
 

  

 นิตบิุคคลมอบอ ำนำจใหผู้อ้ื่นมำรบัแทน 
 - ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูจ้ดักำร หรอืขอผู้
มอี ำนำจลงนำมในเอกสำรผกูพนันิตบิุคคลนัน้ ๆ  โดยลงนำม
รบัรองส ำเนำพรอ้มประทบัตรำบรษิทั 
 - ส ำเนำหนงัสอืรบัรองกำรจดทะเบยีนบรษิทั หำ้งฯ 
รำ้น โดยลงนำมรบัรองส ำเนำพรอ้มประทบัตรำบรษิทั 
 - บตัรประจ ำตวัประชำชนของผูร้บัมอบ 

- ใบแจง้ฯ (ผูม้อี ำนำจลงนำมพรอ้มประทบัตรำบรษิทัใน
แบบฟอรม์กำรมอบอ ำนำจดำ้นหลงัใบแจง้ฯ) 

 
*** หมายเหตุ ***   ผูร้บัมอบอ านาจ จะมอบอ านาจต่อ

ใหแ้ก่บุคคลทีส่ามไม่ได ้
 

 
ตวัอย่างใบแจง้ 

 

 

1.1 กรณีผูมี้ช่ือรบัเป็นบุคคลธรรมดา  

▪ ขอรบัส่ิงของด้วยตนเอง 

- บตัรประจ ำตวัประชำชนหรอืบตัรทีท่ำง  

รำชกำรออกให้หรือหนังสือเดินทำง (กรณี

ชำวต่ำงชำต)ิ 

- ใบแจง้ ฯ 

 

▪ มอบอ านาจให้ผูอ่ื้นมารบัส่ิงของแทน 

- ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผู้

มอบอ ำนำจพรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำ 

- บตัรประจ ำตวัประชำชนของผูร้บัมอบอ ำนำจ 

- ใบแจง้ ฯ (ผูม้อบอ ำนำจลงนำมเพื่อ
มอบอ ำนำจ ดำ้นหลงัใบแจง้ฯ)  

 
1.2 กรณีผูร้บัส่ิงของเป็นนิติบคุคล เช่น บริษทั 
ห้างฯ รา้น เป็นต้น 

▪ ผูม้อี ำนำจมำรบัดว้ยตนเอง 
 - บตัรประจ ำตวัประชำชนของผูจ้ดักำร 

หรอืของผูม้อี ำนำจลงนำมในเอกสำรผกูพนันิตบิคุคล
นัน้ ๆ   

- ส ำเนำหนงัสอืรบัรองกำรจดทะเบยีน
บรษิทั หำ้งฯ รำ้น   โดยลงนำมรบัรองส ำเนำ
พรอ้มประทบัตรำบรษิทั 
 - ใบแจง้ ฯ (ผูม้อี ำนำจ ตอ้งลงนำมพรอ้ม
ประทบัตรำบรษิทัลงในดำ้นหลงัใบแจง้ฯ) 

 

 ▪   

 

 

 

พิธีการศลุกากร 

ส าหรบัพสัดไุปรษณียต่์างประเทศ 

 

 

 

 

 

ด่านศลุกากรนครศรีธรรมราช 

กรมศลุกากร 

 



 

 
กรมศุลกากรจะคัดแยกส่ิงของท่ีน า เข้าทาง

ไปรษณีย์ระหว่างประเทศออกเป็น 3 ประเภท 

ได้แก่ 

ประเภทท่ี 1 ยกเว้นอากร  

1. ของแต่ละหบีห่อมรีำคำ CIF ไม่เกนิ 1,500.- บำท  

2. ตวัอย่ำงสนิคำ้ทีใ่ชไ้ดแ้ต่เพยีงเป็นตวัอย่ำงและไม่มี

รำคำในทำงกำรคำ้  

ของประเภทที่ 1 นี้   บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด  

เป็นผูน้ ำของไปส่งมอบใหแ้ก่ผูม้ชีื่อรบัของ ตำมทีอ่ยู่ที่

ผูฝ้ำกสง่ระบุไวท้ีห่น้ำหบีห่อ 

ประเภทท่ี 2 ของซ่ึงมีราคา FOB รวมกนัไม่เกิน 40,000 บาท 
และไม่เป็นของต้องห้าม ต้องก ากดั หรือของท่ีต้องส่ง
วิเคราะห ์

ของต้องช ำระอำกร คอื ของที่ส่งจำกผู้ส่งคนหนึ่ง

ถึงผู้ร ับคนหนึ่งในครำวเดียวกัน หรือเข้ำมำถึงพร้อมกัน  

ไม่ว่ำจะกีห่บีห่อ หำกมรีำคำ FOB (Free On Board) รวมกนั

ไม่เกิน 40,000.- บาท (สี่หมื่นบำทถ้วน) และไม่เป็นของ

ต้องห้ำมต้องก ำกดั หรอืไม่เป็นของต้องส่งตวัอย่ำงวิเครำะห์

สนิคำ้ก่อนปล่อย 

เจ้ำหน้ำที่ศุลกำกรจะท ำกำรประเมินรำคำและ 

ค่ำอำกร แล้วส่งมอบของให้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด 

น ำส่งไปที่ท ำกำรไปรษณีย์ปลำยทำง เพื่อส่งมอบของใหแ้ก่ 

ผูม้ชีื่อรบัของและเรยีกเกบ็ค่ำภำษอีำกรแทนกรมศุลกำกร  

ประเภทท่ี 3 ของอ่ืน ๆ นอกจากประเภทท่ี 1 และ 2 

 เจ้ำห น้ำที่ศุ ลกำกรจะส่งมอบของให้  บริษัท 

ไปรษณีย์ไทย จ ำกดั เพื่อส่งไปเกบ็รกัษำไว้ในโรงพกัสนิคำ้ 

ของบรษิัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกดั หรอืส่งไปยงัด่ำนศุลกำกร 

และจะออก “ใบแจ้งให้ไปรบัสิง่ของส่งทางไปรษณียร์ะหว่าง

ประเทศ” (Notification to Collect International Postal 

Items) แล้วส่งไปให้ผู้มชีื่อรบัของ เพื่อแจ้งให้ไปปฏบิตัิพธิี

กำรศุลกำกรและขอรบัของทีด่่ำนศุลกำกรทีร่ะบุไวใ้นใบแจง้ฯ 

 

กำรปฏบิตัพิธิกีำรศุลกำกรส ำหรบัของประเภทที ่3 

สำมำรถแยกด ำเนินกำรได ้2 กรณี 

1.  กรณีของรำคำ FOB ไม่เกนิ   40,000. - บำท ผูร้บั

ของไม่ต้องจัดท ำใบขนสินค้ำขำเข้ำ โดยเจ้ำหน้ำที่

ศุลกำกรจะประเมนิรำคำและจดัเกบ็ค่ำภำษอีำกร ณ จุด

เดยีวกนั   

2.  กรณีของมีรำคำ FOB เกินกว่ำ  40,000.- บำท  

และ/เป็นของต้องก ำกัด ผู้ร ับของจะต้องจัดท ำใบขน

สนิคำ้ขำเขำ้ (กรณีของตอ้งก ำกดัตอ้งมใีบอนุญำตน ำเขำ้

จ ำกห น่วยง ำนที่ เ กี่ ย วข้อ ง )  และส่ ง ข้อมู ลทำง

อเิลก็ทรอนิกสเ์ขำ้ระบบคอมพวิเตอรก์รมศุลกำกร เพื่อ

ช ำระค่ำภำษอีำกร 

 

การขอรบัส่ิงของทางไปรษณียร์ะหว่างประเทศ

ประเภทท่ี 3 (ราคา FOB ไม่เกิน 40,000.-บาท) 

กำรตอิต่อของรบัของสิง่ของไปรษณียป์ระเภท

ที ่3 ใหต้ดิต่อด่ำนศุลกำกรทีร่ะบุไวใ้นใบเมื่อไดร้บัใบแจง้

ให้ไปรับสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์ระหว่ำงประเทศ 

(NOTIFICATION TO COLLECT INTERNATIONAL 

POSTAL ITEMS) เพื่อตรวจสอบของพร้อมเจ้ำหน้ำที่

ศุลกำกร และช ำระค่ำอำกรขำเข้ำและภำษีอื่น ๆ ที่

เกีย่วขอ้ง โดยมเีอกสำรทีต่้องใชใ้นกำรตดิต่อขอรบัของ 

ดงันี้ 
 

 

 

 

 

 

 


