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ในปัจจุบันการค้าและการลงทุนของโลกเปิดเสรีมากข้ึน ประกอบกับมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและ

สารสนเทศที่ทันสมัย ทําให้การค้าและการลงทุนของโลกขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีการเคล่ือนย้ายสินค้าและการลงทุน
อย่างเสรี ส่งผลให้ปริมาณการนําเข้าส่งออกสินค้าทั่วโลกมีมากข้ึน ผลจากการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
ทําให้ธุรกิจ E-Commerce มีการขยายตัวและมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเน่ืองทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ 
ส่งผลให้ปริมาณการใช้บริการพัสดุไปรษณีย์ (Parcels) เติบโตเพ่ิมข้ึนตามไปด้วย 

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จัดต้ังข้ึน 
เม่ือวันที่ 14 สิงหาคม 2546 โดยแปลงสภาพมาจากหน่วยงานบริการด้านไปรษณีย์ของการส่ือสารแห่งประเทศไทย
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานเชิงธุรกิจ โดยบริการของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด มีท้ังบริการไปรษณีย์ 
ในประเทศและระหว่างประเทศ การนําเข้าและส่งออกทางไปรษณีย์มีความเก่ียวข้องกับกระบวนการศุลกากร 
ดังน้ัน เพ่ือประโยชน์ในการจัดเก็บอากรและอํานวยความสะดวกแก่ผู้รับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด และกรมศุลกากร
จึงได้ทําข้อตกลงร่วมกันในการดําเนินการกับส่ิงของท่ีนําเข้าและส่งออกทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ตามความ 
ตกลงที่ทําข้ึนเม่ือวันที่ 27 กันยายน 2555  

เม่ือส่ิงของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศมาถึงประเทศไทย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด จะรับมอบ
ถุงไปรษณีย์จากผู้ขนส่ง ณ ที่ทําการแลกเปล่ียนถุงไปรษณีย์กับต่างประเทศ โดยมีสํานักงานหรือด่านศุลกากร 
ประจําที่ทําการไปรษณีย์อันเป็นที่ทําการแลกเปล่ียนถุงไปรษณีย์ระหว่างประเทศ เป็นผู้กํากับ ตรวจสอบ และควบคุม
ส่ิงของที่นําเข้า ได้แก่ 

1. สํานักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจําที่ศูนย์ไปรษณีย์สุวรรณภูมิ 
2. ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ ประจําท่ีศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่ 
3. ด่านศุลกากรหนองคาย ประจําที่ศูนย์ไปรษณีย์อุดรธานี 
4. ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ประจําที่ทําการไปรษณีย์อําเภออรัญประเทศ 
ภายหลังจากน้ันบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด จะลําเลียงถุงไปรษณีย์ไปท่ีศูนย์ไปรษณีย์ โดยพัสดุ

ไปรษณีย์ทางอากาศและพัสดุไปรษณีย์ทางภาคพ้ืน จะถูกลําเลียงไปที่ศูนย์ไปรษณีย์กรุงเทพ ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ 
ไปรษณียภัณฑ์ลงทะเบียน และไปรษณียภัณฑ์ธรรมดา จะถูกลําเลียงไปที่ศูนย์ไปรษณีย์หลักส่ี หลังจากน้ันของที่นําเข้า
จะถูกเปิดตรวจโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรและพนักงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด เพ่ือคัดแยกประเภทในการ
ปฏิบัติพิธีการศุลกากร โดยถือว่าวันท่ีเปิดถุงไปรษณีย์คือวันท่ีนําเข้าสําเร็จ1  

 
 
 

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

1 • บทนํา
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ในการรับของท่ีผู้ส่งจากต่างประเทศส่งเข้ามาถึงผู้รับ (ผู้รับถือว่าเป็นผู้นําของเข้า) รวมท้ังในการส่งของ
ออกไปต่างประเทศ (ผู้ส่งถือว่าเป็นผู้ส่งของออก) ต้องปฏิบัติพิธีการศุลกากรให้ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ. 2560 และตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง กับต้องย่ืนใบขนสินค้าโดยถูกต้องและเสียอากรจนครบถ้วน2  
ซ่ึงกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการศุลกากร จะเป็นกฎหมายท่ีควบคุมการนําเข้าและส่งออกสินค้าที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของหน่วยงานที่เก่ียวข้องน้ัน ๆ โดยของที่ควบคุมการนําเข้าส่งออกมี 2 ประเภท คือ ของต้องห้ามและ
ของต้องกํากัด 

ของต้องห้าม (Prohibited Goods) 
ของต้องห้าม คือของที่มีกฎหมายกําหนดห้ามมิให้นําเข้าหรือส่งออกโดยเด็ดขาด ผู้นําเข้าหรือส่งออก

จะมีความผิดตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง และของน้ันจะถูกยึดและดําเนินคดีตามกฎหมาย ตัวอย่างของต้องห้าม เช่น 

                                                            
2 มาตรา 51 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 

ศูนย์ไปรษณีย์กรุงเทพ 

 พัสดุไปรษณีย์ทางอากาศ 

 พัสดุไปรษณีย์ทางภาคพ้ืน 

ศูนย์ไปรษณีย์หลักส่ี 

 ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ  

 ไปรษณียภัณฑ์ลงทะเบียน  

 ไปรษณียภัณฑ์ธรรมดา  
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 บารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟา้
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
 1. พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า   
พ.ศ. 2522
 2. ประกาศกระทรวงพาณิชย ์เรื่อง กําหนดให้บารากู่และบารากู่ไฟฟา้หรือบุหรี่ไฟฟ้า
 เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนําเขา้มาในราชอาณาจักร 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 (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 ใบสําคัญรับดอกเบ้ียพันธบตัร อันเป็นของปลอม
หรือแปลง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ ประมวลกฎหมายอาญา
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ของต้องกํากัด (Restricted Goods) 
ของต้องกํากัด คือของบางชนิดที่กฎหมายกําหนดให้มีการขออนุญาตนําเข้ามาหรือส่งออกไป 

นอกราชอาณาจักร ดังน้ัน การนําเข้าและการส่งออกของต้องกํากัดต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากส่วนราชการ 
ที่เก่ียวข้อง ซ่ึงจะต้องนํามาแสดงในเวลาปฏิบัติพิธีการศุลกากร หรือต้องส่งข้อมูลการอนุญาตในระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ตัวอย่างของต้องกํากัด เช่น 

 

ชนิดของต้องกํากัด หน่วยงานที่ควบคุม กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

อาหาร  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
ยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
เครื่องสําอาง สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง    

พ.ศ. 2535 
เครื่องมือแพทย์ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ 

พ.ศ. 2551 
พืชและส่วนต่าง ๆ ของพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ 
พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507
 

ปุ๋ยเคมี กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518

สัตว์ป่า สัตว์ป่าสงวน 
สัตว์ป่าคุ้มครอง และซาก
ของสัตว์ป่าดังกล่าว 

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

1. พระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 
2. พระราชกําหนดการประมง  
พ.ศ. 2558 
 

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

1. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 
พ.ศ. 2499 
2. พระราชกําหนดการประมง  
พ.ศ. 2558 

อาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 

ยาสูบ ยาเส้น บุหรี่ ซิการ์ กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง พระราชบัญญัติสรรพสามิต      
พ.ศ. 2560 
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ชนิดของต้องกํากัด หน่วยงานที่ควบคุม กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
สุรา กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง พระราชบัญญัติสรรพสามิต     

พ.ศ. 2560 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม พระราชบัญญัติโบราณสถาน 

โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 

เครื่องชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ พระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด 
พ.ศ. 2542 

อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน 
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง     
สิ่งเทียมอาวุธปืน 

กระทรวงมหาดไทย พระราชบัญญัติอาวุธปืน        
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด 
ดอกไม้เพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปืน 
พ.ศ. 2490 

ของเล่น สํานักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

พระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 

วิทยุส่ือสาร สํานักงาน กสทช. พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม 
พ.ศ. 2498 

 
ทั้งน้ี ผู้นําของเข้าและผู้ส่งของออกต้องศึกษากฎหมายและประกาศของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรและจัดเก็บอากร เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะคัดแยกส่ิงของ 

ที่นําเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

 
ประเภทที่ 1 ของยกเว้นอากร  
ของที่นําเข้าโดยทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ซึ่งแต่ละหีบห่อมีราคารวมค่าขนส่งและค่าประกันภัย

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

ประเภทที่ 2 ของซ่ึงมีราคา FOB รวมกันไม่เกิน 40,000 บาท 
ของประเภทน้ีหมายถึงของซึ่งส่งจากผู้ส่งคนหนึ่งถึงผู้รับคนหน่ึงในคราวเดียวกัน หรือเข้ามาถึงพร้อม

กัน ไม่ว่าจะมีจํานวนก่ีหีบห่อ มีราคา FOB รวมกันไม่เกิน 40,000 บาท และไม่เป็นของต้องห้ามต้องกํากัด  
หรือของท่ีต้องส่งตัวอย่างวิเคราะห์สินค้าก่อนปล่อย  

ประเภทที่ 3 ของอ่ืน ๆ นอกจากประเภทท่ี 1 และประเภทท่ี 2 
ของอ่ืน ๆ นอกจากประเภทที่ 1 และประเภทท่ี 2 จะถูกเก็บรักษาในโรงพักสินค้าบริษัท ไปรษณีย์ไทย 

จํากัด หรือส่งไปที่สํานักงานหรือด่านศุลกากร เพ่ือปฏิบัติพิธีการศุลกากร  
 
 
 
 
 
 

                                                            
3 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 191/2561 เร่ือง หลักเกณฑ์ของนําเข้าท่ีได้รับยกเว้นอากร ตามประเภท 12 ของภาค 4 แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตรา 
  ศุลกากร พ.ศ. 2530 ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 

2 • การแยกประเภทสิ่งของที่นําเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ

ประเภทที่ 1 ของยกเว้นอากร 

ประเภทที่ 2 ของซ่ึงมีราคา FOB รวมกันไม่เกิน 40,000 บาท

ประเภทที่ 3 ของอ่ืน ๆ นอกจากประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2
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เม่ือเจ้าหน้าที่ศุลกากรได้คัดแยกของที่นําเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศออกเป็น 3 ประเภทแล้ว  

จะปฏิบัติกับสิ่งของที่คัดแยกไว้ดังน้ี 
ประเภทที่ 1 ของยกเว้นอากร  
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด จะนําส่งที่บ้านของผู้รับ 
ประเภทที่ 2 ของซึ่งมีราคา FOB รวมกันไม่เกิน 40,000 บาท 
เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะเปิดตรวจและประเมินอากรต่อหน้าพนักงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด  

และบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร โดยพนักงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด จะจัดทํา
และส่งใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศไปให้ผู้รับ โดยหีบห่อที่ถูกเปิดตรวจจะมีเทปกาว
พลาสติกปิดรอยเปิดและประทับข้อความไว้ว่า “เปิดตรวจ/ปิดผนึก โดยพนักงานศุลกากร ร่วมกับเจ้าหน้าที่
ไปรษณีย์ EXAMINED/SEALED BY CUSTOMS AND POSTAL OFFICERS” 

เม่ือผู้รับได้รับใบแจ้งฯ ให้ผู้รับนําใบแจ้งฯ ไปติดต่อ ณ ท่ีทําการไปรษณีย์ที่ระบุไว้ในใบแจ้งฯ  
เพ่ือชําระอากรและรับของ หากผู้รับเห็นว่าเจ้าหน้าที่ศุลกากรประเมินราคาของสูงกว่าราคาที่ซ้ือจริง และผู้รับ 
มีเอกสารหลักฐานยืนยัน เช่น หลักฐานการซ้ือขาย หลักฐานการชําระเงิน เป็นต้น ผู้รับสามารถโต้แย้งการประเมิน
ภาษีอากรได้ โดยมีกระบวนการดังน้ี 

1. ผู้รับทําคําร้องขอโต้แย้งการประเมินภาษีอากร โดยพิมพ์แบบคําร้องจาก www.postalcustoms.com 
หรือขอรับแบบฟอร์มคําร้องได้ ณ ที่ทําการไปรษณีย์ และสามารถย่ืนคําร้อง ณ ที่ทําการไปรษณีย์ปลายทาง  
หรือย่ืนต่อส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ โดยเตรียมเอกสารดังน้ี 

1.1 คําร้องขอโต้แย้งการประเมินภาษีอากร  
1.2 ใบแจ้งให้ไปรับส่ิงของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ  
1.3 เอกสารหลักฐาน เช่น หลักฐานการซ้ือขาย หลักฐานการชําระเงิน เป็นต้น  
กรณีท่ีย่ืนคําร้องโต้แย้งการประเมินภาษีอากรต่อส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ ให้ผู้รับสําเนา

แจ้งให้ที่ทําการไปรษณีย์ทราบด้วย 
ทั้งน้ี ผู้รับต้องยังไม่ชําระค่าภาษีอากร และระบุความประสงค์ขอทราบผลการพิจารณาในคําร้อง

ว่าจะรอรับแจ้งผลการพิจารณาจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด และไปรับส่ิงของ ณ ที่ทําการไปรษณีย์ปลายทาง  
หรือติดต่อขอทราบผลและรับส่ิงของด้วยตนเองที่ฝ่ายตรวจคัดไปรษณียภัณฑ์ ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ แจ้งวัฒนะ 

2. พนักงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด ณ ที่ทําการไปรษณีย์ปลายทาง จะส่งหีบห่อที่ขอโต้แย้ง
การประเมินภาษีอากร พร้อมคําร้องขอโต้แย้งการประเมินภาษีอากร ใบแจ้งให้ไปรับส่ิงของส่งทางไปรษณีย์ระหว่าง
ประเทศและเอกสารหลักฐานให้กับส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์เพ่ือพิจารณา  

3. ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์จะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามวิธีที่ผู้ย่ืนคําร้องแจ้งความ
ประสงค์ไว้ต่อไป  

3 • กระบวนการทางศุลกากรของของที่นาํเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
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ประเภทที่ 3 ของอ่ืน ๆ นอกจากประเภทที่ 1 และประเภทท่ี 2 
ของจะถูกเก็บรักษาในโรงพักสินค้าบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด หรือส่งไปที่สํานักงานหรือด่านศุลกากร 

เพ่ือปฏิบัติพิธีการศุลกากร ผู้รับของต้องมาติดต่อที่ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ หรือสํานักงานหรือด่านศุลกากร 
ตามท่ีระบุไว้ในใบแจ้งฯ เพ่ือตรวจสอบของพร้อมเจ้าหน้าที่ศุลกากร เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะประเมินอากรขาเข้า 
และภาษีอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง และหากพบว่าเป็นของต้องมีใบอนุญาตนําเข้า ผู้รับของต้องจัดเตรียมใบอนุญาต 
หรือได้รับอนุญาตจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เม่ือผู้รับของปฏิบัติครบถ้วนตามกฎหมายอื่นและชําระค่าภาษีอากร 
ผู้รับสามารถรับของไปจากอารักขาศุลกากร 

เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อขอรับของ มีดังน้ี  
1. กรณีขอรับส่ิงของด้วยตนเอง 

- ใบแจ้งให้ไปรับส่ิงของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ 
- บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับของ

เป็นชาวต่างชาติ) ของผู้มีช่ือรับของตามที่ระบุในใบแจ้งฯ 
2. กรณีมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนรับส่ิงของแทน 

- ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ โดยให้ ผู้มีชื่อรับของบันทึก
รายละเอียดการมอบอํานาจให้แก่ผู้รับมอบอํานาจ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองทั้ง 2 ฝ่าย ที่ด้านหลังใบแจ้งฯ 

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ และลงนามรับรองสําเนา 
- บัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ  

3. กรณีผู้รับส่ิงของเป็นนิติบุคคล เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วนจํากัด 
- ใบแจ้งให้ไปรับส่ิงของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ โดยให้ผู้มีอํานาจลงนามเพื่อมอบ

อํานาจให้ผู้รับมอบอํานาจไปดําเนินการแทน พร้อมประทับตราบริษัทที่ด้านหลังใบแจ้งฯ เพ่ือมอบอํานาจให้ผู้รับ
มอบอํานาจไปดําเนินการแทน 

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของเจ้าของ หรือผู้จัดการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผู้มีอํานาจลงนามในเอกสารผูกพันนิติบุคคลนั้น ๆ และลงนามรับรองสําเนา  

- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้าน (ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน)  
และลงนามรับรองสําเนาพร้อมประทับตราบริษัท 

- บัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ  
ในขณะเปิดตรวจ มีวิธีพิจารณาของที่จัดอยู่ในประเภทที่ 3 แยกออกได้เป็น 3 ประเภทย่อย ดังน้ี 
1. ของท่ีมีราคา FOB ไม่เกิน 40,000 บาท และไม่ใช่ของต้องกํากัด จากการเปิดตรวจของพบว่า

ของมีราคา FOB ไม่เกิน 40,000 บาท และไม่ใช่ของต้องกํากัด เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะประเมินอากรขาเข้าและ 
ออกใบเสร็จรับเงิน เม่ือผู้รับของชําระอากรครบถ้วน สามารถรับของออกไปจากอารักขาของศุลกากร ซึ่งวิธีการน้ี
เรียกว่า “การเก็บอากรปากระวาง” 
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2. ของที่มีราคา FOB ไม่เกิน 40,000 บาท แต่เป็นของต้องกํากัด ผู้รับต้องติดต่อที่ส่วนบริการ
ศุลกากรไปรษณีย์ หรือด่านศุลกากรตามท่ีระบุในใบแจ้งฯ เพ่ือทําใบขนสินค้าขาเข้า โดยส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
เข้าระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร ซ่ึงมีข้ันตอนดังน้ี 

2.1 กรณีท่ียังไม่เคยลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากร ผู้รับของต้องลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการ
ศุลกากรที่ฝ่ายบริการศุลกากรไปรษณีย์ 

2.2 ผู้รับของส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถใช้บริการ Service Counter 
ของบริษัทไปรษณีย์ไทย จํากัด 

2.3 ผู้รับของชําระภาษีอากร 
2.4 ผู้รับของติดต่อคลังสินค้าเพ่ือนําของมาตรวจปล่อย 
2.5 เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจของและบันทึกการตรวจปล่อยในระบบคอมพิวเตอร์ 
2.6 ผู้รับของนําของไปจากอารักขาของศุลกากร 

3. ของที่มีราคา FOB เกิน 40,000 บาท และ/หรือเป็นของต้องกํากัด ผู้รับต้องติดต่อที่ส่วนบริการ
ศุลกากรไปรษณีย์ หรือด่านศุลกากรตามท่ีระบุในใบแจ้งฯ เพ่ือทําใบขนสินค้าขาเข้า โดยส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
เข้าระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติเช่นเดียวกับที่กล่าวมาแล้วในข้อ 2  
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แผนภาพแสดงประเภทของท่ีนําเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศและกระบวนการทางศุลกากร 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
  

ประเภทท่ี 1  
ของท่ีมีราคา CIF 

ไม่เกิน 1,500 บาท และไม่เป็น
ของต้องห้าม ต้องกํากัด 

ประเภทท่ี 2  
ของท่ีมีราคา FOB ไม่เกิน 40,000 บาท  

และไม่เป็นของต้องห้าม ต้องกํากัด หรือของ 
ท่ีต้องส่งวิเคราะห์

ประเภทท่ี 3 
ของอ่ืน ๆ 

บริษัทไปรษณีย์ไทย จํากัด 
ส่งของถึงบ้านผู้รับ 

เจ้าหน้าท่ีศุลกากรเปิดตรวจ 
และประเมินอากรต่อหน้าพนักงานของ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด 

พนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด 
จัดทําและส่งใบแจ้งฯ ให้แก่ผู้รับ

ชําระอากรและรับของ โต้แย้งการประเมินอากร

ผลการพิจารณา

เก็บในโรงพักสินค้าของบริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จํากัด  

หรือส่งไปด่านศุลกากร 

พนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด 
จัดทําและส่งใบแจ้งฯ ให้แก่ผู้รับ

ผู้รับนําใบแจ้งฯ ไปติดต่อ
เจ้าหน้าท่ีศุลกากร 

เพ่ือปฏิบัติพิธีการศุลกากร 
ผู้รับติดต่อไปรษณีย์ท่ีระบุในใบแจ้ง
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แผนภาพแสดงกระบวนการทางศุลกากรของของท่ีนําเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศประเภทท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ของประเภทท่ี 3 
ของอ่ืน ๆ 

ราคา FOB ไม่เกิน  
40,000 บาท  

และไม่ใช่ของต้องกํากัด

เจ้าหน้าท่ีศุลกากร 
เปิดตรวจและประเมินอากร 

ชําระอากรปากระวาง
และรับของ

ราคา FOB ไม่เกิน  
40,000 บาท  

แต่เป็นของต้องกํากัด

ราคา FOB เกิน 40,000 บาท  
และ/หรือเป็นของต้องกํากัด

ทําใบขนสินค้าขาเข้า 
(ของต้องกํากัดต้องมีใบอนุญาต
นําเข้าจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง) 

ชําระอากร

เจ้าหน้าท่ีศุลกากร
ตรวจปล่อย 

นําของออกจากอารักขา
ของศุลกากร



12 
 

ตัวอย่างใบแจ้งให้ไปรับส่ิงของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ 
(ด้านหน้า) 

00000

00000

ABC CO.,LTD 
123 BANGPONGPANG 

EA123456789CN

ABC CO.,LTD 
123 BANGPONGPANG 

EA123456789CN

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

หมายเลขท่ีใช้ในการตรวจสอบสถานะ 

สถานที่ติดต่อรับของ

เลขท่ีรายการศุลกากร
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(ด้านหลัง) 
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5.1 อากรขาเข้า  
ความรับผิดในอันจะต้องเสียอากรเกิดข้ึนในเวลาที่นําของเข้าสําเร็จ สําหรับของที่นําเข้าทางไปรษณีย์

ระหว่างประเทศถือว่านําเข้าสําเร็จเม่ือเปิดถุงไปรษณีย์4 การคํานวณอากรขาเข้าจะคํานวณตามสภาพแห่งของ 
ราคาศุลกากร และพิกัดอัตราศุลกากรท่ีเป็นอยู่ในเวลาท่ีนําเข้าสําเร็จ5  

ราคาศุลกากรสําหรับการคํานวณอากรขาเข้าจะต้องเป็นราคาที่รวมค่าประกันภัย ค่าขนส่งของ  
ค่าขนของลง ค่าขนของข้ึน และค่าจัดการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการขนส่งของที่นําเข้ามายังด่านศุลกากร6  
หรือราคา INCOTERM CIF ซ่ึงประกอบด้วย 

1. มูลค่าของสินค้า (Cost) ที่นําเข้าใน INCOTERM FOB 
2. ค่าประกันภัย (Insurance) ที่ใช้กําหนดราคาศุลกากรในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรสําหรับของ

ที่นําเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ให้ปฏิบัติตามลําดับดังน้ี 
2.1 ใช้ค่าประกันภัยตามที่ปรากฏในบัญชีราคาสินค้าหรือเอกสารหลักฐานการจ่าย 

ค่าประกันภัย 
2.2 ในกรณีบัญชีราคาสินค้าไม่มีค่าประกันภัย หรือไม่มีเอกสารหลักฐานการจ่ายค่าประกันภัย 

ให้บวกค่าประกันภัยข้ึนอีกร้อยละ 1 ของราคา FOB7 
3. ค่าขนส่งของ (Freight) ที่ใช้กําหนดราคาศุลกากรในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรสําหรับของ 

ที่นําเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ให้ปฏิบัติตามลําดับดังน้ี 
3.1 ใช้ค่าขนส่งตามที่ปรากฏในบัญชีราคาสินค้าหรือเอกสารหลักฐานการจ่ายค่าขนส่งของ

ดังกล่าว 
3.2 ในกรณีบัญชีราคาสินค้าไม่มีค่าขนส่งของ หรือไม่มีเอกสารหลักฐานการจ่ายค่าขนส่งของ 

ให้บวกค่าขนส่งตามอัตราค่าไปรษณีย์ยากรสําหรับพัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด  
ที่ใช้อยู่ขณะนําเข้า8 

พิกัดอัตราศุลกากรสําหรับการคํานวณอากรขาเข้าจะใช้พิกัดอัตราอากรตามพระราชกําหนดพิกัด
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 ท่ี 16/2561 เร่ือง การกําหนดมูลค่าของรายการค่าประกันภัย ค่าขนส่งของ ค่าขนของลง ค่าขนของขึ้น หรือค่าจัดการต่าง ๆ  
  ลงวันท่ี 23 มกราคม 2561 
8 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 16/2561 เร่ือง การกําหนดมูลค่าของรายการค่าประกันภัย ค่าขนส่งของ ค่าขนของลง ค่าขนของขึ้น หรือค่าจัดการต่าง ๆ 
  ลงวันท่ี 23 มกราคม 2561 
9 มาตรา 4 แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 

4 • วิธีคํานวณอากรขาเข้าและภาษีอ่ืน ๆ สําหรับของท่ีนําเขา้ทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
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5.2 ภาษีสรรพสามิต10 
สําหรับสินค้าซึ่งนําเข้าและระบุไว้ในบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 

แบตเตอรี่ ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเคร่ืองสําอาง นํ้ามัน สุรา เครื่องด่ืม ยาสูบ เป็นต้น ต้องเสียภาษีสรรพสามิตด้วย 
การคํานวณภาษีสรรสามิตข้ึนอยู่กับชนิดสินค้าตามบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ดังน้ี 

5.2.1 การคํานวณภาษีตามมูลค่า เช่น รถยนต์ เป็นต้น 
   ภาษีตามมูลค่า = ราคาขายปลีกแนะนําไม่รวม VAT x อัตราภาษีตามมูลค่า (%) 

5.2.2 การคํานวณภาษีตามปริมาณ เช่น นํ้ามัน เป็นต้น 
   ภาษีตามปริมาณ = ปริมาณ (ลิตรหรือกิโลกรัม) x อัตราภาษีตามปริมาณ 

5.2.3 การคํานวณภาษีตามมูลค่าและตามปริมาณ เช่น สุรา ยาสูบ เป็นต้น 
   ภาระภาษี = ภาษีตามมูลค่า + ภาษีตามปริมาณ 

5.3 ภาษีมูลค่าเพ่ิม11  
ภาษีมูลค่าเพ่ิม = (ราคา CIF + อากรขาเข้า + ภาษีสรรพสามิตตามที่กําหนดในมาตรา 77/1(19)  

แห่งประมวลรัษฎากร + ค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกาลงทุน + ภาษีและค่าธรรมเนียมอื่น
ตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา) x อัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม  

5.4 ตัวอย่างการคํานวณอากรขาเข้า  
นางสาว A ซื้อกระเป๋าจากประเทศญ่ีปุ่น 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 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม = (31,300 + 6,260) x 7% 
                  = 2,629 บาท 
รวมภาษีที่ต้องชําระ = 6,260 + 2,629 
                         = 8,889 บาท 
 
 
 

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

 

5 • การค้นหาพิกัดอัตราศุลกากร

2
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3. เข้าไปที่ฐานข้อมูลอัตราอากร (Integrated Tariff Database) 

4. เข้าไปท่ี “ค้นหาพิกัดอัตราอากรขาเข้า” ให้ใส่เลขพิกัด 2, 4, 6 หรือ 8 หลักของสินค้า หรือคําอธิบาย
ภาษาไทยหรือคําอธิบายภาษาอังกฤษ และคล๊ิกที่คําว่า “ค้นหา” 
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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%

 

 
6.1 กรณีที่ไม่ต้องผ่านการตรวจสอบจากพนักงานศุลกากรก่อนส่งออก ผู้ส่งออกสามารถส่งออกได้  

ณ ที่ทําการไปรษณีย์ทุกแห่ง หากเข้าหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 
6.1.1 ไม่เป็นของต้องห้าม 
6.1.2 ไม่เป็นของต้องมีใบอนุญาตส่งออก 
6.1.3 ไม่เป็นของต้องเสียอากรขาออก 
6.1.4 ของส่งจากผู้ส่งคนหน่ึงไปถึงผู้รับคนหน่ึง ไม่ว่าจะมีจํานวนก่ีห่อ มีราคารวมกันคราวหน่ึง

ไม่เกิน 10,000 บาท สําหรับของทั่วไป หรือไม่เกิน 50,000 บาท สําหรับเพชรพลอย เครื่องรูปพรรณทองคํา  
ทองคําขาวและเครื่องรูปพรรณ  
6.1.5 ไม่เป็นของที่ขอคืนอากร 
6.1.6 ไม่เป็นของที่ขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร  
6.1.7 ไม่เป็นของที่ขอใบสุทธินํากลับ 

6 • การส่งของออกทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
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6.1.8 ไม่เป็นของที่ผู้ส่งออกเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมและประสงค์จะใช้ 
ใบขนสินค้าเป็นหลักฐานสําหรับการใช้ภาษีมูลค่าเพ่ิมอัตราศูนย์ 

6.2 กรณีที่ต้องผ่านการตรวจสอบจากพนักงานศุลกากรก่อนส่งออก หากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ในข้อ 6.1 ผู้ส่งออกต้องทําใบขนสินค้าขาออก สําหรับผู้ส่งออกที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากร  
ผู้ส่งออกต้องลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากร และส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับ 
นําของมาให้เจ้าหน้าท่ีศุลกากรตรวจสอบ  

 

 
ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ อาคารศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) กรุงเทพมหานคร เลขที่ 111 

หมู่ 3 ซอยแจ้งวัฒนะ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี 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  
สืบค้นข้อมูลได้ท่ี www.customs.go.th > เก่ียวกับเรา > ข้อมูลสํานักงาน/ด่านศุลกากร > ข้อมูลติดต่อ 

7 • สถานที่ติดต่อ
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หน่วยงานอ่ืนที่ร่วมให้บริการ ณ ที่ทําการส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ 
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 

 

 
คําถาม : ของที่ญาติส่งมาจากต่างประเทศเพ่ือเป็นของขวัญ หรือของฝาก ทําไมต้องเสียภาษี 
คําตอบ : ของที่นําเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศที่จะได้รับยกเว้นอากร คือของซ่ึงแต่ละหีบห่อ 

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 
ดังน้ัน หากของขวัญหรือของฝากที่นําเข้ามาในราชอาณาจักรมีราคารวมค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (CIF)  
เกิน 1,500 บาท ผู้รับของต้องเสียภาษี 

 
คําถาม : สั่งของจากต่างประเทศหลายหีบห่อ โดยแต่ละหีบห่อมีราคารวมค่าประกันภัยและค่าขนส่ง 

(CIF) ไม่เกิน 1,500 บาท เหตุใดจึงนําหีบห่อมารวมกัน ทําให้ผู้รับของต้องเสียภาษี 
คําตอบ : ของต้องชําระอากร คือของที่นําเข้าโดยทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ซ่ึงส่งจากผู้ส่งคนหน่ึง 

ถึงผู้รับคนหน่ึงในคราวเดียวกัน หรือเข้ามาถึงพร้อมกัน ไม่ว่าจะมีจํานวนก่ีหีบห่อ และมีราคารวมค่าประกันภัยและ
ค่าขนส่ง (CIF) เกิน 1,500 บาท  

ดังน้ัน ถึงแม้ว่าแต่ละหีบห่อมีราคารวมค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (CIF) ไม่เกิน 1,500 บาท แต่หาก 
ของนั้นส่งถึงผู้รับในคราวเดียวกัน หรือเข้ามาถึงในราชอาณาจักรพร้อมกัน เจ้าหน้าที่สามารถรวมทุกหีบห่อ 
เข้าด้วยกันและหากราคารวมค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (CIF) เกิน 1,500 บาท ผู้รับของต้องเสียภาษี 

 
คําถาม : ส่ังซ้ือบุหรี่ไฟฟ้าทางอินเทอร์เน็ตและส่งเข้ามาทางไปรษณีย์ ทําไมของจึงโดนกัก 
คําตอบ : บุหรี่ไฟฟ้าเป็นของต้องห้ามนําเข้า ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้บารากู่ 

และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนําเข้าในราชอาณาจักร พ.ศ. 2557 ออกตามความใน
มาตรา 5 วรรคหนึ่ง (1) และมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักร 
พ.ศ. 2522 หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบปีหรือปรับเป็นเงินห้าเท่าของสินค้าที่ส่งออกหรือนําเข้าหรือ 
ทั้งจําทั้งปรับกับให้ริบสินค้ารวมทั้งสิ่งที่ใช้บรรจุและพาหนะใด ๆ ที่ใช้ในการบรรทุกสินค้าซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับความผิด

8 • คําถามที่พบบ่อย
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รวมทั้งพาหนะที่ใช้ลากจูงพาหนะบรรทุกสินค้าน้ันเสียตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและ
การนําเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2522 

โทษตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 244 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับ
ไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และศาลอาจส่ังริบของน้ันก็ได้ ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม่ 

 
คําถาม : ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศหาย ต้องทําอย่างไร 
คําตอบ : ให้ผู้รับของไปแจ้งความกับสถานีตํารวจในพ้ืนที่ และนําหลักฐานใบแจ้งความ พร้อมสําเนา

บัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านไปติดต่อที่ฝ่ายบริการศุลกากรไปรษณีย์เพ่ือขอออกใบแทนใบแจ้งฯ  
 

คําถาม : จะตรวจสอบสถานะของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศได้อย่างไร 
คําตอบ : ผู้รับสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของไปรษณีย์ไทย www.thailandpost.co.th หรือ

เว็บไซต์ของกรมศุลกากร  
1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.customs.go.th 
2. เข้าไปที่ e-Tracking System 
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3. เข้าไปที่ ตรวจสอบสถานะ พัสดุไปรษณีย์/ไปรษณีย์ต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ระบุหมายเลขส่ิงของ 13 หลัก และกดปุ่ม “ค้นหา” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3
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คําถาม : การนําเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศต่างกับการนําเข้าของเร่งด่วน ณ เขตปลอดอากร  
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อย่างไร 

คําตอบ : ของเร่งด่วนขาเข้า สามารถจัดแบ่งได้ 4 ประเภท ได้แก่ 12 
ประเภทที่ 1 เอกสารท่ีไม่ต้องเสียอากร ตามภาค 2 พิกัดอัตราอากรขาเข้า แห่งพระราชกําหนดพิกัด

อัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 และไม่เป็นของต้องห้ามต้องกํากัด 
ประเภทที่ 2 ของไม่ต้องเสียอากร หรือของที่ได้รับยกเว้นอากร ได้แก่ 

2.1 ของท่ีไม่ต้องเสียอากรตามภาค 2 พิกัดอัตราอากรขาเข้าแห่งพระราชกําหนด 
พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 และไม่เป็นของต้องห้ามต้องกํากัด 

2.2 ของที่นําเข้าซึ่งแต่ละรายมีราคา CIF ไม่เกิน 1,500 บาท13 ท่ีได้รับยกเว้นอากร 
ตามประเภท 12 ภาค 4 แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 และไม่เป็นของต้องห้ามต้องกํากัด 

2.3 ตัวอย่างสินค้าที่ใช้ได้แต่เพียงเป็นตัวอย่างและไม่มีราคาในทางการค้า ที่ได้รับยกเว้น
อากรตามประเภท 14 ภาค 4 แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 และไม่เป็นของต้องห้ามต้องกํากัด 

ประเภทท่ี 3 ของต้องเสียอากร ที่นําเข้าทางสนามบินศุลกากรโดยแต่ละใบตราส่งสินค้าทางอากาศ 
(House Air Waybill) มีราคา FOB (Free On Board) ไม่เกิน 40,000 บาท และไม่เป็นของต้องห้ามต้องกํากัด 
หรือของที่ได้รับยกเว้นอากรตามภาค 4 หรือของท่ีใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร หรือของที่ต้องส่งตัวอย่าง
วิเคราะห์สินค้าก่อนปล่อย 

ประเภทที่ 4 ของอ่ืน ๆ นอกจากของตามประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 และประเภทท่ี 3 
กระบวนการทางศุลกากรเก่ียวกับของเร่งด่วนขาเข้า 
1. ความรับผิดในอันจะต้องเสียค่าภาษี สําหรับของเร่งด่วนขาเข้าเกิดข้ึนในเวลาท่ีอากาศยานที่นําของ

เข้าได้มาถึงสนามบินศุลกากร 
2. การกําหนดราคาศุลกากรในการนําของเข้าจะต้องรวมค่าประกันภัย ค่าขนส่งของ ค่าขนของลง ค่าขน

ของข้ึน และค่าจัดการต่าง ๆ ที่เก่ียวเน่ืองกับการขนส่งของที่นําเข้า14 
2.1 ค่าประกันภัย (Insurance) ท่ีใช้กําหนดราคาศุลกากรในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรสําหรับ

ของส่งทางไปรษณีย์ ให้ปฏิบัติตามลําดับดังน้ี 
2.1.1 ใช้ค่าประกันภัยตามที่ปรากฏในบัญชีราคาสินค้า (Invoice) หรือเอกสารหลักฐานการ

จ่ายค่าประกันภัย 

                                                            
12 ประกาศกรมศุลกากรที่ 66/2561 เร่ือง การปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 
13 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 191/2561 เร่ือง หลักเกณฑ์ของนําเข้าที่ได้รับยกเว้นอากร ตามประเภท 12 ของภาค 4 แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตรา 
   ศุลกากร พ.ศ. 2530 ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 
14 มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 
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2.1.2 ในกรณีบัญชีราคาสินค้า (Invoice) ไม่มีค่าประกันภัย หรือไม่มีเอกสารหลักฐานการ
จ่ายค่าประกันภัย ให้บวกค่าประกันภัยข้ึนอีกร้อยละ 1 ของราคา FOB15 

2.2 ค่าขนส่งของ (Freight) ที่ใช้กําหนดราคาศุลกากรในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรสําหรับของ
เร่งด่วน ให้ปฏิบัติตามลําดับดังน้ี 

2.2.1 ใช้ค่าขนส่งตามที่ปรากฏในบัญชีราคาสินค้า (Invoice) หรือหลักฐานการจ่ายค่าขนส่ง
ของดังกล่าว 

2.2.2 ในกรณีบัญชีราคาสินค้า (Invoice) ไม่มีค่าขนส่งของหรือไม่มีเอกสารหลักฐานการ
จ่ายค่าขนส่งของ ให้ใช้อัตราค่าระวางบรรทุกทางอากาศยานเฉล่ียตาม Zone ที่กรมศุลกากรประกาศให้ใช้สําหรับ 
ของเร่งด่วนเป็นเกณฑ์ในการกําหนดราคาศุลกากร16  

 ของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ของเร่งด่วน 
ประเภทของ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

(1) ของยกเว้นอากร  
(2) ของต้องชําระอากร  
(3) ของอ่ืน ๆ นอกจากประเภทที่ 1 และ
ประเภทที่ 2 

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

ความรับผิดในอัน
จะต้องเสียอากร 

เกิดข้ึนเม่ือเปิดถุงไปรษณีย์ เกิดข้ึนเม่ืออากาศยานที่นําของเข้าได้มาถึง
สนามบินศุลกากร 

การกําหนดราคา
ศุลกากร 

CIF 
ค่าขนส่งของ (Freight) ใช้ค่าขนส่ง 
ตามอัตราค่าไปรษณีย์ยากรสําหรับพัสดุ
ไปรษณีย์ระหว่างประเทศของบริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จํากัด ที่ใช้อยู่ขณะนําเข้า 

CIF
ค่าขนส่งของ (Freight) ใช้อัตราค่าระวางบรรทุก
ทางอากาศยานเฉล่ียตามโซน (Freight Zone) 
ตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 

  

                                                            
15 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 16/2561 เร่ือง การกําหนดมูลค่าของรายการค่าประกันภัย ค่าขนส่งของ ค่าขนของลง ค่าขนของขึ้น หรือค่าจัดการต่าง ๆ  
   ลงวันท่ี 23 มกราคม 2561 
16 ประกาศกรมศุลกากร ท่ี 7/2561 เรื่อง อัตราค่าระวางบรรทุกทางอากาศยานเฉล่ียตาม Zone ลงวันท่ี 19 มกราคม 2561 
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 ของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ของเร่งด่วน 
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 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม = (25,000+4,000) x 7% 
                  = 2,030 บาท 
รวมค่าภาษีที่ต้องชําระ = 4,000+2,030 
                            = 6,030 บาท 

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 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม = (25,000+7,500) x 7% 
                  = 2,275 บาท  
รวมค่าภาษีที่ต้องชําระ = 7,500+2,275 
                            = 9,775 บาท  

 
คําถาม : ผู้ประกอบการของเร่งด่วนคือใคร 
คําตอบ : ผู้ประกอบการของเร่งด่วน คือผู้ประกอบการท่ีจดทะเบียนกับกรมศุลกากรเป็น

ผู้ประกอบการของเร่งด่วน ได้แก่ 
1. ผู้ประกอบการของเร่งด่วนที่เป็นสมาชิกสมาคมขนส่งสินค้าเร่งด่วนไทย (Thai Express 

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

                                                            
17 ประกาศกรมศุลกากร ท่ี 130/2561 เร่ือง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรเกี่ยวกับของเร่งด่วน ลงวันที่ 8 
   พฤษภาคม 2561 
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2. ผู้ประกอบการของเร่งด่วนที่เป็นสมาชิกสมาคมกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งพัสดุด่วน 
เอเชียแปซิฟิก (Conference of Asia Pacific Express Carriers Association : C.A.P.E.C) ประกอบด้วยผู้ประกอบการ
จํานวน 4 ราย ได้แก่  

 

 
คําถาม : หากผู้รับได้รับใบแจ้งฯ โดยในใบแจ้งระบุให้ไปติดต่อรับของที่ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์  

ผู้รับต้องทําอย่างไรบ้าง 
คําตอบ : ผู้รับติดต่อที่ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ อาคารศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพ  

ซอยแจ้งวัฒนะ 5 และดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 

ข้อแนะนํา : เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการประเมินภาษีอากร ผู้รับควรจัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานการซ้ือสินค้า 
ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ เช่น หลักฐานการซ้ือขาย หลักฐานการชําระเงิน เป็นต้น 

 
คําถาม : การส่งกลับส่ิงของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศทําได้ในกรณีใดบ้าง 
คําตอบ : 1. กรณีที่ไม่มีผู้มารับของภายใน 30 วันนับแต่วันนําเข้า บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด  

จะทํารายงานหีบห่อที่ไม่มีผู้มารับให้ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ทราบ เพ่ือทําการตรวจสอบก่อนอนุญาตส่งคืนต้น
ทางต่างประเทศ โดยหากมีเหตุอันควรสงสัยเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะเปิดตรวจ หากพบว่าไม่ใช่ของต้องห้าม ต้องกํากัด 
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด จะส่งคืนต้นทางต่างประเทศ โดยไม่ต้องทําใบขนสินค้า 

2. กรณีผู้รับมาย่ืนใบแจ้งฯ เพ่ือติดต่อรับของแล้ว แต่ไม่ได้รับไปและขอส่งกลับ สามารถส่งกลับได้ 
โดยไม่ต้องทําใบขนสินค้า ทั้งน้ี ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 

2.1 ของน้ันต้องไม่ใช่ของต้องห้าม ต้องกํากัด และไม่มีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าการขอ
ส่งกลับน้ันเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต  

2.2 จะต้องส่งกลับทั้งหีบห่อ จะขอส่งกลับเพียงบางส่วนไม่ได้ 
2.3 ของน้ันจะเปิดตรวจแล้วตามใบขอเปิดตรวจหรือพิธีการเก็บอากรปากระวางก็ได้ แต่ต้อง

ยังไม่ได้ชําระอากรและยังไม่ได้ทําใบขนสินค้า 

ย่ืนใบแจ้งฯ
และรับบัตรคิว

รอเรียกคิว
เปิดตรวจ

และประเมินอากร

ชําระอากร
และนําของออกจาก
อารักขาของศุลกากร
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2.4 ของน้ันเป็นของฝากหรือของขวัญมีปริมาณพอสมควร หรือไม่มีลักษณะหรือปริมาณท่ีเห็น
ได้ว่าเป็นสินค้าที่นําเข้ามาจําหน่าย และผู้มีช่ือรับของไม่ได้ส่ังให้ส่งเข้ามา 

หากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.1 - 2.4 แต่ผู้รับประสงค์จะส่งกลับ ผู้รับต้องปฏิบัติพิธีการ
ส่งกลับตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีผู้มาติดต่อรับของ

ภายใน 30 วัน 

ผู้รับปฏิเสธรับของ 
และขอส่งกลับ 

เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบ 

ไม่ใช่ของต้องห้าม  

ต้องกํากัด 

บจก.ไปรษณีย์ไทย

ส่งคืนต้นทาง

ต่างประเทศ 

เป็นของต้องห้าม

ต้องกํากัด

ยึดและดําเนินคดี

ตามกฎหมาย 

ส่งคืนต้นทางต่างประเทศ   
โดยไม่ต้องทําใบขนสินค้า  

ทั้งน้ี ต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ 2.1-2.4 

ของที่เปิดตรวจแล้ว   

และชําระอากรแล้ว   

หรือทําใบขนสินค้าแล้ว 

ต้องทํา Re-export 
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คําถาม : ข้อความหรือชุดตัวเลขที่ปรากฏในใบแจ้งฯ มีส่วนเก่ียวข้องกับการทําใบขนสินค้าขาเข้าอย่างไร 
คําตอบ :  

 

 
 
หมายเหตุ : สถานท่ีตรวจปล่อย ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ รหัส 1201 
 
 
 

00000

ABC CO.,LTD 
123 BANGPONGPANG 

EA123456789CN

เลขใบตราส่ง

วันท่ีนําเข้า


