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• บทนา

ในปัจจุบันการค้าและการลงทุนของโลกเปิดเสรีมากขึ้น ประกอบกับมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศที่ทันสมัย ทาให้การค้าและการลงทุนของโลกขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีการเคลื่อนย้ายสินค้าและการลงทุน
อย่างเสรี ส่งผลให้ปริมาณการนาเข้าส่งออกสินค้าทั่วโลกมีมากขึ้น ผลจากการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ทาให้ธุรกิจ E-Commerce มีการขยายตัวและมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
ส่งผลให้ปริมาณการใช้บริการพัสดุไปรษณีย์ (Parcels) เติบโตเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดตั้งขึ้น
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2546 โดยแปลงสภาพมาจากหน่วยงานบริการด้านไปรษณีย์ของการสื่อสารแห่งประเทศไทย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานเชิงธุรกิจ โดยบริการของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด มีทั้ง บริการไปรษณีย์
ในประเทศและระหว่างประเทศ การนาเข้าและส่งออกทางไปรษณีย์ มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการศุลกากร
ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บอากรและอานวยความสะดวกแก่ผู้รับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด และกรมศุลกากร
จึงได้ทาข้อตกลงร่วมกันในการดาเนินการกับสิ่งของที่นาเข้าและส่งออกทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ตามความ
ตกลงที่ทาขึ้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555
เมื่อสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศมาถึงประเทศไทย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด จะรับมอบ
ถุงไปรษณีย์จากผู้ขนส่ง ณ ที่ทาการแลกเปลี่ยนถุงไปรษณีย์กับต่างประเทศ โดยมีสานักงานหรือด่านศุล กากร
ประจาที่ทาการไปรษณีย์อันเป็นที่ทาการแลกเปลี่ยนถุงไปรษณีย์ระหว่างประเทศ เป็นผู้กากับ ตรวจสอบ และควบคุม
สิ่งของที่นาเข้า ได้แก่
1. สานักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจาที่ศูนย์ไปรษณีย์สุวรรณภูมิ
2. ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ ประจาที่ศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่
3. ด่านศุลกากรหนองคาย ประจาที่ศูนย์ไปรษณีย์อุดรธานี
4. ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ประจาที่ทาการไปรษณีย์อาเภออรัญประเทศ
ภายหลั งจากนั้ น บริ ษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด จะล าเลี ยงถุงไปรษณีย์ไปที่ศูนย์ไปรษณีย์ โดยพัส ดุ
ไปรษณีย์ทางอากาศและพัสดุไปรษณีย์ทางภาคพื้น จะถูกลาเลียงไปที่ศูนย์ไปรษณีย์กรุงเทพ ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ
ไปรษณียภัณฑ์ลงทะเบียน และไปรษณียภัณฑ์ธรรมดา จะถูกลาเลียงไปที่ศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่ หลังจากนั้นของที่นาเข้า
จะถูกเปิดตรวจโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรและพนักงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด เพื่อคัดแยกประเภทในการ
ปฏิบัติพิธีการศุลกากร โดยถือว่าวันที่เปิดถุงไปรษณีย์คือวันที่นาเข้าสาเร็จ1
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มาตรา 50(4) แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560

2
ในการรับของที่ผู้ส่งจากต่างประเทศส่งเข้ามาถึงผู้รับ (ผู้รับถือว่าเป็นผู้นาของเข้า) รวมทั้งในการส่งของ
ออกไปต่างประเทศ (ผู้ ส่ งถือว่าเป็ น ผู้ส่ งของออก) ต้องปฏิบัติพิธีการศุ ล กากรให้ครบถ้ วนตามพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ. 2560 และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง กับต้องยื่นใบขนสินค้าโดยถูกต้องและเสียอากรจนครบถ้วน2
ซึ่งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร จะเป็นกฎหมายที่ควบคุมการนาเข้า และส่งออกสินค้าที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ โดยของที่ควบคุมการนาเข้าส่ งออกมี 2 ประเภท คือ ของต้องห้ าม
และของต้องกากัด
ของต้องห้าม (Prohibited Goods)
ของต้องห้าม คือของที่มีกฎหมายกาหนดห้ามมิให้นาเข้าหรือส่งออกโดยเด็ดขาด ผู้นาเข้าหรือส่งออก
จะมีความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และของนั้นจะถูกยึดและดาเนินคดีตามกฎหมาย ตัวอย่างของต้องห้าม เช่น
บุหรี่ไฟฟ้า บารากู่และบารากู่ไฟฟ้า กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1. พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522
2. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กาหนดให้บารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็น
สินค้าที่ต้องห้ามในการนาเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2557

ยาเสพติดให้โทษ กฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

ของละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
2. พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534
3. พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522
4. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ (ฉบับที่ 94) พ.ศ. 2536
5. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกและการนาสินค้าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2530
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มาตรา 51 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560
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เครื่องเล่นเกม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1. พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522
2. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนาเครื่องเล่นเกมเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2548

วัตถุ หรือสื่อลามก กฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287

เงินตรา พันธบัตร เหรียญกษาปณ์ ใบสาคัญรับดอกเบี้ยพันธบัตร อันเป็นของ
ปลอมหรือแปลง กฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 240-241

ของต้องกากัด (Restricted Goods)
ของต้ อ งก ากั ด คื อ ของบางชนิ ด ที่ ก ฎหมายก าหนดให้ มี ก ารขออนุ ญ าตน าเข้ า มาหรื อ ส่ ง ออกไป
นอกราชอาณาจักร ดังนั้น ก่อนการนาเข้าและการส่งออกของต้องกากัด ผู้นาเข้าหรือผู้ส่งออกจะต้องได้รับอนุญาต
เป็นหนังสือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และนามาแสดงในเวลาปฏิบัติพิธีการศุลกากร หรือส่งข้อมูลการอนุญาต
ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่างของต้องกากัด เช่น
ชนิดของต้องกากัด

หน่วยงานที่ควบคุม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อาหาร
ยา
เครื่องสาอาง

สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เครื่องมือแพทย์

สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

พืชและส่วนต่าง ๆ ของพืช

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
พระราชบัญญัติเครื่องสาอาง
พ.ศ. 2535
1. พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์
พ.ศ. 2551
2. พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507

4
ชนิดของต้องกากัด
ปุย๋ เคมี

ยาสูบ ยาเส้น บุหรี่ ซิการ์

หน่วยงานที่ควบคุม
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
1. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
2. กรมประมง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
1. กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
2. กรมประมง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง

สุรา

กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง

โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

เครื่องชั่งตวงวัด

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง
สิ่งเทียมอาวุธปืน

กระทรวงมหาดไทย

ของเล่น

สานักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
สานักงาน กสทช.

สัตว์ป่า สัตว์ป่าสงวน
สัตว์ป่าคุ้มครอง และซาก
ของสัตว์ป่าดังกล่าว

สัตว์มีชีวิต และซากสัตว์

อาหารสัตว์

วิทยุสื่อสาร

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518
1. พระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
2. พระราชกาหนดการประมง
พ.ศ. 2558
1. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
พ.ศ. 2499
2. พระราชกาหนดการประมง
พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ พ.ศ. 2525
พระราชบัญญัติสรรพสามิต
พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติสรรพสามิต
พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด
พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติอาวุธปืน
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด
ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ. 2490
พระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม
พ.ศ. 2498
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• การแยกประเภทสิ่งของที่นาเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบั ติพิธีการศุลกากรและจัดเก็บอากร เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะคัดแยกสิ่งของ
ที่นาเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศออกเป็น 3 ประเภท3 ได้แก่
ประเภทที่ 1 ของยกเว้นอากร
ประเภทที่ 2 ของต้องชาระอากร
ประเภทที่ 3 ของอื่น ๆ นอกจากประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2
ประเภทที่ 1 ของยกเว้นอากร
ของที่นาเข้าโดยทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ซึ่งแต่ละหีบห่อมีราคารวมค่าขนส่งและค่าประกันภัย
ไม่เกิน 1,500 บาท4 ตามภาค 4 ประเภท 12 แห่งพระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 หรือตัวอย่างสินค้า
ที่ใช้ได้แต่เพียงเป็นตัวอย่างและไม่มีราคาทางการค้า ตามภาค 4 ประเภท 14 แห่งพระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร
พ.ศ. 2530 และไม่เป็นของต้องห้าม ต้องกากัด
ประเภทที่ 2 ของต้องชาระอากร
ของที่นาเข้าโดยทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ซึ่งส่งจากผู้ส่งคนหนึ่งถึงผู้รับคนหนึ่งในคราวเดียวกัน
หรือเข้ามาถึงพร้อมกัน ไม่ว่าจะมีจานวนกี่หีบห่อ มีราคา FOB รวมกันไม่เกิน 40,000 บาท และไม่เป็นของต้องห้าม
ต้องกากัด หรือของที่ต้องส่งตัวอย่างวิเคราะห์สินค้าก่อนปล่อย
ประเภทที่ 3 ของอื่น ๆ นอกจากประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2
ของอื่น ๆ นอกจากประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 จะถูกเก็บรักษาในโรงพักสินค้าบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด
หรือส่งไปที่สานักงานหรือด่านศุลกากร เพื่อปฏิบัติพิธีการศุลกากร

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 105/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปฏิบัติพิธีการศุลกากร สาหรับการนาของเข้าและการส่งของออกทาง
ไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561
4 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 191/2561 เรื่อ ง หลัก เกณฑ์ข องนาเข้ า ที่ได้รับ ยกเว้นอากร ตามประเภท 12 ของภาค 4 แห่ งพระราชก าหนดพิกัดอั ตรา
ศุลกากร พ.ศ. 2530 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
3
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• กระบวนการทางศุลกากรของของที่นาเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ

เมื่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรได้คัดแยกของที่นาเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศออกเป็น 3 ประเภทแล้ว
จะปฏิบัติกับสิ่งของที่คัดแยกไว้ดังนี้
ประเภทที่ 1 ของยกเว้นอากร
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด จะนาส่งทีบ่ ้านของผู้รับ
ประเภทที่ 2 ของต้องชาระอากร
เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะดาเนิ นการกับของประเภทที่สอง ไม่ว่าผู้รับจะเป็นบุคคล หรือบริษัทห้ างร้ าน
และอยู่ ณ จังหวัดใด โดยของรายใดที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นของที่เก็บอากรปากระวางได้ เจ้าหน้าที่ศุลกากร
จะเปิดตรวจและประเมินอากรต่อหน้าพนักงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด กรณีหีบห่อใดมีใบปฏิญญาที่มีข้อมูล
รายละเอียดเกี่ยวกับของครบถ้วน เช่น ชนิด ปริมาณ น้าหนัก ราคา ค่าไปรษณียากร รวมทั้งรายละเอียดอย่างอื่น
ที่ส ามารถประเมิน อากรได้ และไม่มีเหตุอันควรสงสัย เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะประเมินอากรตามข้อมูลที่สาแดง
ในใบปฏิญญาโดยไม่ต้องเปิดตรวจก็ได้
หีบห่อที่เปิดตรวจและประเมินอากรแล้ว พนักงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด จะคาดกาวพลาสติก
ปิดรอยเปิด หรือรอยฉีกขาดให้เรียบร้อย และประทับข้อความไว้ที่หีบห่อว่า “เปิดตรวจ/ปิดผนึก โดยพนักงาน
ศุลกากร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ EXAMINED/SEALED BY CUSTOMS AND POSTAL OFFICERS” ต่อจากนั้น
จะบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบศุลกากรไปรษณีย์เพื่อออกเลขที่รายการศุลกากร พิมพ์ลงบนสติ๊กเกอร์และปิดไว้บนหีบห่อ
หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะบันทึก ข้อมูลที่ปรากฏบนจ่าหน้าหีบห่อเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร
และระบบคอมพิวเตอร์จะประมวลผลโดยอัตโนมัติ ในส่วนของอัตราอากร อากรขาเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอื่น ๆ
(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ยอดรวมราคาประเมินและภาษีอากร
พนั กงานของบริ ษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด จะจัดทาและส่ งใบแจ้งให้ ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์
ระหว่างประเทศไปให้ผู้รับ เมื่อผู้รับได้รับใบแจ้งฯ ให้ผู้รับนาใบแจ้งฯ ไปติดต่อ ณ ที่ทาการไปรษณีย์ที่ระบุไว้ในใบแจ้ง
ฯ เพื่อชาระอากรและรับของ หากผู้รับเห็นว่าเจ้าหน้าที่ศุลกากรประเมินราคาของสูงกว่าราคาที่ซื้อจริง โดยผู้รับ
มีเอกสารหลักฐานยืนยัน เช่น หลักฐานการซื้อขาย หลักฐานการชาระเงิน เป็นต้น และผู้รับยังไม่ชาระค่าภาษีอากร
ผู้รับสามารถโต้แย้งการประเมินภาษีอากรได้ โดยมีกระบวนการดังนี้
(1) ผู้ รั บ ท าค าร้ อ งขอโต้ แ ย้ ง การประเมิ น ภาษี อ ากร โดยพิ ม พ์ แ บบค าร้ อ งจากเว็ บ ไซต์
ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ https://postal.customs.go.th หรือขอรับแบบฟอร์มคาร้องได้ ณ ที่ทาการไปรษณีย์
และสามารถยื่นคาร้อง ณ ที่ทาการไปรษณีย์ปลายทาง หรือยื่นต่อส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ โดยเตรียมเอกสาร
ดังนี้

7
(1.1) คาร้องขอโต้แย้งการประเมินภาษีอากร
(1.2) ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
(1.3) เอกสารหลักฐาน เช่น หลักฐานการซื้อขาย หลักฐานการชาระเงิน เป็นต้น
กรณีที่ยื่นคาร้องโต้แย้งการประเมินภาษีอากรต่อส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ ให้ผู้รับ สาเนา
แจ้งให้ที่ทาการไปรษณีย์ทราบด้วย และต้องระบุความประสงค์ขอทราบผลการพิจารณาในคาร้องว่าจะรอรับแจ้งผล
การพิจารณาจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด และไปรับสิ่งของ ณ ที่ทาการไปรษณีย์ปลายทาง หรือติดต่อขอทราบผล
และรับสิ่งของด้วยตนเองที่ฝ่ายตรวจคัดไปรษณียภัณฑ์ ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ แจ้งวัฒนะ
(2) พนักงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด ณ ที่ทาการไปรษณีย์ปลายทาง จะส่งหีบห่อที่ขอ
โต้แย้งการประเมินภาษีอากร พร้อมคาร้องขอโต้แย้งการประเมินภาษีอากร ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์
ระหว่างประเทศและเอกสารหลักฐานให้กับส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์เพื่อพิจารณา
(3) ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ จะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามวิธีที่ผู้ยื่นคาร้อง
แจ้งความประสงค์ไว้ต่อไป
กรณีผู้รับซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนประสงค์จะนาหลักฐานไปเครดิตภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ทาคาร้อง
พร้อมใบแจ้งฯ ยื่นต่อที่ทาการไปรษณีย์ปลายทาง หรือยื่นต่อผู้อานวยการส่วนบริการศุลกากรไปรษณี ย์และสาเนา
แจ้งที่ทาการไปรษณีย์ปลายทางทราบ เพื่อส่งของคืนมาปฏิบัติพิธีการที่ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ หรือสานักงาน
หรือด่านศุลกากรแล้วแต่กรณี ให้ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ตัดบัญชีรายการเปิดประเมินภาษีอากรและให้นาของ
ส่งโรงพักสินค้าบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด หรือสานักงานหรือด่านศุลกากร โดยปฏิบัติเช่นเดียวกับของประเภทที่สาม
กรณี ของที่เปิ ดตรวจแล้ ว เจ้าหน้าที่ ศุล กากรเห็ นว่าการประเมินอากรไปจะเป็นปัญหาโต้เถียงกัน
ท าให้ ยุ่ ง ยากแก่ ก ารแก้ ไ ขภายหลั ง หรื อ ของที่ ผู้ รั บ ของประสงค์ จ ะน าหลั ก ฐานใบเสร็ จ รั บ เงิ น ค่ า ภาษี อ ากร
ของกรมศุลกากรไปขอเครดิตภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือของที่ต้องทาใบขนสินค้า หรือต้องทาพิธีการอย่างอื่น หรือของ
ต้องกากัด หรือเป็นของที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรมีเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับชนิด ราคา หรือรายละเอียดอื่น ๆ ให้คัดมา
รวมกับของประเภทที่สาม
ประเภทที่ 3 ของอื่น ๆ นอกจากประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2
ของประเภทที่ 3 จะถูกเก็บรักษาในโรงพักสินค้าบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด หรือส่งไปที่สานั กงาน
หรือด่านศุลกากร เพื่อปฏิบัติพิธีการศุลกากร ผู้รับของต้องมาติดต่อที่ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ หรือสานักงาน
หรื อ ด่ า นศุ ล กากร ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นใบแจ้ ง ฯ เพื่ อ ตรวจสอบของพร้ อ มเจ้ า หน้ า ที่ ศุ ล กากร เจ้ า หน้ า ที่ ศุ ล กากร
จะประเมินอากรขาเข้าและภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และหากพบว่าเป็นของต้องมีใบอนุญาตนาเข้า ผู้รับของต้อง
จัดเตรียมใบอนุญาตหรือได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อผู้รับของปฏิบัติครบถ้วนตามกฎหมายอื่น
และชาระค่าภาษีอากร ผู้รับสามารถรับของไปจากอารักขาศุลกากร โดยเอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อขอรับของ
มีดังนี้
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(1) กรณีขอรับสิ่งของด้วยตนเอง
(1.1) ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
(1.2) บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ หรือหนังสือเดินทาง (กรณี
ผู้รับของเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้มีชื่อรับของตามที่ระบุในใบแจ้งฯ
(2) กรณีมอบอานาจให้ผู้อื่นรับสิ่งของแทน
(2.1) ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ โดยให้ผู้มีชื่อรับของบันทึก
รายละเอียดการมอบอานาจให้แก่ผู้รับมอบอานาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองทั้ง 2 ฝ่าย ที่ด้านหลังใบแจ้งฯ
(2.2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ และลงนามรับรองสาเนา
(2.3) บัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจ
(3) กรณีผู้รับสิ่งของเป็นนิติบุคคล เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วนจากัด
(3.1) ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ โดยให้ผู้มีอานาจลงนามเพื่อ
มอบอานาจให้ผู้รับมอบอานาจไปดาเนินการแทน พร้อมประทับตราบริษัทที่ด้านหลังใบแจ้งฯ เพื่อมอบอานาจให้
ผู้รับมอบอานาจไปดาเนินการแทน
(3.2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของเจ้าของ หรือผู้จัดการ หรือสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้มีอานาจลงนามในเอกสารผูกพันนิติบุคคลนั้น ๆ และลงนามรับรองสาเนา
(3.3) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้าน (ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
และลงนามรับรองสาเนาพร้อมประทับตราบริษัท
(3.4) บัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจ
ของประเภทที่ 3 อาจแยกออกได้เป็น 3 ประเภทย่อย ดังนี้
1. ของที่มีราคา FOB ไม่เกิน 40,000 บาท และไม่ใช่ของต้องกากัด กรณีเปิดตรวจพบว่าของ
มีราคา FOB ไม่เกิน 40,000 บาท และไม่ใช่ของต้องกากัด เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะประเมินอากรขาเข้าและออก
ใบเสร็จรับเงิน เมื่อผู้รับของชาระอากรครบถ้วน สามารถรับของออกไปจากอารักขาของศุลกากร ซึ่งวิธีการนี้เรียกว่า
“การเก็บอากรปากระวาง”
2. ของที่มีราคา FOB ไม่เกิน 40,000 บาท แต่เป็นของต้องกากัด ผู้รับต้องติดต่อที่ ส่วนบริการ
ศุลกากรไปรษณีย์ หรือด่านศุลกากรตามที่ระบุในใบแจ้ง ฯ เพื่อทาใบขนสินค้าขาเข้า โดยส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เข้าระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
2.1 กรณีที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากร ผู้รับของต้องลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการ
ศุลกากรที่ฝ่ายบริการศุลกากรไปรษณีย์
2.2 ผู้รับของส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถใช้บริการ Service Counter
ของบริษัทไปรษณีย์ไทย จากัด
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2.3 ผู้รับของชาระภาษีอากร
2.4 ผู้รับของติดต่อคลังสินค้าเพื่อนาของมาตรวจปล่อย
2.5 เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจของและบันทึกการตรวจปล่อยในระบบคอมพิวเตอร์
2.6 ผู้รับของนาของไปจากอารักขาของศุลกากร
3. ของที่มีราคา FOB เกิน 40,000 บาท และ/หรือเป็นของต้องกากัด ผู้รับต้องติดต่อที่ส่วนบริการ
ศุลกากรไปรษณีย์ หรือด่านศุลกากรตามที่ระบุในใบแจ้งฯ เพื่อทาใบขนสินค้าขาเข้า โดยส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เข้าระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติเช่นเดียวกับที่กล่าวมาแล้วในข้อ 2
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แผนภาพแสดงประเภทของที่นาเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศและกระบวนการทางศุลกากร

ประเภทที่ 1
ของที่มีราคา CIF
ไม่เกิน 1,500 บาท และไม่เป็น
ของต้องห้าม ต้องกากัด

ประเภทที่ 2
ของที่มีราคา FOB ไม่เกิน 40,000 บาท
และไม่เป็นของต้องห้าม ต้องกากัด
หรือของที่ต้องส่งวิเคราะห์

ประเภทที่ 3
ของอื่น ๆ
ของจะถูกเก็บในโรงพักสินค้าของบริษัท
ไปรษณีย์ไทย จากัด หรือส่งไปที่
สานักงานหรือด่านศุลกากร

เจ้าหน้าที่ศุลกากรเปิดตรวจ
และประเมินอากรต่อหน้าพนักงานของ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด
บริษัทไปรษณีย์ไทย จากัด
ส่งของถึงบ้านผู้รับ

พนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย
จากัด จัดทาและส่งใบแจ้งฯ
ให้แก่ผู้รับ

พนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย
จากัด จัดทาและส่งใบแจ้งฯ
ให้แก่ผู้รับ

ผู้รับติดต่อไปรษณีย์ที่ระบุในใบแจ้งฯ

ชาระอากรและรับของ

ผู้รับนาใบแจ้งฯ ไปติดต่อเจ้าหน้าที่
ศุลกากรเพื่อปฏิบัติพิธีการศุลกากร

โต้แย้งการประเมินอากร
ผลการพิจารณา

เจ้าหน้าที่ศุลกากร
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แผนภาพแสดงกระบวนการทางศุลกากรของของที่นาเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศประเภทที่ 3

ราคา FOB ไม่เกิน
40,000 บาท
และไม่ใช่ของต้องกากัด

ของประเภทที่ 3
ของอื่น ๆ

เจ้าหน้าที่ศุลกากร
เปิดตรวจและประเมินอากร

ชาระอากรปากระวาง
และรับของ

ราคา FOB ไม่เกิน
40,000 บาท
แต่เป็นของต้องกากัด
ทาใบขนสินค้าขาเข้า
(ของต้องกากัดต้องมีใบอนุญาต
นาเข้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

ชาระอากร

ราคา FOB เกิน 40,000 บาท
และ/หรือเป็นของต้องกากัด
เจ้าหน้าที่ศุลกากร
ตรวจปล่อย

นาของออกจากอารักขา
ของศุลกากร
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ตัวอย่างใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ

00000

เลขที่รายการศุลกากร
EA123456789CN

หมายเลขที่ใช้ในการตรวจสอบสถานะ

ABC CO.,LTD
123 BANGPONGPANG

สถานที่ติดต่อรับของ

00000

33-61-08-0-00000 ไปรษณียด์ ่วนพิเศษ(EMS)
ABC CO.,LTD
123 BANGPONGPANG

EA123456789CN
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(ด้านหลัง)
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• วิธีคานวณอากรขาเข้าและภาษีอื่น ๆ สาหรับของที่นาเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ

5.1 อากรขาเข้า
ความรับผิดในอันจะต้องเสียอากรเกิดขึ้นในเวลาที่นาของเข้าสาเร็จ สาหรับของที่นาเข้าทางไปรษณีย์
ระหว่างประเทศถือว่านาเข้าสาเร็จเมื่อ เปิดถุงไปรษณีย์5 การคานวณอากรขาเข้าจะคานวณตามสภาพแห่งของ
ราคาศุลกากร และพิกัดอัตราศุลกากรที่เป็นอยู่ในเวลาที่นาเข้าสาเร็จ6
ราคาศุล กากรส าหรั บ การคานวณอากรขาเข้าจะต้องเป็นราคาที่ รวมค่าประกันภัย ค่าขนส่ งของ
ค่าขนของลง ค่าขนของขึ้น และค่าจั ดการต่ าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกั บ การขนส่ งของที่น าเข้ า มายั งด่ านศุล กากร 7
หรือราคา INCOTERM CIF ซึ่งประกอบด้วย
(1.) มูลค่าของสินค้า (Cost) ที่นาเข้าใน INCOTERM FOB
(2.) ค่าประกันภัย (Insurance) ที่ใช้กาหนดราคาศุลกากรในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรสาหรับ
ของที่นาเข้าทางไปรษณียร์ ะหว่างประเทศ ให้ปฏิบัติตามลาดับดังนี้
(2.1) ใช้ค่าประกันภัยตามที่ปรากฏในบัญชีราคาสิ นค้าหรือเอกสารหลักฐานการจ่าย
ค่าประกันภัย
(2.2) ในกรณีบัญชีร าคาสิ น ค้า ไม่ มี ค่า ประกั นภั ย หรือไม่มีเ อกสารหลั กฐานการจ่ า ย
ค่าประกันภัย ให้บวกค่าประกันภัยขึ้นอีกร้อยละ 1 ของราคา FOB8
(3.) ค่าขนส่งของ (Freight) ที่ใช้กาหนดราคาศุลกากรในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรสาหรับของ
ที่นาเข้าทางไปรษณียร์ ะหว่างประเทศ ให้ปฏิบัติตามลาดับดังนี้
(3.1) ใช้ค่าขนส่งตามที่ปรากฏในบัญชีราคาสินค้าหรือเอกสารหลักฐานการจ่ายค่าขนส่ง
ของดังกล่าว
(3.2) ในกรณีบัญชีราคาสินค้าไม่มีค่าขนส่งของ หรือไม่มีเอกสารหลักฐานการจ่ายค่าขนส่ง
ของ ให้บวกค่าขนส่งเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 10 ของราคา FOB9
พิกัดอัตราศุลกากรสาหรับการคานวณอากรขาเข้าจะใช้พิกัดอัตราอากรตามพระราชกาหนดพิกัด
อัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 10

มาตรา 13 ประกอบมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560
มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560
7 มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560
8 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 16/2561 เรื่อง การกาหนดมูลค่าของรายการค่าประกันภัย ค่าขนส่งของ ค่าขนของลง ค่าขนของขึ้น หรือค่าจัดการต่าง ๆ
ลงวันที่ 23 มกราคม 2561
9 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 223/2564 เรื่อง แก้ไขประกาศกรมศุลกากรที่ 16/2561 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564
10 มาตรา 4 แห่งพระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530
5
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5.2 ภาษีสรรพสามิต11
สาหรับสินค้าซึ่งนาเข้าและระบุไว้ในบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์
แบตเตอรี่ ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสาอาง น้ามัน สุรา เครื่องดื่ม ยาสูบ เป็นต้น ต้องเสียภาษี สรรพสามิตด้วย
การคานวณภาษีสรรสามิตขึ้นอยู่กับชนิดสินค้าตามบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ดังนี้
5.2.1 การคานวณภาษีตามมูลค่า เช่น รถยนต์ เป็นต้น
ภาษีตามมูลค่า = ราคาขายปลีกแนะนาไม่รวม VAT x อัตราภาษีตามมูลค่า (%)
5.2.2 การคานวณภาษีตามปริมาณ เช่น น้ามัน เป็นต้น
ภาษีตามปริมาณ = ปริมาณ (ลิตรหรือกิโลกรัม) x อัตราภาษีตามปริมาณ
5.2.3 การคานวณภาษีตามมูลค่าและตามปริมาณ เช่น สุรา ยาสูบ เป็นต้น
ภาระภาษี = ภาษีตามมูลค่า + ภาษีตามปริมาณ
5.3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม12
ภาษีมูลค่าเพิ่ม = (ราคา CIF + อากรขาเข้า + ภาษีสรรพสามิต ตามที่ กาหนดในมาตรา 77/1(19)
แห่งประมวลรัษฎากร + ค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกาลงทุน + ภาษีและค่าธรรมเนียมอื่น
ตามที่กาหนดโดยพระราชกฤษฎีกา) x อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
5.4 ตัวอย่างการคานวณอากรขาเข้า
นางสาว A ซื้อกระเป๋ าจากประเทศญี่ปุ่น ราคา 30,000 บาท ค่าขนส่ ง 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
รวมภาษีที่ต้องชาระ = 6,260 + 2,629
= 8,889 บาท

11
12

พระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พุทธศักราช 2481
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• การค้นหาพิกัดอัตราศุลกากร
ผู้รับของสามารถค้นหาข้อมูลพิกัดอัตราอากรได้จากเว็บไซต์ของกรมศุลกากร www.customs.go.th
1. เข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมศุลกากร https://www.customs.go.th
2. เข้าไปที่บริการอิเล็กทรอนิกส์ เลือกหัวข้อ “ค้นหาพิกัดอัตราศุลกากร”

3. เข้าไปทีฐ่ านข้อมูลอัตราอากร (Integrated Tariff Database)
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4. เข้าไปที่ “ค้นหาพิกัดอัตราอากรขาเข้า” ให้ใส่เลขพิกัด 2, 4, 6 หรือ 8 หลักของสินค้า หรือคาอธิบาย
ภาษาไทยหรือคาอธิบายภาษาอังกฤษ และกดปุ่ม “ค้นหา”

ตัวอย่างของและอัตราอากรขาเข้า (ณ เดือนมิถุนายน 2565)

พิกัด 62.06
อัตราอากร 30%

พิกัด 62.04
อัตราอากร 30%

พิกัด 42.03
อัตราอากร 30%

พิกัด 64.04
อัตราอากร 30%

พิกัด 42.02
อัตราอากร 20%

พิกัด 91.02
อัตราอากร 5%

พิกัด 90.04
อัตราอากร 5%

พิกัด 84.71
ยกเว้นอากร
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• การส่งของออกทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ

6.1 กรณีที่ไม่ต้องผ่านการตรวจสอบจากพนักงานศุลกากรก่อนส่งออก ผู้ส่งออกสามารถส่งออกได้
ณ ที่ทาการไปรษณีย์ทุกแห่ง หากเข้าหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
6.1.1 ไม่เป็นของต้องห้าม
6.1.2 ไม่เป็นของต้องมีใบอนุญาตส่งออก
6.1.3 ไม่เป็นของต้องเสียอากรขาออก
6.1.4 ของส่งจากผู้ส่งคนหนึ่งไปถึงผู้รับคนหนึ่ง ไม่ว่าจะมีจานวนกี่ห่อ มีราคารวมกันคราวหนึ่ง
ไม่เกิน 10,000 บาท สาหรับของทั่ว ไป หรือ ไม่เกิน 50,000 บาท สาหรับเพชรพลอย เครื่องรูปพรรณทองคา
และเครื่องรูปพรรณทองคาขาว
6.1.5 ไม่เป็นของที่ขอคืนอากร
6.1.6 ไม่เป็นของที่ขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร
6.1.7 ไม่เป็นของที่ขอใบสุทธินากลับ
6.1.8 ไม่เป็นของที่ผู้ส่งออกเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและประสงค์จะใช้
ใบขนสินค้าเป็นหลักฐานสาหรับการใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราศูนย์
6.2 กรณีที่ต้องผ่านการตรวจสอบจากพนักงานศุลกากรก่อนส่งออก หากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ในข้อ 6.1 ผู้ส่งออกต้องทาใบขนสินค้าขาออก สาหรับผู้ส่งออกที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุล กากร
ผู้ส่งออกต้องลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากร และส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับ
นาของมาให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบ
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• สถานที่ติดต่อ

ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ อาคารศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) กรุงเทพมหานคร เลขที่ 111
หมู่ 3 ซอยแจ้งวัฒนะ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ช่องทางการติดต่อ
โทร. 02 575 1002
โทร. 02 667 7000 ต่อ 20-3111 (หน่วยโต้แย้งการประเมินค่าภาษีอากร)
e-mail: 16010200@customs.go.th
เวลาทาการ
เปิดทาการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 -16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
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• คาถามที่พบบ่อย

คาถาม : ของที่ญาติส่งมาจากต่างประเทศเพื่อเป็นของขวัญ หรือของฝาก ทาไมต้องเสียภาษี
คาตอบ : ของที่นาเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศที่จะได้รับยกเว้นอากร คือของซึ่งแต่ละหีบห่อ
มีราคารวมค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (CIF) ไม่เกิน 1,500 บาท ตามภาค 4 ประเภท 12 แห่งพระราชกาหนดพิกัด
อัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 หรือตัวอย่างสินค้าที่ใช้ได้แต่เพียงตัวอย่างและไม่มีราคาทางการค้าตามภาค 4 ประเภท 14
แห่งพระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 และไม่เป็นของต้องห้าม ต้องกากัด
กฎหมายไม่ได้ยกเว้นอากรสาหรับการนาเข้าของขวัญ หรือของฝากทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
ดั ง นั้ น หากของขวั ญ หรื อ ของฝากที่ น าเข้ า มาในราชอาณาจั ก รมี ร าคารวมค่ า ประกั น ภั ย และค่ า ขนส่ ง (CIF)
เกิน 1,500 บาท ผู้รับของต้องเสียภาษี
คาถาม : สั่งของจากต่างประเทศหลายหีบห่อ โดยแต่ละหีบห่อมีราคารวมค่าประกันภัยและค่าขนส่ง
(CIF) ไม่เกิน 1,500 บาท เหตุใดจึงนาหีบห่อมารวมกัน ทาให้ผู้รับของต้องเสียภาษี
คาตอบ : ของต้องชาระอากร คือของที่นาเข้าโดยทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ซึ่งส่งจากผู้ส่งคนหนึ่ง
ถึงผู้รับคนหนึ่งในคราวเดียวกัน หรือเข้ามาถึงพร้อมกัน ไม่ว่าจะมีจานวนกี่หีบห่อ และมีราคารวมค่าประกันภัยและ
ค่าขนส่ง (CIF) เกิน 1,500 บาท
ดังนั้น ถึงแม้ว่าแต่ละหีบห่อมีราคารวมค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (CIF) ไม่เกิน 1,500 บาท แต่หาก
ของนั้ น ส่ ง ถึงผู้ รั บ ในคราวเดีย วกัน หรื อเข้ามาถึง ในราชอาณาจักรพร้อมกัน เจ้าหน้าที่ส ามารถรวมทุกหี บห่ อ
เข้าด้วยกันและหากราคารวมค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (CIF) เกิน 1,500 บาท ผู้รับของต้องเสียภาษี
คาถาม : สั่งซื้อบุหรี่ไฟฟ้าทางอินเทอร์เน็ตและส่งเข้ามาทางไปรษณีย์ ทาไมของจึงโดนกัก
คาตอบ : บุหรี่ไฟฟ้าเป็นของต้องห้ามนาเข้า ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กาหนดให้บารากู่
และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนาเข้าในราชอาณาจักร พ.ศ. 2557 ออกตามความ ใน
มาตรา 5 วรรคหนึ่ง (1) และมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนาเข้ามาในราชอาณาจักร
พ.ศ. 2522 หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสิบปีหรือปรับเป็นเงินห้าเท่ าของสินค้าที่ส่งออกหรือนาเข้าหรือ
ทั้งจาทั้งปรับกับให้ริบสินค้ารวมทั้งสิ่งที่ใช้บรรจุและพาหนะใด ๆ ที่ใช้ในการบรรทุกสินค้าซึ่งเกี่ยวเนื่องกับความผิด
รวมทั้งพาหนะที่ใช้ลากจูงพาหนะบรรทุกสินค้านั้นเสีย ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและ
การนาเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2522
โทษตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 244 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับ
ไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และศาลอาจสั่งริบของนั้นก็ได้ ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคาพิพากษาหรือไม่
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คาถาม : ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศหาย ต้องทาอย่างไร
คาตอบ : ให้ผู้รับของไปแจ้งความกับสถานีตารวจในพื้นที่ และนาหลักฐานใบแจ้งความ พร้อมสาเนา
บัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านไปติดต่อที่ฝ่ายบริการศุลกากรไปรษณีย์เพื่อขอออกใบแทนใบแจ้งฯ
คาถาม : จะตรวจสอบสถานะสิ่งของที่ส่งจากต่างประเทศได้อย่างไร
คาตอบ : 1. กรณีนาเข้าโดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด ผู้รับสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์
ของไปรษณีย์ไทย https://track.thailandpost.co.th หรือเว็บไซต์ของกรมศุลกากร โดยเข้าไปที่เว็บไซต์กรมศุลกากร
www.customs.go.th -> e-Tracking System -> ตรวจสอบสถานะ พั ส ดุ ไ ปรษณี ย์ / ไปรษณี ย์ ต่ า งประเทศ
ระบุ Tracking No. 13 หลัก และกดปุ่ม “ค้นหา”
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2. กรณีนาเข้าโดยผู้ประกอบการของเร่ งด่วน (เช่น DHL FedEx UPS TNT) ผู้รับต้องติดตาม
สถานะการขนส่งโดยตรงจากผู้ประกอบการของเร่งด่วน กรมศุลกากรไม่สามารถติดตามพัสดุจาก Tracking No. ได้
เว้น แต่ผู้ ป ระกอบการของเร่ งด่ว นได้ยื่ นใบขนสิ นค้ าขาเข้าต่ อ กรมศุล กากรและมีเลขที่ใบขนสิ นค้า ขาเข้ า แล้ ว
(รูปแบบของเลขที่ใบขนสินค้าจะขึ้นต้นด้วยอักษร A และตามด้วยหมายเลข 13 หลัก เช่น Axxx-xxxxxxxxxx)
ตัวอย่างเว็บไซต์ผู้ประกอบการของเร่งด่วน ที่ผู้รับสามารถติดตามสถานะพัสดุได้
https://www.dhl.com/th-th/home/tracking.html

https://www.fedex.com/th-th/tracking.html
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คาถาม : การนาเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศต่างกับการนาเข้าของเร่งด่วน ณ เขตปลอดอากร
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อย่างไร
คาตอบ : ของเร่งด่วนขาเข้า สามารถจัดแบ่งได้ 4 ประเภท ได้แก่ 13
ประเภทที่ 1 เอกสารที่ไม่ต้องเสียอากร ตามภาค 2 พิกัดอัตราอากรขาเข้า แห่งพระราชกาหนดพิกัด
อัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 และไม่เป็นของต้องห้ามต้องกากัด
ประเภทที่ 2 ของไม่ต้องเสียอากร หรือของที่ได้รับยกเว้นอากร ได้แก่
2.1 ของที่ ไ ม่ ต้ อ งเสี ย อากรตามภาค 2 พิ กั ด อั ต ราอากรขาเข้ า แห่ ง พระราชก าหนด
พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 และไม่เป็นของต้องห้ามต้องกากัด
2.2 ของที่น าเข้าซึ่งแต่ล ะรายมีราคา CIF ไม่เกิน 1,500 บาท 14 ที่ได้รับยกเว้นอากร
ตามประเภท 12 ภาค 4 แห่งพระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 และไม่เป็นของต้องห้ามต้องกากัด
2.3 ตัวอย่างสินค้าที่ใช้ได้แต่เพียงเป็นตัวอย่างและไม่มีราคาในทางการค้า ที่ได้รับยกเว้น
อากรตามประเภท 14 ภาค 4 แห่งพระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 และไม่เป็นของต้องห้ามต้องกากัด
ประเภทที่ 3 ของต้องเสียอากร ที่นาเข้าทางสนามบินศุลกากรโดยแต่ละใบตราส่งสินค้าทางอากาศ
(House Air Waybill) มีราคา FOB (Free On Board) ไม่เกิน 40,000 บาท และไม่เป็นของต้องห้ามต้องกากัด
หรือของที่ได้รับ ยกเว้น อากรตามภาค 4 หรือของที่ใช้สิ ทธิประโยชน์ทางภาษีอากร หรือของที่ต้องส่ งตัว อย่ าง
วิเคราะห์สินค้าก่อนปล่อย
ประเภทที่ 4 ของอื่น ๆ นอกจากของตามประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3
กระบวนการทางศุลกากรเกี่ยวกับของเร่งด่วนขาเข้า
1. ความรับผิดในอันจะต้องเสียค่าภาษี สาหรับของเร่งด่วนขาเข้าเกิดขึ้นในเวลาที่อากาศยานที่นาของ
เข้าได้มาถึงสนามบินศุลกากร
2. การกาหนดราคาศุลกากรในการนาของเข้าจะต้องรวมค่าประกันภัย ค่าขนส่งของ ค่าขนของลง ค่าขน
ของขึ้น และค่าจัดการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่งของที่นาเข้า15
2.1 ค่าประกันภัย (Insurance) ที่ใช้กาหนดราคาศุลกากรในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรสาหรับ
ของส่งทางไปรษณีย์ ให้ปฏิบัติตามลาดับดังนี้
2.1.1 ใช้ค่าประกันภัยตามที่ปรากฏในบัญชี ราคาสินค้า (Invoice) หรือเอกสารหลักฐานการ
จ่ายค่าประกันภัย

ประกาศกรมศุลกากรที่ 66/2561 เรื่อ ง การปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ เขตปลอดอากรท่า อากาศยานสุวรรณภูมิ ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
และประกาศกรมศุลกากร ที่ 41/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 66/2561 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
14 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 191/2561 เรื่อ ง หลัก เกณฑ์ข องนาเข้ าที่ได้รับยกเว้นอากร ตามประเภท 12 ของภาค 4 แห่ งพระราชก าหนดพิกัดอัตรา
ศุลกากร พ.ศ. 2530 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
15 มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560
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2.1.2 ในกรณีบัญชีราคาสินค้า (Invoice) ไม่มีค่าประกันภัย หรือไม่มีเอกสารหลักฐานการ
จ่ายค่าประกันภัย ให้บวกค่าประกันภัยขึ้นอีกร้อยละ 1 ของราคา FOB16
2.2 ค่าขนส่งของ (Freight) ที่ใช้กาหนดราคาศุลกากรในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรสาหรับของ
เร่งด่วน ให้ปฏิบัติตามลาดับดังนี้
2.2.1 ใช้ค่าขนส่งตามที่ปรากฏในบัญชีราคาสินค้า (Invoice) หรือหลักฐานการจ่ายค่าขนส่ง
ของดังกล่าว
2.2.2 ในกรณีบัญชีราคาสินค้า (Invoice) ไม่มีค่าขนส่งของหรือไม่มีเอกสารหลักฐานการ
จ่ายค่าขนส่งของ ให้ใช้อัตราค่าระวางบรรทุกทางอากาศยานเฉลี่ยตาม Zone ที่กรมศุลกากรประกาศให้ใช้สาหรับ
ของเร่งด่วนเป็นเกณฑ์ในการกาหนดราคาศุลกากร17
ประเภทของ

ความรับผิดในอัน
จะต้องเสียอากร

ของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท
(1) ของยกเว้นอากร
(2) ของต้องชาระอากร
(3) ของอื่น ๆ นอกจากประเภทที่ 1 และ
ประเภทที่ 2
เกิดขึ้นเมื่อเปิดถุงไปรษณีย์

ของเร่งด่วน
แบ่งออกเป็น 4 ประเภท
(1) เอกสารที่ไม่ต้องเสียอากร
(2) ของไม่ต้องเสียอากรหรือของที่ได้รับยกเว้นอากร
(3) ของต้องเสียอากร
(4) ของอื่น ๆ
เกิดขึ้นเมื่ออากาศยานที่นาของเข้าได้มาถึง
สนามบินศุลกากร

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 16/2561 เรื่อง การกาหนดมูลค่าของรายการค่าประกันภัย ค่าขนส่งของ ค่าขนของลง ค่าขนของขึ้น หรือค่า จัดการต่าง ๆ
ลงวันที่ 23 มกราคม 2561 และประกาศกรมศุลกากร ที่ 223/2564 เรื่อง แก้ไขประกาศกรมศุลกากรที่ 16/2561 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564
17 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 7/2561 เรื่อง อัตราค่าระวางบรรทุกทางอากาศยานเฉลี่ยตาม Zone ลงวันที่ 19 มกราคม 2561
16
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ของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
การกาหนดราคา CIF
ศุลกากร
ในกรณีบัญชีราคาสินค้าไม่มีค่าขนส่งของ
หรือไม่มีเอกสารหลักฐานการจ่ายค่าขนส่ง
ของ ให้บวกค่าขนส่งเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 10
ของราคา FOB
การคานวณค่าภาษี ใช้อัตราอากรตามประเภทของของนั้น
และราคาตามบัญชีราคาสินค้า (Invoice)
ตัวอย่าง
นาเข้ารองเท้าราคา 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
รวมค่าภาษีที่ต้องชาระ = 4,000+2,030
= 6,030 บาท
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ของเร่งด่วน
CIF
ในกรณีบัญชีราคาสินค้าไม่มีค่าขนส่งของ หรือไม่มี
เอกสารหลักฐานการจ่ายค่าขนส่งของ ให้ใช้อัตรา
ค่าระวางบรรทุกทางอากาศยานเฉลี่ยตามโซน
(Freight Zone) ตามที่อธิบดีประกาศกาหนด
ใช้ประเภทพิกัดตามชนิดของของที่มีอัตราอากร
สูงสุด และราคารวมของของทุกชนิดตามบัญชี
ราคาสินค้า (Invoice) ตามรายใบตราส่ง (House
Air Waybill)18
ตัวอย่าง
นาเข้ารองเท้าราคา CIF 5,000 บาท
กระเป๋าราคา CIF 10,000 บาท
นาฬิการาคา CIF 10,000 บาท
อากรขาเข้าของรองเท้า 30%
อากรขาเข้าของกระเป๋า 20%
อากรขาเข้าของนาฬิกา 5%
อัตราอากรที่ใช้คืออัตราอากรสูงสุด = 30%
อากรขาเข้าที่ต้องชาระ = 25,000 x 30%
= 7,500 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม = (25,000+7,500) x 7%
= 2,275 บาท
รวมค่าภาษีที่ต้องชาระ = 7,500+2,275
= 9,775 บาท

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 130/2561 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรเกี่ยวกับของเร่งด่วน ลงวันที่ 8
พฤษภาคม 2561
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คาถาม : ผู้ประกอบการของเร่งด่วนคือใคร
ค าตอบ : ผู้ ป ระกอบการของเร่ ง ด่ ว น คื อ ผู้ ป ระกอบการที่ จ ดทะเบี ย นกั บ กรมศุ ล กากรเป็ น
ผู้ประกอบการของเร่งด่วน ได้แก่
1. ผู้ประกอบการของเร่งด่วนที่เป็นสมาชิกสมาคมขนส่งสินค้าเร่งด่วนไทย (Thai Express
Courier Association : T.E.X.C.A) ประกอบด้วยผู้ประกอบการจานวน 13 ราย เช่น

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
Call center 1217

บริษัท ยามาโตะ อุนยู (ประเทศไทย) จากัด
โทร. 02 026 6828

บริษัท ทรานส์ แอร์ คาร์โก้ จากัด
โทร. 02 312 5329

Excel Transport International Co., Ltd.
โทร. 02 254 5370-8

2. ผู้ ป ระกอบการของเร่งด่ว นที่เป็นสมาชิกสมาคมกลุ่ มผู้ ประกอบการขนส่ ง พัส ดุ ด่ ว น
เอเชียแปซิฟิก (Conference of Asia Pacific Express Carriers Association : C.A.P.E.C) ประกอบด้วยผู้ประกอบการ
จานวน 4 ราย ได้แก่

โทร. 1782 กด 2

โทร. 02 345 5000

โทร. 02 762 3300

โทร. 1782 กด 9

คาถาม : หากผู้รับได้รับใบแจ้งฯ โดยในใบแจ้งระบุให้ไปติดต่อรับของที่ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์
ผู้รับต้องทาอย่างไรบ้าง
ค าตอบ : ผู้ รั บ ติ ด ต่ อ ที่ ส่ ว นบริ ก ารศุ ล กากรไปรษณี ย์ อาคารศู น ย์ ไ ปรษณี ย์ ด่ ว นพิ เ ศษกรุ ง เทพ
ซอยแจ้งวัฒนะ 5 และดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ยื่นใบแจ้งฯ และรับบัตรคิว
2. รอเรียกคิว
3. พบเจ้าหน้าที่ เปิดตรวจ และประเมินอากร
4. ชาระอากร รับใบเสร็จรับเงิน และนาของออกจากอารักขาของศุลกากร
ข้อแนะนา : เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการประเมินภาษีอากร ผู้รับควรจัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานการซื้อสินค้า
ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ เช่น หลักฐานการซื้อขาย หลักฐานการชาระเงิน เป็นต้น
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ผู้รับสามารถจองคิวออนไลน์ล่วงหน้าเพื่อรับสิ่งของที่ส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ Postal Booking
ผ่านเว็บไซต์กรมศุลกากร https://www.customs.go.th โดยเข้าไปที่ “ระบบจองการรับสิ่งของที่ส่งทางไปรษณีย์
ระหว่างประเทศ” กรอกรายละเอียด เลือกวันและเวลาที่ต้องการรับบริการ ให้ผู้รับจด Booking No. พร้อมนา
ใบแจ้งฯ ไปยื่นตามวันและเวลาที่ต้องการรับบริการ ที่ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์
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คาถาม : หากตรวจสอบข้อมูลในระบบ e-Tracking ของกรมศุลกากร แล้วพบว่าของอยู่ที่ที่ ทาการ
ไปรษณีย์ แต่ผู้รับยังไม่ได้รับใบแจ้งฯ จะต้องทาอย่างไร
คาตอบ : ติดต่องานสอบสวน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด โทร. 02 984 7317 และ 02 984 7323
คาถาม : การส่งกลับสิ่งของส่งทางไปรษณียร์ ะหว่างประเทศทาได้ในกรณีใดบ้าง
ค าตอบ : 1. กรณีที่ ไ ม่ มี ผู้ ม ารั บ ของภายใน 30 วั น นั บ แต่ วั นน าเข้ า บริ ษั ท ไปรษณี ย์ ไ ทย จ ากั ด
จะทารายงานหีบห่อที่ไม่มีผู้มารับให้ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ทราบ เพื่อทาการตรวจสอบก่อนอนุญาตส่งคืน
ต้น ทางต่างประเทศ โดยหากมีเหตุอัน ควรสงสั ยเจ้าหน้าที่ศุล กากรจะเปิดตรวจ หากพบว่า ไม่ใช่ของต้องห้ าม
ต้องกากัด บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด จะส่งคืนต้นทางต่างประเทศ โดยไม่ต้องทาใบขนสินค้า
2. กรณีผู้รับมายื่นใบแจ้งฯ เพื่อติดต่อรับของแล้ว แต่ ไม่ได้รับไปและขอส่งกลับ สามารถส่งกลับได้
โดยไม่ต้องปฏิบัติพิธีการส่งกลับ (Re-export) หากเป็นไปตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้
2.1 ของนั้ น ต้องไม่ใช่ของต้องห้ าม ต้องกากัด และไม่มีพฤติการณ์อันควรสงสั ยว่าการขอ
ส่งกลับนั้นเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต
2.2 จะต้องส่งกลับทั้งหีบห่อ จะขอส่งกลับเพียงบางส่วนไม่ได้
2.3 ของนั้นจะเปิดตรวจแล้วตามใบขอเปิดตรวจหรือพิธีการเก็บอากรปากระวางก็ได้ แต่ต้อง
ยังไม่ได้ชาระอากรและยังไม่ได้ทาใบขนสินค้า
2.4 ของนั้นเป็นของฝากหรือของขวัญมีปริมาณพอสมควร หรือไม่มีลักษณะหรือปริมาณที่เห็น
ได้ว่าเป็นสินค้าที่นาเข้ามาจาหน่าย และผู้มีชื่อรับของไม่ได้สั่งให้ส่งเข้ามา
3. กรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2.1 - 2.4 แต่ผู้รับประสงค์จะส่งกลับ ผู้รับ ต้องปฏิบัติพิธีการ
ส่ งกลั บ (Re-export) ตามมาตรา 28 แห่ งพระราชบัญญัติ ศุล กากร พ.ศ. 2560 และประกาศกรมศุล กากรที่
178/2560 เรื่อง การคืนอากรทั่วไป ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 โดยต้องจัดทาใบขนสินค้าขาเข้าและใบขน
สินค้าขาออกเพื่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรทาการเปิดตรวจของพร้อมกับผู้นาเข้า
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การขอส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร

ไม่มีผู้มาติดต่อรับของ
ภายใน 30 วัน

เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบ

ไม่ใช่ของต้องห้าม
ต้องกากัด

เป็นของต้องห้าม
ต้องกากัด

บจก.ไปรษณีย์ไทย
ส่งคืนต้นทางต่างประเทศ

ยึดและดาเนินคดี
ตามกฎหมาย

ผู้รับปฏิเสธรับของและขอ
ส่งกลับต้นทางต่างประเทศ

ส่งกลับต้นทางโดยไม่ต้อง
ปฏิบัติพิธีการส่งกลับ
(Re-export) กรณีข้อ 2

ปฏิบัติพิธีการส่งกลับ
(Re-export) กรณีข้อ 3
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คาถาม : กรณีบุคคลแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ศุลกากร โทรศัพท์แจ้งว่ามีพัสดุ ซึ่งเป็นของผิดกฎหมาย
ตกค้างอยู่ที่กรมศุลกากรหรือด่านศุลกากร ผู้ส่งจะต้องถูกดาเนินคดี และให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรโดยกด 0 หรือ กด 9
คาตอบ : กรณีดังกล่าวเป็นการหลอกลวงโดยกลุ่มมิจฉาชีพ เนื่องจากกรมศุลกากรไม่มีการติดต่อ
ผู้นาเข้า-ส่งออก ผ่านโทรศัพท์มือถือโดยตรง จึงไม่ควรหลงเชื่อ หรือหากมีการให้โอนเงิน ไม่ควรโอนเงินทุกกรณี
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์บริการศุล กากร กรมศุลกากร โทร. 02 667 7000 ต่อ 20-5844 ถึง
20-5848 หรือสายด่วน 1164 หรือปรึกษา/ขอคาแนะนาทีส่ านักงานตารวจแห่งชาติ โทร. 081 866 3000
https://thaipoliceonline.com

