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ในปัจจุบันการค้าและการลงทุนของโลกเปิดเสรีมากขึ้น ประกอบกับมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและ

สารสนเทศท่ีทันสมัย ท าให้การค้าและการลงทุนของโลกขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีการเคล่ือนย้ายสินค้าและการลงทุน
อย่างเสรี ส่งผลให้ปริมาณการน าเข้าส่งออกสินค้าท่ัวโลกมีมากขึ้น ผลจากการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
ท าให้ธุรกิจ E-Commerce มีการขยายตัวและมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องท้ังในประเทศและระหว่างประเทศ 
ส่งผลให้ปริมาณการใช้บริการพัสดุไปรษณีย์ (Parcels) เติบโตเพิ่มขึ้นตามไปด้วย 

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดต้ังขึ้น 
เมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม 2546 โดยแปลงสภาพมาจากหน่วยงานบริการด้านไปรษณีย์ของการส่ือสารแห่งประเทศไทย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานเชิงธุรกิจ โดยบริการของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด มีท้ังบริการไปรษณีย ์
ในประเทศและระหว่างประเทศ การน าเข้าและส่งออกทางไปรษณีย์มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการศุลกากร 
ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บอากรและอ านวยความสะดวกแก่ผู้รับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด และกรมศุลกากร
จึงได้ท าข้อตกลงร่วมกันในการด าเนินการกับส่ิงของท่ีน าเข้าและส่งออกทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ตามความ 
ตกลงท่ีท าขึ้นเมื่อวันท่ี 27 กันยายน 2555  

เมื่อส่ิงของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศมาถึงประเทศไทย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด จะรับมอบ
ถุงไปรษณีย์จากผู้ขนส่ง ณ ท่ีท าการแลกเปล่ียนถุงไปรษณีย์กับต่างประเทศ โดยมีส านักงานหรือด่านศุลกากร 
ประจ าท่ีท าการไปรษณีย์อันเป็นท่ีท าการแลกเปล่ียนถุงไปรษณีย์ระหว่างประเทศ เป็นผู้ก ากับ ตรวจสอบ และควบคุม
ส่ิงของท่ีน าเข้า ได้แก่ 

1. ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจ าท่ีศูนย์ไปรษณีย์สุวรรณภูมิ 
2. ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ ประจ าท่ีศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่ 
3. ด่านศุลกากรหนองคาย ประจ าท่ีศูนย์ไปรษณีย์อุดรธานี 
4. ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ประจ าท่ีท าการไปรษณีย์อ าเภออรัญประเทศ 
ภายหลังจากนั้นบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด จะล าเลียงถุงไปรษณีย์ไปท่ีศูนย์ไปรษณีย์ โดยพัสดุ

ไปรษณีย์ทางอากาศและพัสดุไปรษณีย์ทางภาคพื้น จะถูกล าเลียงไปท่ีศูนย์ไปรษณีย์กรุงเทพ ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ 
ไปรษณียภัณฑ์ลงทะเบียน และไปรษณียภัณฑ์ธรรมดา จะถูกล าเลียงไปท่ีศูนย์ไปรษณีย์หลักส่ี หลังจากนั้นของท่ีน าเข้า
จะถูกเปิดตรวจโดยเจ้าหน้าท่ีศุลกากรและพนักงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด เพื่อคัดแยกประเภทในการ
ปฏิบัติพิธีการศุลกากร โดยถือว่าวันท่ีเปิดถุงไปรษณีย์คือวันท่ีน าเข้าส าเร็จ1  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                             
1 มาตรา 50(4) แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 

1 • บทน า

ศูนย์ไปรษณีย์กรุงเทพ 
 พัสดุไปรษณีย์ทางอากาศ 
 พัสดุไปรษณีย์ทางภาคพื้น  
 
ศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่ 
 ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ  
 ไปรษณียภัณฑ์ลงทะเบียน  
 ไปรษณียภัณฑ์ธรรมดา  
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ในการรับของท่ีผู้ส่งจากต่างประเทศส่งเข้ามาถึงผู้รับ (ผู้รับถือว่าเป็นผู้น าของเข้า) รวมท้ังในการส่งของ
ออกไปต่างประเทศ (ผู้ส่งถือว่าเป็นผู้ส่งของออก) ต้องปฏิบัติพิธีการศุลกากรให้ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ. 2560 และตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง กับต้องยื่นใบขนสินค้าโดยถูกต้องและเสียอากรจนครบถ้วน2  
ซึ่งกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการศุลกากร จะเป็นกฎหมายท่ีควบคุมการน าเข้าและส่งออกสินค้าท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องนั้น  ๆ  โดยของท่ีควบคุมการน าเข้าส่งออกมี 2 ประเภท คือ ของต้องห้ามและ
ของต้องก ากัด 

 
ของต้องห้าม (Prohibited Goods) 
ของต้องห้าม คือของท่ีมีกฎหมายก าหนดห้ามมิให้น าเข้าหรือส่งออกโดยเด็ดขาด ผู้น าเข้าหรือส่งออก

จะมีความผิดตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง และของนั้นจะถูกยึดและด าเนินคดีตามกฎหมาย ตัวอย่างของต้องห้าม เช่น 
 

 

                                                             
2 มาตรา 51 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 

บารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหร่ีไฟฟ้า
กฎหมายที่เก่ียวข้อง ได้แก่
1. พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า 
พ.ศ. 2522
2. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้บารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า
เป็นสินค้าท่ีต้องห้ามในการน าเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2557

ยาเสพติดให้โทษ
กฎหมายที่เก่ียวข้องคือ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

ของละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
กฎหมายที่เก่ียวข้อง ได้แก่
1. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
2. พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534
3. พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522
4. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ (ฉบับท่ี 94) พ.ศ. 2536 
5. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกและการน าสินค้าเข้ามา
ในราชอาณาจักร พ.ศ. 2530 
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ของต้องก ากัด (Restricted Goods) 
ของต้องก ากัด คือของบางชนิดท่ีกฎหมายก าหนดให้มีการขออนุญาตน าเข้ามาหรือส่งออกไป 

นอกราชอาณาจักร ดังนั้น การน าเข้าและการส่งออกของต้องก ากัดต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากส่วนราชการ 
ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องน ามาแสดงในเวลาปฏิบัติพิธีการศุลกากร หรือต้องส่งข้อมูลการอนุญาตในระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ตัวอย่างของต้องก ากัด เช่น 

 

ชนิดของต้องก ากัด หน่วยงานที่ควบคุม กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

อาหาร  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
ยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 
เคร่ืองส าอาง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา พระราชบัญญัติเครื่องส าอาง    

พ.ศ. 2535 
เคร่ืองมือแพทย ์ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ 

พ.ศ. 2551 
พืชและส่วนต่าง ๆ ของพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ 
พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 
 

ปุ๋ยเคมี กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 

 

 

วัตถุ หรือสื่อลามก
กฎหมายที่เก่ียวข้องคือ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287

เคร่ืองเล่นเกม
กฎหมายที่เก่ียวข้อง ได้แก่
1. พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า 
พ.ศ. 2522
2. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การน าเครื่องเล่นเกมเข้ามาในราชอาณาจักร 
พ.ศ. 2548

เงินตรา พันธบัตร เหรียญกษาปณ์ ใบส าคัญรับดอกเบี้ยพันธบัตร อันเป็นของปลอม
หรือแปลง
กฎหมายที่เก่ียวข้องคือ ประมวลกฎหมายอาญา
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ชนิดของต้องก ากัด หน่วยงานที่ควบคุม กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
สัตว์ป่า สัตว์ป่าสงวน  
สัตว์ป่าคุ้มครอง และซาก
ของสัตว์ป่าดังกล่าว 

1. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
2. กรมประมง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

1. พระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 
2. พระราชก าหนดการประมง  
พ.ศ. 2558 
 

สัตว์มีชีวิต และซากสัตว์ 1. กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
2. กรมประมง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

1. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 
พ.ศ. 2499 
2. พระราชก าหนดการประมง  
พ.ศ. 2558 

อาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 

ยาสูบ ยาเสน้ บุหร่ี ซิการ์ กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง พระราชบัญญัติสรรพสามิต      
พ.ศ. 2560 

สุรา กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม พระราชบัญญัติโบราณสถาน 

โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 

เคร่ืองชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ พระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด 
พ.ศ. 2542 

อาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน 
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง     
สิ่งเทียมอาวุธปืน 

กระทรวงมหาดไทย พระราชบัญญัติอาวุธปืน        
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด 
ดอกไม้เพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปืน 
พ.ศ. 2490 

ของเล่น ส านักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

พระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 

วิทยุสื่อสาร ส านักงาน กสทช. พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม  
พ.ศ. 2498 

 
ท้ังนี้ ผู้น าของเข้าและผู้ส่งของออกต้องศึกษากฎหมายและประกาศของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
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เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรและจัดเก็บอากร เจ้าหน้าท่ีศุลกากรจะคัดแยกส่ิงของ 

ท่ีน าเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

 
ประเภทที่ 1 ของยกเว้นอากร  
ของท่ีน าเข้าโดยทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ซึ่งแต่ละหีบห่อมีราคารวมค่าขนส่งและค่าประกันภัย

ไม่เกิน 1,500 บาท3 ตามภาค 4 ประเภท 12 แห่งพระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 หรือตัวอย่าง
สินค้าท่ีใช้ได้แต่เพียงเป็นตัวอย่างและไม่มีราคาทางการค้า ตามภาค 4 ประเภท 14 แห่งพระราชบัญญัติพิกัดอัตรา
ศุลกากร พ.ศ. 2530 และไม่เป็นของต้องห้ามต้องก ากัด  

ประเภทที่ 2 ของซ่ึงมีราคา FOB รวมกันไม่เกิน 40,000 บาท 
ของประเภทนี้หมายถึงของซึ่งส่งจากผู้ส่งคนหนึ่งถึงผู้รับคนหนึ่งในคราวเดียวกัน หรือเข้ามาถึงพร้อม

กัน ไม่ว่าจะมีจ านวนกี่หีบห่อ มีราคา FOB รวมกันไม่เกิน 40,000 บาท และไม่เป็นของต้องห้ามต้องก ากัด  
หรือของท่ีต้องส่งตัวอย่างวิเคราะห์สินค้าก่อนปล่อย  

ประเภทที่ 3 ของอื่น ๆ นอกจากประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 
ของอื่น ๆ นอกจากประเภทท่ี 1 และประเภทท่ี 2 จะถูกเก็บรักษาในโรงพักสินค้าบริษัท ไปรษณีย์ไทย 

จ ากัด หรือส่งไปท่ีส านักงานหรือด่านศุลกากร เพื่อปฏิบัติพิธีการศุลกากร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
3 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 191/2561 เร่ือง หลักเกณฑ์ของน าเข้าที่ได้รับยกเว้นอากร ตามประเภท 12 ของภาค 4 แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตรา  
  ศุลกากร พ.ศ. 2530 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 

2 • การแยกประเภทสิ่งของที่น าเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ

ประเภทที่ 1 ของยกเว้นอากร 

ประเภทที่ 2 ของซ่ึงมีราคา FOB รวมกันไม่เกิน 40,000 บาท

ประเภทท่ี 3 ของอื่น ๆ นอกจากประเภทท่ี 1 และประเภทท่ี 2



6 
 

 
เมื่อเจ้าหน้าท่ีศุลกากรได้คัดแยกของท่ีน าเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศออกเป็น 3 ประเภทแล้ว  

จะปฏิบัติกับส่ิงของท่ีคัดแยกไว้ดังนี้ 
ประเภทที่ 1 ของยกเว้นอากร  
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด จะน าส่งท่ีบ้านของผู้รับ 
ประเภทที่ 2 ของซ่ึงมีราคา FOB รวมกันไม่เกิน 40,000 บาท 
เจ้าหน้าท่ีศุลกากรจะเปิดตรวจและประเมินอากรต่อหน้าพนักงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด  

และบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร โดยพนักงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด จะจัดท า
และส่งใบแจ้งให้ไปรับส่ิงของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศไปให้ผู้รับ โดยหีบห่อท่ีถูกเปิดตรวจจะมีเทปกาว
พลาสติกปิดรอยเปิดและประทับข้อความไว้ว่า “เปิดตรวจ/ปิดผนึก โดยพนักงานศุลกากร ร่วมกับเจ้าหน้าท่ี
ไปรษณีย์ EXAMINED/SEALED BY CUSTOMS AND POSTAL OFFICERS” 

เมื่อผู้รับได้รับใบแจ้งฯ ให้ผู้รับน าใบแจ้งฯ ไปติดต่อ ณ ท่ีท าการไปรษณีย์ท่ีระบุไว้ในใบแจ้งฯ  
เพื่อช าระอากรและรับของ หากผู้รับเห็นว่าเจ้าหน้าท่ีศุลกากรประเมินราคาของสูงกว่าราคาท่ีซื้อจริง และผู้รับ 
มีเอกสารหลักฐานยืนยัน เช่น หลักฐานการซื้อขาย หลักฐานการช าระเงิน เป็นต้น ผู้รับสามารถโต้แย้งการประเมิน
ภาษีอากรได้ โดยมีกระบวนการดังนี้ 

1. ผู้รับท าค าร้องขอโต้แย้งการประเมินภาษีอากร โดยพิมพ์แบบค าร้องจาก www.postalcustoms.com 
หรือขอรับแบบฟอร์มค าร้องได้ ณ ท่ีท าการไปรษณีย์ และสามารถยื่นค าร้อง ณ ท่ีท าการไปรษณีย์ปลายทาง  
หรือยื่นต่อส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ โดยเตรียมเอกสารดังนี้ 

1.1 ค าร้องขอโต้แย้งการประเมินภาษีอากร  
1.2 ใบแจ้งให้ไปรับส่ิงของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ  
1.3 เอกสารหลักฐาน เช่น หลักฐานการซื้อขาย หลักฐานการช าระเงิน เป็นต้น  
กรณีท่ียื่นค าร้องโต้แย้งการประเมินภาษีอากรต่อส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ ให้ผู้รับส าเนา

แจ้งใหท่ี้ท าการไปรษณีย์ทราบด้วย 
ท้ังนี้ ผู้รับต้องยังไม่ช าระค่าภาษีอากร และระบุความประสงค์ขอทราบผลการพิจารณาใน 

ค าร้องว่าจะรอรับแจ้งผลการพิจารณาจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด และไปรับส่ิงของ ณ ท่ีท าการไปรษณีย์ปลายทาง 
หรือติดต่อขอทราบผลและรับส่ิงของด้วยตนเองท่ีฝ่ายตรวจคัดไปรษณียภัณฑ์ ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์  
แจ้งวัฒนะ 

2. พนักงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ณ ท่ีท าการไปรษณีย์ปลายทาง จะส่งหีบห่อท่ีขอโต้แย้ง
การประเมินภาษีอากร พร้อมค าร้องขอโต้แย้งการประเมินภาษีอากร ใบแจ้งให้ไปรับส่ิงของส่งทางไปรษณีย์ระหว่าง
ประเทศและเอกสารหลักฐานให้กับส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์เพื่อพิจารณา  

3. ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์จะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามวิธีท่ีผู้ยื่นค าร้องแจ้งความ
ประสงค์ไว้ต่อไป  

 
 
 
 

3 • กระบวนการทางศุลกากรของของที่น าเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
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ประเภทที่ 3 ของอื่น ๆ นอกจากประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 
ของจะถูกเก็บรักษาในโรงพักสินค้าบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด หรือส่งไปท่ีส านักงานหรือด่านศุลกากร 

เพื่อปฏิบัติพิธีการศุลกากร ผู้รับของต้องมาติดต่อท่ีส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ หรือส านักงานหรือด่านศุลกากร 
ตามท่ีระบุไว้ในใบแจ้งฯ เพื่อตรวจสอบของพร้อมเจ้าหน้าท่ีศุลกากร เจ้าหน้าท่ีศุลกากรจะประเมินอากรขาเข้า 
และภาษีอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และหากพบว่าเป็นของต้องมีใบอนุญาตน าเข้า ผู้รับของต้องจัดเตรียมใบอนุญาต  
หรือได้รับอนุญาตจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เมื่อผู้รับของปฏิบัติครบถ้วนตามกฎหมายอื่นและช าระค่าภาษีอากร 
ผู้รับสามารถรับของไปจากอารักขาศุลกากร 

เอกสารท่ีต้องใช้ในการติดต่อขอรับของ มีดังนี้  
1. กรณีขอรับส่ิงของด้วยตนเอง 

- ใบแจ้งให้ไปรับส่ิงของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ 
- บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรท่ีทางราชการออกให้ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับของ

เป็นชาวต่างชาติ) ของผู้มีช่ือรับของตามท่ีระบุในใบแจ้งฯ 
2. กรณีมอบอ านาจให้ผู้อื่นรับส่ิงของแทน 

- ใบแจ้งให้ไปรับส่ิงของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ โดยให้ ผู้มี ช่ือรับของบันทึก
รายละเอียดการมอบอ านาจให้แก่ผู้รับมอบอ านาจ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองท้ัง 2 ฝ่าย ท่ีด้านหลังใบแจ้งฯ 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ และลงนามรับรองส าเนา 
- บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ  

3. กรณีผู้รับส่ิงของเป็นนิติบุคคล เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
- ใบแจ้งให้ไปรับส่ิงของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ โดยให้ผู้มีอ านาจลงนามเพื่อมอบ

อ านาจให้ผู้รับมอบอ านาจไปด าเนินการแทน พร้อมประทับตราบริษัทท่ีด้านหลังใบแจ้งฯ เพื่อมอบอ านาจให้ผู้รับ
มอบอ านาจไปด าเนินการแทน 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของเจ้าของ หรือผู้จัดการ หรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
ของผู้มีอ านาจลงนามในเอกสารผูกพันนิติบุคคลนั้น ๆ และลงนามรับรองส าเนา  

- ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้าน (ท่ีมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)  
และลงนามรับรองส าเนาพร้อมประทับตราบริษัท 

- บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ  
ในขณะเปิดตรวจ มีวิธีพิจารณาของท่ีจัดอยู่ในประเภทท่ี 3 แยกออกได้เป็น 3 ประเภทย่อย ดังนี้ 
1. ของที่มีราคา FOB ไม่เกิน 40,000 บาท และไม่ใช่ของต้องก ากัด จากการเปิดตรวจของพบว่า

ของมีราคา FOB ไม่เกิน 40,000 บาท และไม่ใช่ของต้องก ากัด เจ้าหน้าท่ีศุลกากรจะประเมินอากรขาเข้าและ 
ออกใบเสร็จรับเงิน เมื่อผู้รับของช าระอากรครบถ้วน สามารถรับของออกไปจากอารักขาของศุลกากร ซึ่งวิธีการนี้
เรียกว่า “การเก็บอากรปากระวาง” 

2. ของที่มีราคา FOB ไม่เกิน 40,000 บาท แต่เป็นของต้องก ากัด ผู้รับต้องติดต่อท่ีส่วนบริการ
ศุลกากรไปรษณีย์ หรือด่านศุลกากรตามท่ีระบุในใบแจ้งฯ เพื่อท าใบขนสินค้าขาเข้า โดยส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
เข้าระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
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2.1 กรณีท่ียังไม่เคยลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากร ผู้รับของต้องลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการ
ศุลกากรที่ฝ่ายบริการศุลกากรไปรษณีย์ 

2.2 ผู้รับของส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถใช้บริการ Service Counter 
ของบริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด 

2.3 ผู้รับของช าระภาษีอากร 
2.4 ผู้รับของติดต่อคลังสินค้าเพื่อน าของมาตรวจปล่อย 
2.5 เจ้าหน้าท่ีศุลกากรตรวจของและบันทึกการตรวจปล่อยในระบบคอมพิวเตอร์ 
2.6 ผู้รับของน าของไปจากอารักขาของศุลกากร 

3. ของที่มีราคา FOB เกิน 40,000 บาท และ/หรือเป็นของต้องก ากัด ผู้รับต้องติดต่อท่ีส่วนบริการ
ศุลกากรไปรษณีย์ หรือด่านศุลกากรตามท่ีระบุในใบแจ้งฯ เพื่อท าใบขนสินค้าขาเข้า โดยส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
เข้าระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติเช่นเดียวกับท่ีกล่าวมาแล้วในข้อ 2  
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แผนภาพแสดงประเภทของที่น าเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศและกระบวนการทางศุลกากร 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
  

ประเภทที ่1  
ของที่มีราคา CIF 

ไม่เกิน 1,500 บาท และไมเ่ป็น
ของต้องห้าม ต้องก ากัด 

 
 

ประเภทที ่2  
ของที่มีราคา FOB ไม่เกิน 40,000 บาท  

และไม่เป็นของต้องหา้ม ต้องก ากัด หรือของ 
ที่ต้องส่งวิเคราะห ์

ประเภทที ่3 
ของอื่น ๆ 

บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
ส่งของถึงบ้านผู้รับ 

เจ้าหน้าที่ศุลกากรเปิดตรวจ 
และประเมินอากรต่อหน้าพนักงานของ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 

พนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
จัดท าและส่งใบแจ้งฯ ให้แก่ผู้รับ 

ช าระอากรและรับของ โต้แย้งการประเมินอากร 

ผลการพิจารณา 

เก็บในโรงพักสินค้าของบริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จ ากัด  

หรือส่งไปด่านศุลกากร 

พนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
จัดท าและส่งใบแจ้งฯ ให้แก่ผู้รับ 

ผู้รับน าใบแจ้งฯ ไปติดต่อ
เจ้าหน้าที่ศุลกากร 

เพื่อปฏิบัติพิธีการศุลกากร 
ผู้รับติดต่อไปรษณีย์ที่ระบุในใบแจ้ง

ฯ 
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แผนภาพแสดงกระบวนการทางศุลกากรของของที่น าเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศประเภทที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ของประเภทที่ 3 
ของอื่น ๆ 

ราคา FOB ไมเ่กิน  
40,000 บาท  

และไม่ใช่ของต้องก ากัด 

เจ้าหน้าที่ศุลกากร 
เปิดตรวจและประเมินอากร 

ช าระอากรปากระวาง
และรับของ 

ราคา FOB ไมเ่กิน  
40,000 บาท  

แต่เป็นของต้องก ากัด 

ราคา FOB เกิน 40,000 บาท  
และ/หรือเป็นของต้องก ากัด 

ท าใบขนสินค้าขาเขา้ 
(ของต้องก ากัดต้องมีใบอนุญาต
น าเข้าจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง) 

ช าระอากร 

เจ้าหน้าที่ศุลกากร
ตรวจปล่อย 

น าของออกจากอารักขา
ของศุลกากร 
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ตัวอย่างใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ 
(ด้านหน้า) 

 
  

00000 

00000 

ABC CO.,LTD 
123 BANGPONGPANG 
 

EA123456789CN 

ABC CO.,LTD 
123 BANGPONGPANG 
 

EA123456789CN 

33-61-08-0-00000 ไปรษณียด์่วนพิเศษ(EMS) 

หมายเลขท่ีใช้ในการตรวจสอบสถานะ 

สถานท่ีติดตอ่รับของ 

เลขที่รายการศุลกากร 



12 
 

 (ด้านหลัง) 

 
 



 

ค าร้องขอโต้แย้งการประเมินราคา/ ภาษีอากร 
(Petition for Reassessment of Customs Duties and Taxes) 

                                                  
                                                                                วันท่ี................เดือน.....................พ.ศ............. 
                                                                                           (Date)              (Month)                   (Year) 
 
เรื่อง   ขอโต้แย้งการประเมินราคา/ ภาษีอากร 
(Subject : Reassessment Request) 

เรียน   ผู้อ านวยการส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์  
(To  Director of Postal Customs Service Division) 

ด้วยข้าพเจ้า นาย (Mr.)/นาง (Mrs.)/นางสาว (Miss)............................................................................ 
                 (I, the undersigned,) 

อายุ................ปี  สัญชาติ................................ ถือบัตรประจ าตัวเลขท่ี....................................................................... 
(Age)                   (Nationality)                           (Identity card / Passport no.) 

อยู่บ้านเลขท่ี.....................ซอย............................ถนน......................................ต าบล/แขวง....................................... 
(Address) 

อ าเภอ/เขต............................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์...............หมายเลขโทรศัพท์............................ 
(District)                                  (Province)                               (Postal code)                     (Tel. / Mobile) 

ขอยื่นค าร้องขอโต้แย้งการประเมินราคา/ภาษีอากรตามใบแจ้งให้ไปรับส่ิงของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ 
                     (With reference to the Notification to Collect International Postal Items, I would like to file a petition for a 
reassessment of the imported goods’ value and customs duties and taxes.) 

ช่ือผู้รับของ................................................หมายเลขห่อซอง.............................รายการศุลกากรเลขท่ี........................ 
(Receiver’s name)                                         (Item  no.)                                          (Notification no.) 

เหตุผลท่ีขอโต้แย้งการประเมินราคา/ ภาษีอากร (Reasons for the petition : ) 

……………………............................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................... 

พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา คือ (Herewith, the supporting documents for your consideration :) 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

                                                                         ขอแสดงความนับถือ 
               Yours Respectfully, 
                                                                                           
                                                         ลงช่ือ..........................................................ผู้ยื่นค าร้อง    
          (Signature)  (…………………………………………)  (Petitioner)  
 

หมายเหตุ      รอรับแจ้งผลจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด (Waiting for the result from Thailand Post) 
 (Note)         ติดต่อขอทราบผลและรับของด้วยตนเองท่ีฝ่ายตรวจคัดไปรษณียภัณฑ์ ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์  
                  ศูนย์ไปรษณีย์ EMS ถนนแจ้งวัฒนะ (I will contact for the result and obtain the parcel by myself at Postal 

                        Customs Service Division, Bangkok EMS Centre , Chaeng Watana Street.)  
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5.1 อากรขาเข้า  
ความรับผิดในอันจะต้องเสียอากรเกิดขึ้นในเวลาท่ีน าของเข้าส าเร็จ ส าหรับของท่ีน าเข้าทางไปรษณีย์

ระหว่างประเทศถือว่าน าเข้าส าเร็จเมื่อเปิดถุงไปรษณีย์4 การค านวณอากรขาเข้าจะค านวณตามสภาพแห่งของ 
ราคาศุลกากร และพิกัดอัตราศุลกากรที่เป็นอยู่ในเวลาท่ีน าเข้าส าเร็จ5  

ราคาศุลกากรส าหรับการค านวณอากรขาเข้าจะต้องเป็นราคาท่ีรวมค่าประกันภัย ค่าขนส่งของ  
ค่าขนของลง ค่าขนของขึ้น และค่าจัดการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับการขนส่งของท่ีน าเข้ามายังด่านศุลกากร6  
หรือราคา INCOTERM CIF ซึ่งประกอบด้วย 

1. มูลค่าของสินค้า (Cost) ท่ีน าเข้าใน INCOTERM FOB 
2. ค่าประกันภัย (Insurance) ท่ีใช้ก าหนดราคาศุลกากรในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรส าหรับของ

ท่ีน าเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ให้ปฏิบัติตามล าดับดังนี้ 
2.1 ใช้ค่าประกันภัยตามท่ีปรากฏในบัญชีราคาสินค้าหรือเอกสารหลักฐานการจ่าย  

ค่าประกันภัย 
2.2 ในกรณีบัญชีราคาสินค้าไม่มีค่าประกันภัย หรือไม่มีเอกสารหลักฐานการจ่ายค่าประกันภัย 

ให้บวกค่าประกันภัยข้ึนอีกร้อยละ 1 ของราคา FOB7 
3. ค่าขนส่งของ (Freight) ท่ีใช้ก าหนดราคาศุลกากรในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรส าหรับของ 

ท่ีน าเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ให้ปฏิบัติตามล าดับดังนี้ 
3.1 ใช้ค่าขนส่งตามท่ีปรากฏในบัญชีราคาสินค้าหรือเอกสารหลักฐานการจ่ายค่าขนส่งของ

ดังกล่าว 
3.2 ในกรณีบัญชีราคาสินค้าไม่มีค่าขนส่งของ หรือไม่มีเอกสารหลักฐานการจ่ายค่าขนส่งของ 

ให้บวกค่าขนส่งตามอัตราค่าไปรษณีย์ยากรส าหรับพัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด  
ท่ีใช้อยู่ขณะน าเข้า8 

พิกัดอัตราศุลกากรส าหรับการค านวณอากรขาเข้าจะใช้พิกัดอัตราอากรตามพระราชก าหนดพิกัด
อัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 9 

 
 
 
 
 

                                                             
4 มาตรา 13 ประกอบมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 
5 มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 
6 มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 
7 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 16/2561 เร่ือง การก าหนดมูลค่าของรายการค่าประกันภัย ค่าขนส่งของ ค่าขนของลง ค่าขนของขึ้น หรือค่าจัดการต่าง  ๆ  
  ลงวันที่ 23 มกราคม 2561 
8 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 16/2561 เร่ือง การก าหนดมูลค่าของรายการค่าประกันภัย ค่าขนส่งของ ค่าขนของลง ค่าขนของขึ้น หรือค่าจัดการต่าง ๆ  
  ลงวันที่ 23 มกราคม 2561 
9 มาตรา 4 แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 

4 • วิธีค านวณอากรขาเข้าและภาษีอื่น ๆ ส าหรับของที่น าเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
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5.2 ภาษีสรรพสามิต10 
ส าหรับสินค้าซึ่งน าเข้าและระบุไว้ในบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 

แบตเตอรี่ ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องส าอาง น้ ามัน สุรา เครื่องด่ืม ยาสูบ เป็นต้น ต้องเสียภาษีสรรพสามิตด้วย 
การค านวณภาษีสรรสามิตขึ้นอยู่กับชนิดสินค้าตามบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ดังนี้ 

5.2.1 การค านวณภาษีตามมูลค่า เช่น รถยนต์ เป็นต้น 
   ภาษีตามมูลค่า = ราคาขายปลีกแนะน าไม่รวม VAT x อัตราภาษีตามมูลค่า (%) 

5.2.2 การค านวณภาษีตามปริมาณ เช่น น้ ามัน เป็นต้น 
   ภาษีตามปริมาณ = ปริมาณ (ลิตรหรือกิโลกรัม) x อัตราภาษตีามปริมาณ 

5.2.3 การค านวณภาษีตามมูลค่าและตามปริมาณ เช่น สุรา ยาสูบ เป็นต้น 
   ภาระภาษี = ภาษีตามมูลค่า + ภาษีตามปริมาณ 

5.3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม11  
ภาษีมูลค่าเพิ่ม = (ราคา CIF + อากรขาเข้า + ภาษีสรรพสามิตตามท่ีก าหนดในมาตรา 77/1(19)  

แห่งประมวลรัษฎากร + ค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกาลงทุน + ภาษีและค่าธรรมเนียมอื่น
ตามท่ีก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา) x อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม  

5.4 ตัวอย่างการค านวณอากรขาเข้า  
นางสาว A ซื้อกระเป๋าจากประเทศญี่ปุ่น ราคา 30,000 บาท ค่าขนส่ง 1,000 บาท นางสาว A  

ต้องเสียอากรเท่าไหร่ 
ราคา CIF = มูลค่าสินค้าใน INCOTERM FOB + ค่าประกันภัย + ค่าขนส่ง  
            = 30,000 + (30,000 x 1%) + 1,000 
            = 31,300 บาท 
กระเป๋า จัดเข้าพิกัด 4202.21.00 อัตราอากรขาเข้า 20%  
อากรขาเข้า = 31,300 x 20% 
               = 6,260 บาท 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม = (31,300 + 6,260) x 7% 
                  = 2,629 บาท 
รวมภาษีที่ต้องช าระ = 6,260 + 2,629 
                         = 8,889 บาท 
 
 
 
 
 
 

                                                             
10 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
11 พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแหง่ประมวลรัษฎากร พุทธศักราช 2481 
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ผู้รับของสามารถค้นหาข้อมูลพิกัดอัตราอากรได้จากเว็บไซต์ของกรมศุลกากร www.customs.go.th  
1. เข้าไปท่ีเว็บไซต์ของกรมศุลกากร www.customs.go.th 
2. เข้าไปท่ีบริการอิเล็กทรอนิกส์ เลือกหัวข้อ “ค้นหาพิกัดอัตราศุลกากร” 

 
3. เข้าไปท่ีฐานข้อมูลอัตราอากร (Integrated Tariff Database) 

5 • การค้นหาพิกัดอัตราศุลกากร

2 



17 
 

4. เข้าไปท่ี “ค้นหาพิกัดอัตราอากรขาเข้า” ให้ใส่เลขพิกัด 2, 4, 6 หรือ 8 หลักของสินค้า หรือค าอธิบาย
ภาษาไทยหรือค าอธิบายภาษาอังกฤษ และคล๊ิกท่ีค าว่า “ค้นหา” 
 

 
ตัวอย่างของและอัตราอากรขาเข้า (ณ เดือนกันยายน 2561) 

 

   

พิกัด 62.06 พิกัด 62.04 พิกัด 42.03 พิกัด 64.04 
อัตราอากร 30% อัตราอากร 30% อัตราอากร 30% อัตราอากร 30% 

 

 
  

พิกัด 42.02 พิกัด 91.02 พิกัด 90.04 พิกัด 84.71 
อัตราอากร 20% อัตราอากร 5% อัตราอากร 5% อัตราอากร 0% 
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6.1 กรณีท่ีไม่ต้องผ่านการตรวจสอบจากพนักงานศุลกากรก่อนส่งออก ผู้ส่งออกสามารถส่งออกได้  

ณ ท่ีท าการไปรษณีย์ทุกแห่ง หากเข้าหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
6.1.1 ไม่เป็นของต้องห้าม 
6.1.2 ไม่เป็นของต้องมีใบอนุญาตส่งออก 
6.1.3 ไม่เป็นของต้องเสียอากรขาออก 
6.1.4 ของส่งจากผู้ส่งคนหนึ่งไปถึงผู้รับคนหนึ่ง ไม่ว่าจะมีจ านวนกี่ห่อ มีราคารวมกันคราวหนึ่ง

ไม่เกิน 10,000 บาท ส าหรับของท่ัวไป หรือไม่เกิน 50,000 บาท ส าหรับเพชรพลอย เครื่องรูปพรรณทองค า  
ทองค าขาวและเครื่องรูปพรรณ  

6.1.5 ไม่เป็นของท่ีขอคืนอากร 
6.1.6 ไม่เป็นของท่ีขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร  
6.1.7 ไม่เป็นของท่ีขอใบสุทธิน ากลับ 
6.1.8 ไม่เป็นของท่ีผู้ส่งออกเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและประสงค์จะใช้ 

ใบขนสินค้าเป็นหลักฐานส าหรับการใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราศูนย์ 
6.2 กรณีท่ีต้องผ่านการตรวจสอบจากพนักงานศุลกากรก่อนส่งออก หากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

ในข้อ 6.1 ผู้ส่งออกต้องท าใบขนสินค้าขาออก ส าหรับผู้ส่งออกท่ียังไม่เคยลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากร  
ผู้ส่งออกต้องลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากร และส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับ 
น าของมาให้เจ้าหน้าท่ีศุลกากรตรวจสอบ  

 

 
ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ อาคารศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) กรุงเทพมหานคร เลขท่ี 111 

หมู่ 3 ซอยแจ้งวัฒนะ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 

 

6 • การส่งของออกทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ

7 • สถานที่ติดต่อ
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เบอร์โทรศัพท ์
ประชาสัมพันธ์ โทร. 02 575 1002 - 3 
ผู้อ านวยการส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ โทร. 02 575 1009  
หัวหน้าฝ่ายตรวจคัดไปรษณียภัณฑ์ โทร. 02 575 1007  
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรไปรษณีย์ โทร. 02 575 1006  

เวลาท าการ 
เปิดท าการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 -16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

สถานที่ติดต่อด่านศุลกากร  
สืบค้นข้อมูลได้ท่ี www.customs.go.th > เกี่ยวกับเรา > ข้อมูลส านักงาน/ด่านศุลกากร > ข้อมูลติดต่อ 

หน่วยงานอื่นที่ร่วมให้บริการ ณ ที่ท าการส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ 
1. ด่านอาหารและยาไปรษณีย์กรุงเทพฯ โทร. 02 575 1008  
2. ด่านตรวจพืชไปรษณีย์ โทร. 02 575 1014 - 5  
3. แผนกไปรษณีย์ต่างประเทศ ศูนย์หลักส่ี โทร. 02 984 7317  
4. แผนกไปรษณีย์ต่างประเทศ ศูนย์กรุงเทพฯ โทร. 02 215 3696 

 

 
ค าถาม : ของท่ีญาติส่งมาจากต่างประเทศเพื่อเป็นของขวัญ หรือของฝาก ท าไมต้องเสียภาษี 
ค าตอบ : ของท่ีน าเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศท่ีจะได้รับยกเว้นอากร คือของซึ่งแต่ละหีบห่อ  

มีราคารวมค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (CIF) ไม่เกิน 1,500 บาท ตามภาค 4 ประเภท 12 แห่งพระราชก าหนดพิกัด
อัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 หรือตัวอย่างสินค้าท่ีใช้ได้แต่เพียงตัวอย่างและไม่มีราคาทางการค้าตามภาค 4 ประเภท 14  
แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 และไม่เป็นของต้องห้าม ต้องก ากัด  

กฎหมายไม่ได้ยกเว้นอากรส าหรับการน าเข้าของขวัญ หรือของฝากทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ 
ดังนั้น หากของขวัญหรือของฝากท่ีน าเข้ามาในราชอาณาจักรมีราคารวมค่าประกันภัย และค่าขนส่ง (CIF)  
เกิน 1,500 บาท ผู้รับของต้องเสียภาษี 

 
ค าถาม : ส่ังของจากต่างประเทศหลายหีบห่อ โดยแต่ละหีบห่อมีราคารวมค่าประกันภัยและค่าขนส่ง 

(CIF) ไม่เกิน 1,500 บาท เหตุใดจึงน าหีบห่อมารวมกัน ท าให้ผู้รับของต้องเสียภาษี 
ค าตอบ : ของต้องช าระอากร คือของท่ีน าเข้าโดยทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ซึ่งส่งจากผู้ส่งคนหนึ่ง 

ถึงผู้รับคนหนึ่งในคราวเดียวกัน หรือเข้ามาถึงพร้อมกัน ไม่ว่าจะมีจ านวนกี่หีบห่อ และมีราคารวมค่าประกันภัยและ
ค่าขนส่ง (CIF) เกิน 1,500 บาท  

ดังนั้น ถึงแม้ว่าแต่ละหีบห่อมีราคารวมค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (CIF) ไม่เกิน 1,500 บาท แต่หาก 
ของนั้นส่งถึงผู้รับในคราวเดียวกัน หรือเข้ามาถึงในราชอาณาจักรพร้อมกัน เจ้าหน้าท่ีสามารถรวมทุกหีบห่อ 
เข้าด้วยกันและหากราคารวมค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (CIF) เกิน 1,500 บาท ผู้รับของต้องเสียภาษี 

 
 

8 • ค าถามที่พบบ่อย
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ค าถาม : ส่ังซื้อบุหรี่ไฟฟ้าทางอินเทอร์เน็ตและส่งเข้ามาทางไปรษณีย์ ท าไมของจึงโดนกัก 
ค าตอบ : บุหรี่ไฟฟ้าเป็นของต้องห้ามน าเข้า ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้บารากู่ 

และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าท่ีต้องห้ามในการน าเข้าในราชอาณาจักร พ.ศ. 2557 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2522 มาตรา 5(1) หากฝ่าฝืนต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินสิบปีหรือปรับเป็นเงินห้าเท่าของสินค้าท่ีส่งออกหรือน าเข้าหรือท้ังจ าท้ังปรับตามมาตรา 20 

โทษตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 247 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับ
เป็นเงินส่ีเท่าของราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรเข้าด้วยแล้ว หรือท้ังจ าท้ังปรับ และให้ริบของนั้น ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษ
ตามค าพิพากษาหรือไม่  

 
ค าถาม : ใบแจ้งให้ไปรับส่ิงของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศหาย ต้องท าอย่างไร 
ค าตอบ : ให้ผู้รับของไปแจ้งความกับสถานีต ารวจในพื้นท่ี และน าหลักฐานใบแจ้งความ พร้อมส าเนา

บัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านไปติดต่อท่ีฝ่ายบริการศุลกากรไปรษณีย์เพื่อขอออกใบแทนใบแจ้งฯ  
 

ค าถาม : จะตรวจสอบสถานะของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศได้อย่างไร 
ค าตอบ : ผู้รับสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของไปรษณีย์ไทย www.thailandpost.co.th หรือ

เว็บไซต์ของกรมศุลกากร  
1. เข้าไปท่ีเว็บไซต์ www.customs.go.th 
2. เข้าไปท่ี e-Tracking System 
 

 
 
 
 
 

2 
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3. เข้าไปท่ี ตรวจสอบสถานะ พัสดุไปรษณีย์/ไปรษณีย์ต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. ระบุหมายเลขส่ิงของ 13 หลัก และกดปุ่ม “ค้นหา” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
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ค าถาม : การน าเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศต่างกับการน าเข้าของเร่งด่วน ณ เขตปลอดอากร  
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อย่างไร 

ค าตอบ : ของเร่งด่วนขาเข้า สามารถจัดแบ่งได้ 4 ประเภท ได้แก่ 12 
ประเภทที่ 1 เอกสารท่ีไม่ต้องเสียอากร ตามภาค 2 พิกัดอัตราอากรขาเข้า แห่งพระราชก าหนดพิกัด

อัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 และไม่เป็นของต้องห้ามต้องก ากัด 
ประเภทที่ 2 ของไม่ต้องเสียอากร หรือของท่ีได้รับยกเว้นอากร ได้แก่ 

2.1 ของท่ีไม่ต้องเสียอากรตามภาค 2 พิกัดอัตราอากรขาเข้าแห่งพระราชก าหนด 
พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 และไม่เป็นของต้องห้ามต้องก ากัด 

2.2 ของท่ีน าเข้าซึ่งแต่ละรายมีราคา CIF ไม่เกิน 1,500 บาท13 ท่ีได้รับยกเว้นอากร 
ตามประเภท 12 ภาค 4 แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 และไม่เป็นของต้องห้ามต้องก ากัด 

2.3 ตัวอย่างสินค้าท่ีใช้ได้แต่เพียงเป็นตัวอย่างและไม่มีราคาในทางการค้า ท่ีได้รับยกเว้น
อากรตามประเภท 14 ภาค 4 แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 และไม่เป็นของต้องห้ามต้องก ากัด 

ประเภทที่ 3 ของต้องเสียอากร ท่ีน าเข้าทางสนามบินศุลกากรโดยแต่ละใบตราส่งสินค้าทางอากาศ 
(House Air Waybill) มีราคา FOB (Free On Board) ไม่เกิน 40,000 บาท และไม่เป็นของต้องห้ามต้องก ากัด 
หรือของท่ีได้รับยกเว้นอากรตามภาค 4 หรือของท่ีใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร หรือของท่ีต้องส่งตัวอย่าง
วิเคราะห์สินค้าก่อนปล่อย 

ประเภทที่ 4 ของอื่น ๆ นอกจากของตามประเภทท่ี 1 ประเภทท่ี 2 และประเภทท่ี 3 
กระบวนการทางศุลกากรเก่ียวกับของเร่งด่วนขาเข้า 
1. ความรับผิดในอันจะต้องเสียค่าภาษี ส าหรับของเร่งด่วนขาเข้าเกิดขึ้นในเวลาท่ีอากาศยานท่ีน าของ

เข้าได้มาถึงสนามบินศุลกากร 
2. การก าหนดราคาศุลกากรในการน าของเข้าจะต้องรวมค่าประกันภัย ค่าขนส่งของ ค่าขนของลง ค่าขน

ของขึ้น และค่าจัดการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับการขนส่งของท่ีน าเข้า14 
2.1 ค่าประกันภัย (Insurance) ท่ีใช้ก าหนดราคาศุลกากรในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรส าหรับ

ของส่งทางไปรษณีย์ ให้ปฏิบัติตามล าดับดังนี้ 
2.1.1 ใช้ค่าประกันภัยตามท่ีปรากฏในบัญชีราคาสินค้า (Invoice) หรือเอกสารหลักฐานการ

จ่ายค่าประกันภัย 
2.1.2 ในกรณีบัญชีราคาสินค้า (Invoice) ไม่มีค่าประกันภัย หรือไม่มีเอกสารหลักฐานการ

จ่ายค่าประกันภัย ให้บวกค่าประกันภัยข้ึนอีกร้อยละ 1 ของราคา FOB15 
2.2 ค่าขนส่งของ (Freight) ท่ีใช้ก าหนดราคาศุลกากรในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรส าหรับของ

เร่งด่วน ให้ปฏิบัติตามล าดับดังนี้ 
2.2.1 ใช้ค่าขนส่งตามท่ีปรากฏในบัญชีราคาสินค้า (Invoice) หรือหลักฐานการจ่ายค่าขนส่ง

ของดังกล่าว 

                                                             
12 ประกาศกรมศุลกากรที่ 66/2561 เร่ือง การปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 
13 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 191/2561 เร่ือง หลักเกณฑ์ของน าเข้าที่ได้รับยกเว้นอากร ตามประเภท 12 ของภาค 4 แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตรา  
   ศุลกากร พ.ศ. 2530 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 
14 มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 
15 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 16/2561 เร่ือง การก าหนดมูลค่าของรายการค่าประกันภัย ค่าขนส่งของ ค่าขนของลง ค่าขนของขึ้น หรือค่าจัดการต่าง ๆ   
   ลงวันที่ 23 มกราคม 2561 
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2.2.2 ในกรณีบัญชีราคาสินค้า (Invoice) ไม่มีค่าขนส่งของหรือไม่มีเอกสารหลักฐานการ
จ่ายค่าขนส่งของ ให้ใช้อัตราค่าระวางบรรทุกทางอากาศยานเฉล่ียตาม Zone ท่ีกรมศุลกากรประกาศให้ใช้ส าหรับ 
ของเร่งด่วนเป็นเกณฑ์ในการก าหนดราคาศุลกากร16  

 ของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ของเร่งด่วน 
ประเภทของ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 

(1) ของยกเว้นอากร  
(2) ของต้องช าระอากร  
(3) ของอื่น ๆ นอกจากประเภทท่ี 1 และ
ประเภทท่ี 2 

แบ่งออกเป็น 4 ประเภท 
(1) เอกสารท่ีไม่ต้องเสียอากร 
(2) ของไม่ต้องเสียอากรหรือของท่ีได้รับยกเว้นอากร 
(3) ของต้องเสียอากร 
(4) ของอื่น ๆ 

ความรับผิดในอัน
จะต้องเสียอากร 

เกิดขึ้นเมื่อเปิดถุงไปรษณีย์ เกิดขึ้นเมื่ออากาศยานท่ีน าของเข้าได้มาถึง
สนามบินศุลกากร 

การก าหนดราคา
ศุลกากร 

CIF 
ค่าขนส่งของ (Freight) ใช้ค่าขนส่ง 
ตามอัตราค่าไปรษณีย์ยากรส าหรับพัสดุ
ไปรษณีย์ระหว่างประเทศของบริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ท่ีใช้อยู่ขณะน าเข้า 

CIF 
ค่าขนส่งของ (Freight) ใช้อัตราค่าระวางบรรทุก
ทางอากาศยานเฉล่ียตามโซน (Freight Zone) 
ตามท่ีอธิบดีประกาศก าหนด 

การค านวณค่าภาษี ใช้อัตราอากรตามประเภทของของนั้น 
และราคาตามบัญชีราคาสินค้า (Invoice) 
ตัวอย่าง 
น าเข้ารองเท้าราคา CIF 5,000 บาท
กระเป๋าราคา CIF 10,000 บาท  
นาฬิการาคา CIF 10,000 บาท  
อากรขาเข้าของรองเท้า = 5,000 x 30%  
                             = 1,500 บาท 
อากรขาเข้าของกระเป๋า = 10,000 x 20%  
                             = 2,000 บาท 
อากรขาเข้าของนาฬิกา = 10,000 x 5%  
                             = 500 บาท 
รวมอากรขาเข้า 4,000 บาท 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม = (25,000+4,000) x 7%  
                  = 2,030 บาท 
รวมค่าภาษีที่ต้องช าระ = 4,000+2,030  
                            = 6,030 บาท 

ใช้ประเภทพิกัดตามชนิดของของท่ีมีอัตราอากร
สูงสุด และราคารวมของของทุกชนิดตามบัญชี
ราคาสินค้า (Invoice) ตามรายใบตราส่ง (House 
Air Waybill)17 
ตัวอย่าง 
น าเข้ารองเท้าราคา CIF 5,000 บาท  
กระเป๋าราคา CIF 10,000 บาท  
นาฬิการาคา CIF 10,000 บาท 
อากรขาเข้าของรองเท้า 30%  
อากรขาเข้าของกระเป๋า 20%  
อากรขาเข้าของนาฬิกา 5%  
อัตราอากรท่ีใช้คืออัตราอากรสูงสุด = 30%  
อากรขาเข้าท่ีต้องช าระ = 25,000 x 30% 
                            = 7,500 บาท 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม = (25,000+7,500) x 7% 
                  = 2,275 บาท  
รวมค่าภาษีที่ต้องช าระ = 7,500+2,275 
                            = 9,775 บาท  

                                                             
16 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 7/2561 เร่ือง อัตราค่าระวางบรรทุกทางอากาศยานเฉลี่ยตาม Zone ลงวันที่ 19 มกราคม 2561 
17 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 130/2561 เร่ือง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรเก่ียวกับของเร่งด่วน ลงวันที่ 8 
   พฤษภาคม 2561 
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ค าถาม : ผู้ประกอบการของเร่งด่วนคือใคร 
ค าตอบ : ผู้ประกอบการของเร่ง ด่วน คือ ผู้ประกอบการท่ีจดทะเบียนกับกรมศุลกากรเป็น

ผู้ประกอบการของเร่งด่วน ได้แก่ 
1. ผู้ประกอบการของเร่งด่วนท่ีเป็นสมาชิกสมาคมขนส่งสินค้าเร่งด่วนไทย (Thai Express 

Courier Association : T.E.X.C.A) ประกอบด้วยผู้ประกอบการจ านวน 13 ราย เช่น  

 
2. ผู้ประกอบการของเร่งด่วนท่ีเป็นสมาชิกสมาคมกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งพัสดุด่วน 

เอเชียแปซิฟิก (Conference of Asia Pacific Express Carriers Association : C.A.P.E.C) ประกอบด้วยผู้ประกอบการ
จ านวน 4 ราย ได้แก่  

 

 
ค าถาม : หากผู้รับได้รับใบแจ้งฯ โดยในใบแจ้งระบุให้ไปติดต่อรับของท่ีส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์  

ผู้รับต้องท าอย่างไรบ้าง 
ค าตอบ : ผู้รับติดต่อท่ีส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ อาคารศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพ  

ซอยแจ้งวัฒนะ 5 และด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

ข้อแนะน า : เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการประเมินภาษีอากร ผู้รับควรจัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานการซื้อสินค้า 
ไปแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี เช่น หลักฐานการซื้อขาย หลักฐานการช าระเงิน เป็นต้น 

 
ค าถาม : การส่งกลับส่ิงของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศท าได้ในกรณีใดบ้าง 
ค าตอบ : 1. กรณีท่ีไม่มีผู้มารับของภายใน 30 วันนับแต่วันน าเข้า บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด  

จะท ารายงานหีบห่อท่ีไม่มีผู้มารับให้ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ทราบ เพื่อท าการตรวจสอบก่อนอนุญาตส่งคืนต้น
ทางต่างประเทศ โดยหากมีเหตุอันควรสงสัยเจ้าหน้าท่ีศุลกากรจะเปิดตรวจ หากพบว่าไม่ใช่ของต้องห้าม ต้องก ากัด 
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด จะส่งคืนต้นทางต่างประเทศ โดยไม่ต้องท าใบขนสินค้า 

2. กรณีผู้รับมายื่นใบแจ้งฯ เพื่อติดต่อรับของแล้ว แต่ไม่ได้รับไปและขอส่งกลับ สามารถส่งกลับได้ 
โดยไม่ต้องท าใบขนสินค้า ท้ังนี้ ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

 

ยื่นใบแจ้งฯ
และรับบัตรคิว

รอเรียกคิว
เปิดตรวจ

และประเมินอากร

ช าระอากร
และน าของออกจาก
อารักขาของศุลกากร
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2.1 ของนั้นต้องไม่ใช่ของต้องห้าม ต้องก ากัด และไม่มีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าการขอ
ส่งกลับนั้นเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต  

2.2 จะต้องส่งกลับท้ังหีบห่อ จะขอส่งกลับเพียงบางส่วนไม่ได้ 
2.3 ของนั้นจะเปิดตรวจแล้วตามใบขอเปิดตรวจหรือพิธีการเก็บอากรปากระวางก็ได้ แต่ต้อง

ยังไม่ได้ช าระอากรและยังไม่ได้ท าใบขนสินค้า 
2.4 ของนั้นเป็นของฝากหรือของขวัญมีปริมาณพอสมควร หรือไม่มีลักษณะหรือปริมาณท่ีเห็น

ได้ว่าเป็นสินค้าท่ีน าเข้ามาจ าหน่าย และผู้มีช่ือรับของไม่ได้ส่ังให้ส่งเข้ามา 
หากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.1 - 2.4 แต่ผู้รับประสงค์จะส่งกลับ ผู้รับต้องปฏิบัติพิธีการ

ส่งกลับตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีผู้มาติดต่อรับของ
ภายใน 30 วัน 

ผู้รับปฏิเสธรับของ 
และขอส่งกลับ 

เจ้าหน้าท่ีศุลกากรตรวจสอบ 

ไม่ใช่ของต้องห้าม  
ต้องก ากัด 

บจก.ไปรษณีย์ไทย
ส่งคืนต้นทาง
ต่างประเทศ 

เป็นของต้องห้าม
ต้องก ากัด 

ยึดและด าเนินคดี
ตามกฎหมาย 

ส่งคืนต้นทางต่างประเทศ   
โดยไม่ต้องท าใบขนสินค้า  

ท้ังนี้ ต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ 2.1-2.4 

ของท่ีเปิดตรวจแล้ว   
และช าระอากรแล้ว   

หรือท าใบขนสินค้าแล้ว 
ต้องท า Re-export 
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ค าถาม : ข้อความหรือชุดตัวเลขท่ีปรากฏในใบแจ้งฯ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท าใบขนสินค้าขาเข้าอย่างไร 
ค าตอบ :  

 

 
 
หมายเหตุ : สถานท่ีตรวจปล่อย ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ รหัส 1201 
 
 
 

00000 

ABC CO.,LTD 
123 BANGPONGPANG 
 

EA123456789CN 

เลขใบตราส่ง 

วันท่ีน าเข้า 


