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• การแยกประเภทสิ่งของที่นําเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
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• บทนํา

ในปัจจุบันการค้าและการลงทุนของโลกเปิดเสรีมากขึ้น ประกอบกับมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศที่ทันสมัย ทําให้การค้าและการลงทุนของโลกขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีการเคลื่อนย้ายสินค้าและการลงทุน
อย่างเสรี ส่งผลให้ปริมาณการนําเข้าส่งออกสินค้าทั่วโลกมีมากขึ้น ผลจากการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ทําให้ธุรกิจ E-Commerce มีการขยายตัวและมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
ส่งผลให้ปริมาณการใช้บริการพัสดุไปรษณีย์ (Parcels) เติบโตเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดตั้งขึ้น
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2546 โดยแปลงสภาพมาจากหน่วยงานบริการด้านไปรษณีย์ของการสื่อสารแห่งประเทศไทย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานเชิงธุรกิจ โดยบริการของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด มีทั้งบริการไปรษณีย์
ในประเทศและระหว่างประเทศ การนําเข้าและส่งออกทางไปรษณีย์มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการศุลกากร
ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บอากรและอํานวยความสะดวกแก่ผู้รับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด และกรมศุลกากร
จึงได้ทําข้อตกลงร่วมกันในการดําเนินการกับสิ่งของที่นําเข้าและส่งออกทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ตามความ
ตกลงที่ทําขึ้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555
เมื่อสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศมาถึงประเทศไทย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด จะรับมอบ
ถุงไปรษณีย์จากผู้ขนส่ง ณ ที่ทําการแลกเปลี่ยนถุงไปรษณีย์กับต่างประเทศ โดยมีสํานักงานหรือด่านศุลกากร
ประจําที่ทําการไปรษณีย์อันเป็นที่ทําการแลกเปลี่ยนถุงไปรษณีย์ระหว่างประเทศ เป็นผู้กํากับ ตรวจสอบ และควบคุม
สิ่งของที่นําเข้า ได้แก่
1. สํานักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจําที่ศูนย์ไปรษณีย์สุวรรณภูมิ
2. ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ ประจําที่ศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่
3. ด่านศุลกากรหนองคาย ประจําที่ศูนย์ไปรษณีย์อุดรธานี
4. ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ประจําที่ทําการไปรษณีย์อําเภออรัญประเทศ
ภายหลังจากนั้ นบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด จะลําเลี ยงถุ งไปรษณี ย์ไปที่ ศูน ย์ ไปรษณีย์ โดยพั สดุ
ไปรษณีย์ทางอากาศและพัสดุไปรษณีย์ทางภาคพื้น จะถูกลําเลียงไปที่ศูนย์ไปรษณีย์กรุงเทพ ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ
ไปรษณียภัณฑ์ลงทะเบียน และไปรษณียภัณฑ์ธรรมดา จะถูกลําเลียงไปที่ศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่ หลังจากนั้นของที่นําเข้า
จะถูกเปิดตรวจโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรและพนักงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด เพื่อคัดแยกประเภทในการ
ปฏิบัติพิธีการศุลกากร โดยถือว่าวันที่เปิดถุงไปรษณีย์คือวันที่นําเข้าสําเร็จ1

1

มาตรา 50(4) แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560

2
ศูนย์ไปรษณีย์กรุงเทพ
 พัสดุไปรษณีย์ทางอากาศ
 พัสดุไปรษณีย์ทางภาคพื้น
ศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่
 ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ
 ไปรษณียภัณฑ์ลงทะเบียน
 ไปรษณียภัณฑ์ธรรมดา
ในการรับของที่ผู้ส่งจากต่างประเทศส่งเข้ามาถึงผู้รับ (ผู้รับถือว่าเป็นผู้นําของเข้า) รวมทั้งในการส่งของ
ออกไปต่างประเทศ (ผู้ส่งถือว่าเป็น ผู้ ส่งของออก) ต้องปฏิบัติพิธี การศุ ลกากรให้ ครบถ้ วนตามพระราชบั ญญั ติ
ศุลกากร พ.ศ. 2560 และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง กับต้องยื่นใบขนสินค้าโดยถูกต้องและเสียอากรจนครบถ้วน2
ซึ่งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร จะเป็นกฎหมายที่ควบคุมการนําเข้าและส่งออกสินค้าที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ โดยของที่ควบคุมการนําเข้าส่งออกมี 2 ประเภท คือ ของต้องห้ามและ
ของต้องกํากัด
ของต้องห้าม (Prohibited Goods)
ของต้องห้าม คือของที่มีกฎหมายกําหนดห้ามมิให้นําเข้าหรือส่งออกโดยเด็ดขาด ผู้นําเข้าหรือส่งออก
จะมีความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และของนั้นจะถูกยึดและดําเนินคดีตามกฎหมาย ตัวอย่างของต้องห้าม เช่น

2

มาตรา 51 วรรคหนึง่ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560

3
บารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1. พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า
พ.ศ. 2522
2. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้บารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า
เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร 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. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกและการนําสินค้าเข้ามา
ในราชอาณาจักร พ.ศ. 2530
วัตถุ หรือสื่อลามก
กฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287
เครื่องเล่นเกม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1. พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า
พ.ศ. 2522
2. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําเครื่องเล่นเกมเข้ามาในราชอาณาจักร
พ.ศ. 2548
เงินตรา พันธบัตร เหรียญกษาปณ์ ใบสําคัญรับดอกเบีย้ พันธบัตร อันเป็นของปลอม
หรือแปลง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ ประมวลกฎหมายอาญา

4
ของต้องกํากัด (Restricted Goods)
ของต้ อ งกํ า กั ด คื อ ของบางชนิ ด ที่ ก ฎหมายกํ า หนดให้ มี ก ารขออนุ ญ าตนํ า เข้ า มาหรื อ ส่ ง ออกไป
นอกราชอาณาจักร ดังนั้น การนําเข้าและการส่งออกของต้องกํากัดต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องนํามาแสดงในเวลาปฏิบัติพิธีการศุลกากร หรือต้องส่งข้อมูลการอนุญาตในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ตัวอย่างของต้องกํากัด เช่น
ชนิดของต้องกํากัด

หน่วยงานที่ควบคุม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อาหาร
ยา
เครื่องสําอาง

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เครื่องมือแพทย์

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

พืชและส่วนต่าง ๆ ของพืช

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
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

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง
พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์
พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507

ปุ๋ยเคมี
สัตว์ป่า สัตว์ป่าสงวน
สัตว์ป่าคุ้มครอง และซาก
ของสัตว์ป่าดังกล่าว

สัตว์มีชีวิต และซากสัตว์

อาหารสัตว์
ยาสูบ ยาเส้น บุหรี่ ซิการ์

พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518
1. พระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
2. พระราชกําหนดการประมง
พ.ศ. 2558
1. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
พ.ศ. 2499
2. พระราชกําหนดการประมง
พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ พ.ศ. 2525
พระราชบัญญัติสรรพสามิต
พ.ศ. 2560

5
ชนิดของต้องกํากัด
สุรา

หน่วยงานที่ควบคุม
กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง

โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

เครื่องชั่งตวงวัด

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง
สิ่งเทียมอาวุธปืน

กระทรวงมหาดไทย

ของเล่น

สํานักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
สํานักงาน กสทช.

วิทยุสื่อสาร

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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

ทั้ งนี้ ผู้ นํ าของเข้ า และผู้ ส่ ง ของออกต้ อ งศึ กษากฎหมายและประกาศของหน่ วยงานที่ รับ ผิ ด ชอบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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• การแยกประเภทสิ่งของที่นําเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรและจัดเก็บอากร เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะคัดแยกสิ่งของ
ที่นําเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
ประเภทที่ 1 ของยกเว้นอากร
ประเภทที่ 2 ของซึ่งมีราคา FOB รวมกันไม่เกิน 40,000 บาท
ประเภทที่ 3 ของอื่น ๆ นอกจากประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2
ประเภทที่ 1 ของยกเว้นอากร
ของที่นําเข้าโดยทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ซึ่งแต่ละหีบห่อมีราคารวมค่าขนส่งและค่าประกันภัย
ไม่เกิน 1,500 บาท3 ตามภาค 4 ประเภท 12 แห่งพระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 หรือตัวอย่าง
สินค้าที่ใช้ได้แต่เพียงเป็นตัวอย่างและไม่มีราคาทางการค้า ตามภาค 4 ประเภท 14 แห่งพระราชบัญญัติพิกัดอัตรา
ศุลกากร พ.ศ. 2530 และไม่เป็นของต้องห้ามต้องกํากัด
ประเภทที่ 2 ของซึ่งมีราคา FOB รวมกันไม่เกิน 40,000 บาท
ของประเภทนี้หมายถึงของซึ่งส่งจากผู้ส่งคนหนึ่งถึงผู้รับคนหนึ่งในคราวเดียวกัน หรือเข้ามาถึงพร้อม
กั น ไม่ ว่ า จะมี จํ า นวนกี่ หี บ ห่ อ มี ร าคา FOB รวมกั น ไม่ เ กิ น 40,000 บาท และไม่ เ ป็ น ของต้ อ งห้ า มต้ อ งกํ า กั ด
หรือของที่ตอ้ งส่งตัวอย่างวิเคราะห์สินค้าก่อนปล่อย
ประเภทที่ 3 ของอื่น ๆ นอกจากประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2
ของอื่น ๆ นอกจากประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 จะถูกเก็บรักษาในโรงพักสินค้าบริษัท ไปรษณีย์ไทย
จํากัด หรือส่งไปที่สํานักงานหรือด่านศุลกากร เพื่อปฏิบัติพิธีการศุลกากร

3

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 191/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ของนําเข้าที่ได้รับยกเว้นอากร ตามประเภท 12 ของภาค 4 แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตรา
ศุลกากร พ.ศ. 2530 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
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• กระบวนการทางศุลกากรของของที่นาํ เข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ

เมื่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรได้คัดแยกของที่นําเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศออกเป็น 3 ประเภทแล้ว
จะปฏิบัติกับสิ่งของที่คัดแยกไว้ดังนี้
ประเภทที่ 1 ของยกเว้นอากร
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด จะนําส่งที่บ้านของผู้รับ
ประเภทที่ 2 ของซึ่งมีราคา FOB รวมกันไม่เกิน 40,000 บาท
เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะเปิดตรวจและประเมินอากรต่อหน้าพนักงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากั ด
และบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร โดยพนักงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด จะจัดทํา
และส่งใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศไปให้ผู้รับ โดยหีบห่อที่ถูกเปิดตรวจจะมีเทปกาว
พลาสติ กปิดรอยเปิ ดและประทั บ ข้ อความไว้ว่า “เปิดตรวจ/ปิดผนึก โดยพนั กงานศุลกากร ร่วมกับเจ้า หน้ าที่
ไปรษณีย์ EXAMINED/SEALED BY CUSTOMS AND POSTAL OFFICERS”
เมื่ อ ผู้ รั บ ได้ รั บ ใบแจ้ ง ฯ ให้ ผู้ รั บ นํ า ใบแจ้ ง ฯ ไปติ ด ต่ อ ณ ที่ ทํ า การไปรษณี ย์ ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นใบแจ้ ง ฯ
เพื่อชําระอากรและรับของ หากผู้รับเห็นว่าเจ้าหน้าที่ศุลกากรประเมินราคาของสูงกว่าราคาที่ซื้อจริง และผู้รับ
มีเอกสารหลักฐานยืนยัน เช่น หลักฐานการซื้อขาย หลักฐานการชําระเงิน เป็นต้น ผู้รับสามารถโต้แย้งการประเมิน
ภาษีอากรได้ โดยมีกระบวนการดังนี้
1. ผู้รับทําคําร้องขอโต้แย้งการประเมินภาษีอากร โดยพิมพ์แบบคําร้องจาก www.postalcustoms.com
หรือขอรับแบบฟอร์มคํ าร้ องได้ ณ ที่ทําการไปรษณี ย์ และสามารถยื่ นคําร้ อง ณ ที่ทําการไปรษณี ย์ปลายทาง
หรือยื่นต่อส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ โดยเตรียมเอกสารดังนี้
1.1 คําร้องขอโต้แย้งการประเมินภาษีอากร
1.2 ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
1.3 เอกสารหลักฐาน เช่น หลักฐานการซื้อขาย หลักฐานการชําระเงิน เป็นต้น
กรณีที่ยื่นคําร้องโต้แย้งการประเมินภาษีอากรต่อส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ ให้ผู้รับสําเนา
แจ้งให้ที่ทําการไปรษณีย์ทราบด้วย
ทั้งนี้ ผู้รับต้องยังไม่ชําระค่าภาษีอากร และระบุความประสงค์ขอทราบผลการพิจารณาในคําร้อง
ว่าจะรอรับแจ้งผลการพิจารณาจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด และไปรับสิ่งของ ณ ที่ทําการไปรษณีย์ปลายทาง
หรือติดต่อขอทราบผลและรับสิ่งของด้วยตนเองที่ฝ่ายตรวจคัดไปรษณียภัณฑ์ ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ แจ้งวัฒนะ
2. พนักงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด ณ ที่ทําการไปรษณีย์ปลายทาง จะส่งหีบห่อที่ขอโต้แย้ง
การประเมินภาษีอากร พร้อมคําร้องขอโต้แย้งการประเมินภาษีอากร ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่าง
ประเทศและเอกสารหลักฐานให้กับส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์เพื่อพิจารณา
3. ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์จะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามวิธีที่ผู้ยื่นคําร้องแจ้งความ
ประสงค์ไว้ต่อไป
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ประเภทที่ 3 ของอื่น ๆ นอกจากประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2
ของจะถูกเก็บรักษาในโรงพักสินค้าบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด หรือส่งไปที่สํานักงานหรือด่านศุลกากร
เพื่อปฏิบัติพิธีการศุลกากร ผู้รับของต้องมาติดต่อที่ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ หรือสํานักงานหรือด่านศุลกากร
ตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งฯ เพื่อตรวจสอบของพร้อมเจ้าหน้าที่ศุลกากร เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะประเมินอากรขาเข้า
และภาษี อื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง และหากพบว่ าเป็ นของต้องมี ใบอนุ ญาตนํ าเข้ า ผู้ รับของต้องจั ดเตรี ยมใบอนุ ญาต
หรือได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อผู้รับของปฏิบัติครบถ้วนตามกฎหมายอื่นและชําระค่าภาษีอากร
ผู้รับสามารถรับของไปจากอารักขาศุลกากร
เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อขอรับของ มีดังนี้
1. กรณีขอรับสิ่งของด้วยตนเอง
- ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
- บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับของ
เป็นชาวต่างชาติ) ของผู้มีชื่อรับของตามที่ระบุในใบแจ้งฯ
2. กรณีมอบอํานาจให้ผู้อื่นรับสิ่งของแทน
- ใบแจ้ ง ให้ ไ ปรั บ สิ่ ง ของส่ ง ทางไปรษณี ย์ ร ะหว่ า งประเทศ โดยให้ ผู้ มี ชื่ อ รั บ ของบั น ทึ ก
รายละเอียดการมอบอํานาจให้แก่ผู้รับมอบอํานาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองทั้ง 2 ฝ่าย ที่ด้านหลังใบแจ้งฯ
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ และลงนามรับรองสําเนา
- บัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ
3. กรณีผู้รับสิ่งของเป็นนิติบุคคล เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วนจํากัด
- ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ โดยให้ผู้มีอํานาจลงนามเพื่อมอบ
อํานาจให้ผู้รับมอบอํานาจไปดําเนินการแทน พร้อมประทับตราบริษัทที่ด้านหลังใบแจ้งฯ เพื่อมอบอํานาจให้ผู้รับ
มอบอํานาจไปดําเนินการแทน
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของเจ้าของ หรือผู้จัดการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผู้มีอํานาจลงนามในเอกสารผูกพันนิติบุคคลนั้น ๆ และลงนามรับรองสําเนา
- สําเนาหนั งสือรั บรองการจดทะเบี ยนบริ ษัท ห้ างหุ้น ส่ วน ร้ าน (ที่ มีอายุไม่เ กิ น 6 เดื อน)
และลงนามรับรองสําเนาพร้อมประทับตราบริษัท
- บัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ
ในขณะเปิดตรวจ มีวิธีพิจารณาของที่จัดอยู่ในประเภทที่ 3 แยกออกได้เป็น 3 ประเภทย่อย ดังนี้
1. ของที่มีราคา FOB ไม่เกิน 40,000 บาท และไม่ใช่ของต้องกํากัด จากการเปิดตรวจของพบว่า
ของมีราคา FOB ไม่เกิน 40,000 บาท และไม่ใช่ของต้องกํากัด เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะประเมินอากรขาเข้าและ
ออกใบเสร็จรับเงิน เมื่อผู้รับของชําระอากรครบถ้วน สามารถรับของออกไปจากอารักขาของศุลกากร ซึ่งวิธีการนี้
เรียกว่า “การเก็บอากรปากระวาง”
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2. ของที่มีราคา FOB ไม่เกิน 40,000 บาท แต่เป็นของต้องกํากัด ผู้รับต้องติดต่อที่ส่วนบริการ
ศุลกากรไปรษณีย์ หรือด่านศุลกากรตามที่ระบุในใบแจ้งฯ เพื่อทําใบขนสินค้าขาเข้า โดยส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เข้าระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
2.1 กรณีที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากร ผู้รับของต้องลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการ
ศุลกากรที่ฝ่ายบริการศุลกากรไปรษณีย์
2.2 ผู้รับของส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถใช้บริการ Service Counter
ของบริษัทไปรษณีย์ไทย จํากัด
2.3 ผู้รับของชําระภาษีอากร
2.4 ผู้รับของติดต่อคลังสินค้าเพื่อนําของมาตรวจปล่อย
2.5 เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจของและบันทึกการตรวจปล่อยในระบบคอมพิวเตอร์
2.6 ผู้รับของนําของไปจากอารักขาของศุลกากร
3. ของที่มีราคา FOB เกิน 40,000 บาท และ/หรือเป็นของต้องกํากัด ผู้รับต้องติดต่อที่ส่วนบริการ
ศุลกากรไปรษณีย์ หรือด่านศุลกากรตามที่ระบุในใบแจ้งฯ เพื่อทําใบขนสินค้าขาเข้า โดยส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เข้าระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติเช่นเดียวกับที่กล่าวมาแล้วในข้อ 2
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แผนภาพแสดงประเภทของที่นําเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศและกระบวนการทางศุลกากร

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

ประเภทที่ 2
ของที่มีราคา FOB ไม่เกิน 40,000 บาท
และไม่เป็นของต้องห้าม ต้องกํากัด หรือของ
ที่ต้องส่งวิเคราะห์

ประเภทที่ 3
ของอื่น ๆ

เก็บในโรงพักสินค้าของบริษัท
ไปรษณีย์ไทย จํากัด
หรือส่งไปด่านศุลกากร

บริษัทไปรษณีย์ไทย จํากัด
ส่งของถึงบ้านผู้รับ

เจ้าหน้าที่ศุลกากรเปิดตรวจ
และประเมินอากรต่อหน้าพนักงานของ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด
พนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด
จัดทําและส่งใบแจ้งฯ ให้แก่ผู้รับ
พนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด
จัดทําและส่งใบแจ้งฯ ให้แก่ผู้รับ

ผู้รับติดต่อไปรษณีย์ที่ระบุในใบแจ้ง

ชําระอากรและรับของ

โต้แย้งการประเมินอากร
ผลการพิจารณา

ผู้รับนําใบแจ้งฯ ไปติดต่อ
เจ้าหน้าที่ศุลกากร
เพื่อปฏิบัติพิธีการศุลกากร
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แผนภาพแสดงกระบวนการทางศุลกากรของของที่นําเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศประเภทที่ 3

ราคา FOB ไม่เกิน
40,000 บาท
และไม่ใช่ของต้องกํากัด

ของประเภทที่ 3
ของอื่น ๆ

เจ้าหน้าที่ศุลกากร
เปิดตรวจและประเมินอากร

ชําระอากรปากระวาง
และรับของ

ราคา FOB ไม่เกิน
40,000 บาท
แต่เป็นของต้องกํากัด
ทําใบขนสินค้าขาเข้า
(ของต้องกํากัดต้องมีใบอนุญาต
นําเข้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

ชําระอากร

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

นําของออกจากอารักขา
ของศุลกากร
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ตัวอย่างใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
(ด้านหน้า)

00000

เลขที่รายการศุลกากร
EA123456789CN

หมายเลขที่ใช้ในการตรวจสอบสถานะ

ABC CO.,LTD
123 BANGPONGPANG

สถานที่ติดต่อรับของ

00000

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

EA123456789CN

13
(ด้านหลัง)
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• วิธีคํานวณอากรขาเข้าและภาษีอื่น ๆ สําหรับของที่นําเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ

5.1 อากรขาเข้า
ความรับผิดในอันจะต้องเสียอากรเกิดขึ้นในเวลาที่นําของเข้าสําเร็จ สําหรับของที่นําเข้าทางไปรษณีย์
ระหว่างประเทศถือว่านําเข้าสําเร็จเมื่อเปิดถุงไปรษณีย์4 การคํานวณอากรขาเข้าจะคํานวณตามสภาพแห่งของ
ราคาศุลกากร และพิกัดอัตราศุลกากรที่เป็นอยู่ในเวลาที่นําเข้าสําเร็จ5
ราคาศุลกากรสํ าหรับการคํ านวณอากรขาเข้ าจะต้ องเป็นราคาที่ รวมค่าประกั น ภั ย ค่าขนส่ ง ของ
ค่ า ขนของลง ค่ า ขนของขึ้ น และค่ า จั ด การต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การขนส่ ง ของที่ นํ า เข้ า มายั ง ด่ า นศุ ล กากร 6
หรือราคา INCOTERM CIF ซึ่งประกอบด้วย
1. มูลค่าของสินค้า (Cost) ที่นําเข้าใน INCOTERM FOB
2. ค่าประกันภัย (Insurance) ที่ใช้กําหนดราคาศุลกากรในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรสําหรับของ
ที่นําเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ให้ปฏิบัติตามลําดับดังนี้
2.1 ใช้ ค่ า ประกั น ภั ย ตามที่ ป รากฏในบั ญ ชี ร าคาสิ น ค้ า หรื อ เอกสารหลั ก ฐานการจ่ า ย
ค่าประกันภัย
2.2 ในกรณีบัญชีราคาสินค้าไม่มีค่าประกันภัย หรือไม่มีเอกสารหลักฐานการจ่ายค่าประกันภัย
ให้บวกค่าประกันภัยขึ้นอีกร้อยละ 1 ของราคา FOB7
3. ค่าขนส่งของ (Freight) ที่ใช้กําหนดราคาศุลกากรในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรสําหรับของ
ที่นําเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ให้ปฏิบัติตามลําดับดังนี้
3.1 ใช้ค่าขนส่งตามที่ปรากฏในบัญชีราคาสินค้าหรือเอกสารหลักฐานการจ่ายค่าขนส่งของ
ดังกล่าว
3.2 ในกรณีบัญชีราคาสินค้าไม่มีค่าขนส่งของ หรือไม่มีเอกสารหลักฐานการจ่ายค่าขนส่งของ
ให้บวกค่าขนส่งตามอัตราค่าไปรษณีย์ยากรสําหรับพัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด
ที่ใช้อยู่ขณะนําเข้า8
พิกัดอัตราศุลกากรสําหรับการคํานวณอากรขาเข้าจะใช้พิกัดอัตราอากรตามพระราชกําหนดพิกัด
อัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 9
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มาตรา 13 ประกอบมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560
มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560
6 มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560
7 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 16/2561 เรื่อง การกําหนดมูลค่าของรายการค่าประกันภัย ค่าขนส่งของ ค่าขนของลง ค่าขนของขึ้น หรือค่าจัดการต่าง ๆ
ลงวันที่ 23 มกราคม 2561
8 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 16/2561 เรื่อง การกําหนดมูลค่าของรายการค่าประกันภัย ค่าขนส่งของ ค่าขนของลง ค่าขนของขึ้น หรือค่าจัดการต่าง ๆ
ลงวันที่ 23 มกราคม 2561
9 มาตรา 4 แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530
5
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5.2 ภาษีสรรพสามิต10
สําหรับสินค้าซึ่งนําเข้าและระบุไว้ในบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์
แบตเตอรี่ ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสําอาง น้ํามัน สุรา เครื่องดื่ม ยาสูบ เป็นต้น ต้องเสียภาษีสรรพสามิตด้วย
การคํานวณภาษีสรรสามิตขึ้นอยู่กับชนิดสินค้าตามบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ดังนี้
5.2.1 การคํานวณภาษีตามมูลค่า เช่น รถยนต์ เป็นต้น
ภาษีตามมูลค่า = ราคาขายปลีกแนะนําไม่รวม VAT x อัตราภาษีตามมูลค่า (%)
5.2.2 การคํานวณภาษีตามปริมาณ เช่น น้ํามัน เป็นต้น
ภาษีตามปริมาณ = ปริมาณ (ลิตรหรือกิโลกรัม) x อัตราภาษีตามปริมาณ
5.2.3 การคํานวณภาษีตามมูลค่าและตามปริมาณ เช่น สุรา ยาสูบ เป็นต้น
ภาระภาษี = ภาษีตามมูลค่า + ภาษีตามปริมาณ
5.3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม11
ภาษี มูลค่ าเพิ่ ม = (ราคา CIF + อากรขาเข้า + ภาษี สรรพสามิตตามที่ กําหนดในมาตรา 77/1(19)
แห่งประมวลรัษฎากร + ค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกาลงทุน + ภาษีและค่าธรรมเนียมอื่น
ตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา) x อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
5.4 ตัวอย่างการคํานวณอากรขาเข้า
นางสาว A ซื้อกระเป๋ าจากประเทศญี่ ปุ่น ราคา 30,000 บาท ค่ าขนส่ง 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
รวมภาษีที่ต้องชําระ = 6,260 + 2,629
= 8,889 บาท

10
11

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พุทธศักราช 2481
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• การค้นหาพิกัดอัตราศุลกากร
ผู้รับของสามารถค้นหาข้อมูลพิกัดอัตราอากรได้จากเว็บไซต์ของกรมศุลกากร www.customs.go.th
1. เข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมศุลกากร www.customs.go.th
2. เข้าไปที่บริการอิเล็กทรอนิกส์ เลือกหัวข้อ “ค้นหาพิกัดอัตราศุลกากร”

2

18
3. เข้าไปที่ฐานข้อมูลอัตราอากร (Integrated Tariff Database)

4. เข้าไปที่ “ค้นหาพิกัดอัตราอากรขาเข้า” ให้ใส่เลขพิกัด 2, 4, 6 หรือ 8 หลักของสินค้า หรือคําอธิบาย
ภาษาไทยหรือคําอธิบายภาษาอังกฤษ และคลิ๊กที่คําว่า “ค้นหา”
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ตัวอย่างของและอัตราอากรขาเข้า (ณ เดือนกันยายน 2561)

6

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
อัตราอากร 0%

• การส่งของออกทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ

6.1 กรณีที่ไม่ต้องผ่านการตรวจสอบจากพนักงานศุลกากรก่อนส่งออก ผู้ส่งออกสามารถส่งออกได้
ณ ที่ทําการไปรษณีย์ทุกแห่ง หากเข้าหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
6.1.1 ไม่เป็นของต้องห้าม
6.1.2 ไม่เป็นของต้องมีใบอนุญาตส่งออก
6.1.3 ไม่เป็นของต้องเสียอากรขาออก
6.1.4 ของส่งจากผู้ส่งคนหนึ่งไปถึงผู้รับคนหนึ่ง ไม่ว่าจะมีจํานวนกี่ห่อ มีราคารวมกันคราวหนึ่ง
ไม่เกิน 10,000 บาท สําหรับของทั่วไป หรือไม่เกิน 50,000 บาท สําหรับเพชรพลอย เครื่องรูปพรรณทองคํา
และเครื่องรูปพรรณทองคําขาว
6.1.5 ไม่เป็นของที่ขอคืนอากร
6.1.6 ไม่เป็นของที่ขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร
6.1.7 ไม่เป็นของที่ขอใบสุทธินํากลับ
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6.1.8 ไม่เป็นของที่ผู้ส่งออกเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและประสงค์ จะใช้
ใบขนสินค้าเป็นหลักฐานสําหรับการใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราศูนย์
6.2 กรณีที่ต้องผ่านการตรวจสอบจากพนักงานศุลกากรก่อนส่งออก หากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ในข้อ 6.1 ผู้ส่งออกต้องทําใบขนสินค้าขาออก สําหรับผู้ส่งออกที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากร
ผู้ส่งออกต้องลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากร และส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับ
นําของมาให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบ
7

• สถานที่ติดต่อ

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

เบอร์โทรศัพท์
ประชาสัมพันธ์ โทร. 02 575 1002 - 3
ผู้อํานวยการส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ โทร. 02 575 1009
หัวหน้าฝ่ายตรวจคัดไปรษณียภัณฑ์ โทร. 02 575 1007
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรไปรษณีย์ โทร. 02 575 1006
เวลาทําการ
เปิดทําการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 -16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
สถานที่ติดต่อด่านศุลกากร
สืบค้นข้อมูลได้ที่ www.customs.go.th > เกี่ยวกับเรา > ข้อมูลสํานักงาน/ด่านศุลกากร > ข้อมูลติดต่อ
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หน่วยงานอื่นที่ร่วมให้บริการ ณ ที่ทําการส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์
1. ด่านอาหารและยาไปรษณีย์กรุงเทพฯ โทร. 02 575 1008
2. ด่านตรวจพืชไปรษณีย์ โทร. 02 575 1014 - 5
3. แผนกไปรษณีย์ต่างประเทศ ศูนย์หลักสี่ โทร. 02 984 7317
4. แผนกไปรษณีย์ต่างประเทศ ศูนย์กรุงเทพฯ โทร. 02 215 3696
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• คําถามที่พบบ่อย

คําถาม : ของที่ญาติส่งมาจากต่างประเทศเพื่อเป็นของขวัญ หรือของฝาก ทําไมต้องเสียภาษี
คําตอบ : ของที่นําเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศที่จะได้รับยกเว้นอากร คือของซึ่งแต่ละหีบห่อ
มีราคารวมค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (CIF) ไม่เกิน 1,500 บาท ตามภาค 4 ประเภท 12 แห่งพระราชกําหนดพิกัด
อัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 หรือตัวอย่างสินค้าที่ใช้ได้แต่เพียงตัวอย่างและไม่มีราคาทางการค้าตามภาค 4 ประเภท 14
แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 และไม่เป็นของต้องห้าม ต้องกํากัด
กฎหมายไม่ได้ยกเว้นอากรสําหรับการนําเข้าของขวัญ หรือของฝากทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
ดั ง นั้ น หากของขวั ญ หรื อ ของฝากที่ นํ า เข้ า มาในราชอาณาจั ก รมี ร าคารวมค่ า ประกั น ภั ย และค่ า ขนส่ ง (CIF)
เกิน 1,500 บาท ผู้รับของต้องเสียภาษี
คําถาม : สั่งของจากต่างประเทศหลายหีบห่อ โดยแต่ละหีบห่อมีราคารวมค่าประกันภัยและค่าขนส่ง
(CIF) ไม่เกิน 1,500 บาท เหตุใดจึงนําหีบห่อมารวมกัน ทําให้ผู้รับของต้องเสียภาษี
คําตอบ : ของต้องชําระอากร คือของที่นําเข้าโดยทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ซึ่งส่งจากผู้ส่งคนหนึ่ง
ถึงผู้รับคนหนึ่งในคราวเดียวกัน หรือเข้ามาถึงพร้อมกัน ไม่ว่าจะมีจํานวนกี่หีบห่อ และมีราคารวมค่าประกันภัยและ
ค่าขนส่ง (CIF) เกิน 1,500 บาท
ดังนั้น ถึงแม้ว่าแต่ละหีบห่อมีราคารวมค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (CIF) ไม่เกิน 1,500 บาท แต่หาก
ของนั้ น ส่ งถึงผู้ รั บในคราวเดี ยวกั น หรือ เข้ ามาถึ งในราชอาณาจั กรพร้ อมกั น เจ้ าหน้ าที่ สามารถรวมทุ กหี บ ห่ อ
เข้าด้วยกันและหากราคารวมค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (CIF) เกิน 1,500 บาท ผู้รับของต้องเสียภาษี
คําถาม : สั่งซื้อบุหรี่ไฟฟ้าทางอินเทอร์เน็ตและส่งเข้ามาทางไปรษณีย์ ทําไมของจึงโดนกัก
คําตอบ : บุหรี่ไฟฟ้าเป็นของต้องห้ามนําเข้า ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้บารากู่
และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนําเข้าในราชอาณาจักร พ.ศ. 2557 ออกตามความใน
มาตรา 5 วรรคหนึ่ง (1) และมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักร
พ.ศ. 2522 หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบปีหรือปรับเป็นเงินห้าเท่าของสินค้าที่ส่งออกหรือนําเข้าหรือ
ทั้งจําทั้งปรับกับให้ริบสินค้ารวมทั้งสิ่งที่ใช้บรรจุและพาหนะใด ๆ ที่ใช้ในการบรรทุกสินค้าซึ่งเกี่ยวเนื่องกับความผิด

22
รวมทั้งพาหนะที่ใช้ลากจูงพาหนะบรรทุกสินค้านั้นเสียตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและ
การนําเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2522
โทษตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 244 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับ
ไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และศาลอาจสั่งริบของนั้นก็ได้ ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม่
คําถาม : ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศหาย ต้องทําอย่างไร
คําตอบ : ให้ผู้รับของไปแจ้งความกับสถานีตํารวจในพื้นที่ และนําหลักฐานใบแจ้งความ พร้อมสําเนา
บัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านไปติดต่อที่ฝ่ายบริการศุลกากรไปรษณีย์เพื่อขอออกใบแทนใบแจ้งฯ
คําถาม : จะตรวจสอบสถานะของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศได้อย่างไร
คําตอบ : ผู้รับสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของไปรษณีย์ไทย www.thailandpost.co.th หรือ
เว็บไซต์ของกรมศุลกากร
1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.customs.go.th
2. เข้าไปที่ e-Tracking System

2
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3. เข้าไปที่ ตรวจสอบสถานะ พัสดุไปรษณีย์/ไปรษณีย์ต่างประเทศ

3

4. ระบุหมายเลขสิ่งของ 13 หลัก และกดปุ่ม “ค้นหา”
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คําถาม : การนําเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศต่างกับการนําเข้าของเร่งด่วน ณ เขตปลอดอากร
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อย่างไร
คําตอบ : ของเร่งด่วนขาเข้า สามารถจัดแบ่งได้ 4 ประเภท ได้แก่ 12
ประเภทที่ 1 เอกสารที่ไม่ต้องเสียอากร ตามภาค 2 พิกัดอัตราอากรขาเข้า แห่งพระราชกําหนดพิกัด
อัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 และไม่เป็นของต้องห้ามต้องกํากัด
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 พระราชกํ า หนด
พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 และไม่เป็นของต้องห้ามต้องกํากัด
2.2 ของที่ นําเข้ าซึ่ ง แต่ ล ะรายมี ราคา CIF ไม่ เกิ น 1,500 บาท 13 ที่ ได้ รั บยกเว้ น อากร
ตามประเภท 12 ภาค 4 แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 และไม่เป็นของต้องห้ามต้องกํากัด
2.3 ตัวอย่างสินค้าที่ใช้ได้แต่เพียงเป็นตัวอย่างและไม่มีราคาในทางการค้า ที่ได้รับยกเว้น
อากรตามประเภท 14 ภาค 4 แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 และไม่เป็นของต้องห้ามต้องกํากัด
ประเภทที่ 3 ของต้องเสียอากร ที่นําเข้าทางสนามบินศุลกากรโดยแต่ละใบตราส่งสินค้าทางอากาศ
(House Air Waybill) มีราคา FOB (Free On Board) ไม่เกิน 40,000 บาท และไม่เป็นของต้องห้ามต้องกํ ากัด
หรือของที่ได้รับยกเว้นอากรตามภาค 4 หรือของที่ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร หรือของที่ต้องส่งตัวอย่ า ง
วิเคราะห์สินค้าก่อนปล่อย
ประเภทที่ 4 ของอื่น ๆ นอกจากของตามประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3
กระบวนการทางศุลกากรเกี่ยวกับของเร่งด่วนขาเข้า
1. ความรับผิดในอันจะต้องเสียค่าภาษี สําหรับของเร่งด่วนขาเข้าเกิดขึ้นในเวลาที่อากาศยานที่นําของ
เข้าได้มาถึงสนามบินศุลกากร
2. การกําหนดราคาศุลกากรในการนําของเข้าจะต้องรวมค่าประกันภัย ค่าขนส่งของ ค่าขนของลง ค่าขน
ของขึ้น และค่าจัดการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่งของที่นําเข้า14
2.1 ค่าประกันภัย (Insurance) ที่ใช้กําหนดราคาศุลกากรในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรสําหรับ
ของส่งทางไปรษณีย์ ให้ปฏิบัติตามลําดับดังนี้
2.1.1 ใช้ค่าประกันภัยตามที่ปรากฏในบัญชีราคาสินค้า (Invoice) หรือเอกสารหลักฐานการ
จ่ายค่าประกันภัย
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ประกาศกรมศุลกากรที่ 66/2561 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศกรมศุลกากร ที่ 191/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ของนําเข้าที่ได้รับยกเว้นอากร ตามประเภท 12 ของภาค 4 แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตรา
ศุลกากร พ.ศ. 2530 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
14 มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560
13

25
2.1.2 ในกรณีบัญชีราคาสินค้า (Invoice) ไม่มีค่าประกันภัย หรือไม่มีเอกสารหลักฐานการ
จ่ายค่าประกันภัย ให้บวกค่าประกันภัยขึ้นอีกร้อยละ 1 ของราคา FOB15
2.2 ค่าขนส่งของ (Freight) ที่ใช้กําหนดราคาศุลกากรในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรสําหรับของ
เร่งด่วน ให้ปฏิบัติตามลําดับดังนี้
2.2.1 ใช้ค่าขนส่งตามที่ปรากฏในบัญชีราคาสินค้า (Invoice) หรือหลักฐานการจ่ายค่าขนส่ง
ของดังกล่าว
2.2.2 ในกรณีบัญชีราคาสินค้า (Invoice) ไม่มีค่าขนส่งของหรือไม่มีเอกสารหลักฐานการ
จ่ายค่าขนส่งของ ให้ใช้อัตราค่าระวางบรรทุกทางอากาศยานเฉลี่ยตาม Zone ที่กรมศุลกากรประกาศให้ใช้สําหรับ
ของเร่งด่วนเป็นเกณฑ์ในการกําหนดราคาศุลกากร16
ประเภทของ

ความรับผิดในอัน
จะต้องเสียอากร
การกําหนดราคา
ศุลกากร

15

ของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท
(1) ของยกเว้นอากร
(2) ของต้องชําระอากร
(3) ของอื่น ๆ นอกจากประเภทที่ 1 และ
ประเภทที่ 2
เกิดขึ้นเมื่อเปิดถุงไปรษณีย์
CIF
ค่าขนส่งของ (Freight) ใช้ค่าขนส่ง
ตามอัตราค่าไปรษณีย์ยากรสําหรับพัสดุ
ไปรษณีย์ระหว่างประเทศของบริษัท
ไปรษณีย์ไทย จํากัด ที่ใช้อยู่ขณะนําเข้า

ของเร่งด่วน
แบ่งออกเป็น 4 ประเภท
(1) เอกสารที่ไม่ต้องเสียอากร
(2) ของไม่ต้องเสียอากรหรือของที่ได้รับยกเว้นอากร
(3) ของต้องเสียอากร
(4) ของอื่น ๆ
เกิดขึ้นเมื่ออากาศยานที่นําของเข้าได้มาถึง
สนามบินศุลกากร
CIF
ค่าขนส่งของ (Freight) ใช้อัตราค่าระวางบรรทุก
ทางอากาศยานเฉลี่ยตามโซน (Freight Zone)
ตามที่อธิบดีประกาศกําหนด

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 16/2561 เรื่อง การกําหนดมูลค่าของรายการค่าประกันภัย ค่าขนส่งของ ค่าขนของลง ค่าขนของขึ้น หรือค่าจัดการต่าง ๆ
ลงวันที่ 23 มกราคม 2561
16 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 7/2561 เรื่อง อัตราค่าระวางบรรทุกทางอากาศยานเฉลี่ยตาม Zone ลงวันที่ 19 มกราคม 2561
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ของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
การคํานวณค่าภาษี ใช้อัตราอากรตามประเภทของของนั้น
และราคาตามบัญชีราคาสินค้า (Invoice)
ตัวอย่าง
นําเข้ารองเท้าราคา 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
รวมค่าภาษีที่ต้องชําระ = 4,000+2,030
= 6,030 บาท

ของเร่งด่วน
ใช้ประเภทพิกัดตามชนิดของของที่มีอัตราอากร
สูงสุด และราคารวมของของทุกชนิดตามบัญชี
ราคาสินค้า (Invoice) ตามรายใบตราส่ง (House
Air Waybill)17
ตัวอย่าง
นําเข้ารองเท้าราคา CIF 5,000 บาท
กระเป๋าราคา CIF 10,000 บาท
นาฬิการาคา CIF 10,000 บาท
อากรขาเข้าของรองเท้า 30%
อากรขาเข้าของกระเป๋า 20%
อากรขาเข้าของนาฬิกา 5%
อัตราอากรที่ใช้คืออัตราอากรสูงสุด = 30%
อากรขาเข้าที่ต้องชําระ = 25,000 x 30%
= 7,500 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม = (25,000+7,500) x 7%
= 2,275 บาท
รวมค่าภาษีที่ต้องชําระ = 7,500+2,275
= 9,775 บาท

คําถาม : ผู้ประกอบการของเร่งด่วนคือใคร
คํ า ตอบ : 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) ประกอบด้วยผู้ประกอบการจํานวน 13 ราย เช่น
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2. ผู้ ประกอบการของเร่ งด่ วนที่เ ป็น สมาชิ กสมาคมกลุ่ ม ผู้ ประกอบการขนส่ ง พั ส ดุ ด่ ว น
เอเชียแปซิฟิก (Conference of Asia Pacific Express Carriers Association : C.A.P.E.C) ประกอบด้วยผู้ประกอบการ
จํานวน 4 ราย ได้แก่

คําถาม : หากผู้รับได้รับใบแจ้งฯ โดยในใบแจ้งระบุให้ไปติดต่อรับของที่ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์
ผู้รับต้องทําอย่างไรบ้าง
คํ า ตอบ : 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 และดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้

ยื่นใบแจ้งฯ
และรับบัตรคิว

รอเรียกคิว

เปิดตรวจ
และประเมินอากร

ชําระอากร
และนําของออกจาก
อารักขาของศุลกากร

ข้อแนะนํา : เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการประเมินภาษีอากร ผู้รับควรจัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานการซื้อสินค้า
ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ เช่น หลักฐานการซื้อขาย หลักฐานการชําระเงิน เป็นต้น
คําถาม : การส่งกลับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศทําได้ในกรณีใดบ้าง
คํ าตอบ : 1. กรณี ที่ ไม่ มี ผู้ มารั บ ของภายใน 30 วั น นั บ แต่ วั น นํ า เข้ า บริ ษั ท ไปรษณี ย์ไทย จํ า กั ด
จะทํารายงานหีบห่อที่ไม่มีผู้มารับให้ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ทราบ เพื่อทําการตรวจสอบก่อนอนุญาตส่งคืนต้น
ทางต่างประเทศ โดยหากมีเหตุอันควรสงสัยเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะเปิดตรวจ หากพบว่าไม่ใช่ของต้องห้าม ต้องกํากัด
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด จะส่งคืนต้นทางต่างประเทศ โดยไม่ต้องทําใบขนสินค้า
2. กรณีผู้รับมายื่นใบแจ้งฯ เพื่อติดต่อรับของแล้ว แต่ไม่ได้รับไปและขอส่งกลับ สามารถส่งกลับได้
โดยไม่ต้องทําใบขนสินค้า ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้
2.1 ของนั้ น ต้ องไม่ใช่ของต้ องห้ า ม ต้องกํ ากัด และไม่ มีพฤติ การณ์ อันควรสงสั ยว่ า การขอ
ส่งกลับนั้นเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต
2.2 จะต้องส่งกลับทั้งหีบห่อ จะขอส่งกลับเพียงบางส่วนไม่ได้
2.3 ของนั้นจะเปิดตรวจแล้วตามใบขอเปิดตรวจหรือพิธีการเก็บอากรปากระวางก็ได้ แต่ต้อง
ยังไม่ได้ชําระอากรและยังไม่ได้ทําใบขนสินค้า
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2.4 ของนั้นเป็นของฝากหรือของขวัญมีปริมาณพอสมควร หรือไม่มีลักษณะหรือปริมาณที่เห็น
ได้ว่าเป็นสินค้าที่นําเข้ามาจําหน่าย และผู้มีชื่อรับของไม่ได้สั่งให้ส่งเข้ามา
หากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.1 - 2.4 แต่ผู้รับประสงค์จะส่งกลับ ผู้รับต้องปฏิบัติพิธีการ
ส่งกลับตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560

ไม่มีผู้มาติดต่อรับของ
ภายใน 30 วัน

เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบ

ไม่ใช่ของต้องห้าม
ต้องกํากัด

เป็นของต้องห้าม
ต้องกํากัด

บจก.ไปรษณีย์ไทย
ส่งคืนต้นทาง
ต่างประเทศ

ยึดและดําเนินคดี
ตามกฎหมาย

ผู้รับปฏิเสธรับของ
และขอส่งกลับ

ส่งคืนต้นทางต่างประเทศ
โดยไม่ต้องทําใบขนสินค้า
ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ 2.1-2.4

ของที่เปิดตรวจแล้ว
และชําระอากรแล้ว
หรือทําใบขนสินค้าแล้ว
ต้องทํา Re-export

29
คําถาม : ข้อความหรือชุดตัวเลขที่ปรากฏในใบแจ้งฯ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทําใบขนสินค้าขาเข้าอย่างไร
คําตอบ :

00000

ABC CO.,LTD
123 BANGPONGPANG

เลขใบตราส่ง
EA123456789CN

วันที่นําเข้า

หมายเหตุ : สถานที่ตรวจปล่อย ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ รหัส 1201

