
การปฏิบัติพิธีการศลุกากรของติดตวัผูโ้ดยสาร

ณ ท่าอากาศยานนานาชาตหิาดใหญ่



กรมศลุกากร

วิสยัทศันก์รมศลุกากร

องคก์รศลุกากรชัน้น า ที่มุ่งส่งเสริม

ความยัง่ยืนของเศรษฐกิจและความ

ปลอดภยัของสงัคม ดว้ยนวัตกรรม

และบริการที่เป็นเลิศ
พนัธกิจกรมศลุกากร

- อ านวยความสะดวกทางการคา้และส่งเสริม

ระบบโลจิสติกสข์องประเทศ

- ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศดว้ยมาตรการ

ทางศลุกากรและขอ้มลูการคา้ระหว่างประเทศ

- เพ่ิมขดีความสามารถในการปกป้องสงัคม

ใหป้ลอดภยัดว้ยระบบควบคมุทางศลุกากร

- จัดเก็บภาษีอากรอย่างเป็นธรรม โปร่งใส 

และมีประสิทธิภาพ



การปฏิบติัพิธีการศลุกากรของติดตวัผ ูโ้ดยสารท่ีน าติดตวัเขา้มาในหรอืสง่ออกไปนอก

ราชอาณาจกัรพรอ้มกบัตนทางท่าอากาศยาน

การตรวจสมัภาระผูโ้ดยสารขาเขา้ ณ ช่องไม่มีสิ่งของตอ้งส าแดง หรือช่องเขยีว (Nothing to declare) 

การตรวจสมัภาระผูโ้ดยสารขาเขา้ ณ ช่องมีสิ่งของตอ้งส าแดงหรือช่องแดง (Goods to declare)

การตรวจรับรองสินคา้ที่ขอคืนภาษีมลูค่าเพ่ิม

การน าเงนิตราไทยหรือเงนิตราต่างประเทศเขา้มาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร

การรับฝากของไวใ้นอารักขาของศลุกากร (Customs Bond) 

การปฏิบติัพิธีการศลุกากรในการตรวจปลอ่ยผ ูโ้ดยสารและหีบห่อ

สมัภาระท่ีเปลี่ยนเท่ียวบินโดยวิธีการ Check through 



การตรวจสมัภาระผูโ้ดยสารขาเขา้ ณ ชอ่งไมม่สีิ่งของตอ้งส าแดง หรือชอ่งเขยีว (Nothing to declare) 

เคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์

ปริมาตรไมเ่กนิ 1 ลติร

บหุร่ีไมเ่กนิ 200 มวน

หรือยาสบูไมเ่กนิ 250 กรัม

หรือน า้หนกัรวมทั้งหมด

ทกุประเภทไมเ่กนิ 250กรัม

ของใชส้ว่นตวัที่มปีริมาณ

พอสมควรส าหรับใชส้ว่นตวั 

ไมม่ลีกัษณะทางการคา้

และไมใ่ชข่องตอ้งหา้ม 

ตอ้งก ากดั หรือเสบียงอาหาร

ไม่มีสิ่งของตอ้งส าแดง หมายถึง ผูโ้ดยสารที่เดินทางเขา้มาใน

ราชอาณาจักร ซ่ึงไม่มีของตอ้งช าระภาษีอากร ไม่มีของ

ตอ้งหา้ม หรือของตอ้งก ากดัเขา้มาพรอ้มกบัตน ใหเ้ดินผ่าน

ช่องตรวจเขยีวหรือช่องไม่มีของตอ้งส าแดง โดยของที่ไดร้ับ

ยกเวน้อากรมี ดงันี้

กรมศลุกากรเนน้อ านวยความสะดวกแกผู่โ้ดยสารโดยระบบบริหารความเสีย่ง (Risk Management) มาใชใ้นการคัดเลอืกตรวจสอบกระเป๋าสมัภาระผูโ้ดยสาร



น ากระเป๋าสมัภาระไปพบ

เจา้หนา้ท่ี

เปิดสมัภาระใหเ้จา้หนา้ท่ี

ตรวจสมัภาระและสิ่งของ

ประเมินราคาและค่าภาษี

อากร

ช าระอากร

เอกสารท่ีตอ้งน ามาแสดง

1. หนงัสอืเดนิทาง 

2. บญัชรีายการสนิคา้ หรือใบเสร็จรับเงนิ (ถา้ม)ี 

** กรณีเป็นของตอ้งหา้ม และ/หรือตอ้งก ากดัท่ีไมไ่ดรั้บอนญุาตใหน้ าเขา้จากหนว่ยงานที่เกีย่วขอ้ง ผูโ้ดยสารตอ้งถกูด าเนนิคดี

ขัน้ตอนในการด าเนินงาน

การตรวจสมัภาระผูโ้ดยสารขาเขา้ ณ ชอ่งมสีิ่งของตอ้งส าแดงหรือชอ่งแดง (Goods to declare)



การน าเงินตราไทยหรือเงินตราต่างประเทศเขา้มาในหรือออกไปนอกราชอาณาจกัร

เงินตราต่างประเทศ เงินตราไทย 

น าเขา้และน าออกไดไ้ม่จ ากดั

จ านวน
น าเขา้ไดไ้ม่จ ากดัจ านวน

.

น าเขา้หรอืน าออกเกินกว่า 15,000

ดอลลารส์หรฐัหรอืเทียบเท่า ตอ้งกรอก

แบบส าแดงเงินตราต่อพนกังาน

เจา้หนา้ท่ีศลุกากรในขณะท่ีผ่าน

ด่านศลุกากรตามแบบท่ีก าหนด

การน าเงินบาทออกไปยงัประเทศเมียนมา ลาว กมัพชูา มาเลเซีย 

เวียดนาม และจีน (เฉพาะมณฑลยนูาน)

1. น าออกเกิน 450,000 บาท ตอ้งส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีศลุกากร

ตามแบบท่ีก าหนด

2. น าออกเกิน 2,000,000 บาท ตอ้งขออนญุาตธนาคารแห่งประเทศไทย

ประเทศอ่ืนๆ น าออกไดไ้ม่เกิน 50,000 บาท น าออกเกิน 50,000 บาท 

ตอ้งขออนญุาตธนาคารแห่งประเทศไทย



การรบัฝากของไวใ้นอารกัขาของศลุกากร (Customs Bond) 

โดยอย ูใ่นเง่ือนไข ดงัน้ี

- ผูฝ้ากจะตอ้งมีบัตรโดยสาร (Booking) ในขณะที่น าฝาก

- ไมเ่ป็นของตอ้งหา้มหรือของตอ้งหา้มน าผ่านประเทศ 

- ผูฝ้ากไม่มีพฤติการณอ์ันควรสงสยั

- การรับฝากใหร้ะยะเวลาไม่เกิน 2 เดือน

หีบห่อของผูโ้ดยสารที่เดินทางไปประเทศที่สามโดย

แวะพักในราชอาณาจักรเป็นการชัว่คราวและไม่

ประสงคจ์ะน าผ่านศลุกากรเขา้มาในราชอาณาจักร

สามารถที่จะฝากไวท้ี่คลงัเก็บของ (Customs Bond)

ค่าธรรมเนียมในการรบัฝาก

- น า้หนกัไม่เกิน 20 กก. 40 บาท / วัน 

- น า้หนกัเกิน 20 กก. แต่ไม่เกิน 40 กก. 80 บาท / วัน 

- น า้หนกัเกิน 40 กก. 150 บาท / วัน

เศษของวันนบัเป็นหนึง่วัน



การปฏิบติัพิธีการศลุกากรในการตรวจปลอ่ยผ ูโ้ดยสารและหีบห่อสมัภาระท่ีเปลี่ยนเท่ียวบินโดยวิธีการ Check through

ขัน้ตอนท่ี 2 ขัน้ตอนท่ี 3 ขัน้ตอนท่ี 4 ขัน้ตอนท่ี 5

จนท. สายการบินตอ้งแยกผูโ้ดยสาร 

Check Through ไปตามชอ่งทางที่ก าหนด

เพื่อรับสมัภาระใตท้อ้งเคร่ืองบิน และผา่น

การตรวจจากศลุกากร

เม่ือถึงสนามบินปลายทาง 

3. แยกผูโ้ดยสาร Check Through 

ตดิเคร่ืองหมาย 

“International Baggage Claim” บนหนา้อกเสือ้

4. น าผูโ้ดยสาร Check Through 

ผา่นชอ่งตรวจศลุกากร กอ่นขึน้เคร่ือง

ไปสนามบินปลายทาง

จนท. สายการบินด าเนินการ ดงัน้ี

1. รับสมัภาระใตท้อ้งเคร่ืองบิน 

ตดิเคร่ืองหมาย CIQ และน าไปขึน้เคร่ือง

ตามเที่ยวบินในประเทศของผูโ้ดยสาร

2. แจง้รายชือ่ผูโ้ดยสาร และจ านวนหีบ

ห่อสมัภาระ Check Through

กรณีมขีองตอ้งเสยีอากร 

ใหช้ าระที่สนามบินแรก 

หรือยื่นหนงัสอืขอช าระ

ทีส่นามบินปลายทางก็ได้

ผ ูโ้ดยสารท่ีมีสมัภาระถือติดตวั 

ขัน้ตอนท่ี 1

ผ ูโ้ดยสารเปล่ียนเท่ียวบินหรอื

โดยเท่ียวบินเดิม ระหว่าง

สนามบินภายในประเทศ

สายการบินย่ืนขอปฏิบติัพิธีการ

ศลุกากร โดยวิธีการ Check 

Through

จนท. สายการบินด าเนินการ ดงัน้ี



Thank You


