจสอบชือ่ผูล้งนามในเอกสารวา่เป็นผูน้ าเขา้ หรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจใหก้ระท าการแทนเป็นการทั่วไป

ตามทีป่รากฏในระบบทะเบยีนผูผ้่านพธิกีารศลุกากร 

3. เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความสมบรูณ์ของเอกสาร ถา้เอกสารถกูตอ้งครบถว้นสมบรูณ์จะด าเนนิการลงทะเบยีนรับเอกสาร 

4. เจา้หนา้ทีต่รวจสอบหากพบความถกูตอ้ง เป็นไปตามหลักเกณฑ ์จะท าบนัทกึเสนอผูม้อี านาจอนุมัต ิ

  
 

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 : 49 นาท ี
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ตรวจสอบค ารอ้งขออนุญาตสง่กลบัพรอ้มเอกสารประกอบ และ
สิง่ของตามใบแจง้ใหไ้ปรับสิง่ของทางไปรษณียร์ะหวา่งประเทศ 

(หมายเหต:ุ -)  

40 นาท ี จดุรับค าขอของกรม

ศลุกากร 
 

2) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
อนุมัตใิหส้ง่กลับออกไปนอกราชอาณาจักรได ้

(หมายเหต:ุ -)  

9 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) 

- 

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) 

 

ค ำรอ้งท ัว่ไป 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ตดิตอ่ขอรับค ารอ้งไดท้ี ่กรมศลุกากร) 

กรมศลุกากร 

8) 
 

ใบแจง้ใหไ้ปรบัสิง่ของสง่ทำงไปรษณียร์ะหวำ่งประเทศ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

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.) 
- 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/

