
พิธีการศุลกากรทางไปรษณีย 
 
 
พิธีการนําเขา 

สิ่งของที่นําเขามาในราชอาณาจักรไทยโดยทางไปรษณีย จะถูกเปดตรวจโดยเจาหนาทีศุ่ลกากร
รวมกับเจาหนาที่ บริษัท ไปรษณียไทย จํากดั เพ่ือคัดแยกสําหรับการปฏิบัตพิิธีการศุลกากร กอนสงมอบ
ใหกับผูมีชือ่รับของ โดยแบงออกเปน 3 ประเภท ดังน้ี 

ประเภทท่ี 1: ของยกเวนอากร คือ ของที่มีหลักเกณฑดงัน้ี 
1.ของแตละหีบหอมีราคาไมเกิน 1,000 บาท หรือ 
2.ตัวอยางสินคาที่ใชไดแตเพียงเปนตวัอยางและไมมีราคาในทางการคา 

ของประเภทที ่1 น้ี บริษัท ไปรษณียไทย จํากดั เปนผูนําของไปสงมอบใหแกผูมีชื่อรับของ 
ตามที่อยูผูฝากสง ระบุไวทีห่นาหีบหอ 

ประเภทท่ี 2: ของตองชําระอากร คือ ของทีส่งจากผูสงคนหน่ึงถึงผูรับคนหน่ึงในคราวเดียวกัน 
หรือเขามาถึงพรอมกัน ไมวาจะกี่หบีหอ หากมีราคา FOB (Free On Board) รวมกนัไมเกิน 40,000 บาท 
และไมเปนของตองหามตองกํากัด หรือไมเปนของตองสงตัวอยางวิเคราะหสินคากอนปลอย 

เจาหนาที่ศลุกากรจะทาํการประเมินราคาและคาอากร แลวสงมอบของให บริษัท ไปรษณียไทย 
จํากดั นําสงไปทีท่ี่ทาํการไปรษณียปลายทาง เพ่ือสงมอบของใหแกผูมีชื่อรับของและเรียกเก็บคาภาษี
อากรแทนกรมศุลกากร โดยบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด จะออก ‘ใบแจงใหไปรับส่ิงของสงทางไปรษณีย
ระหวางประเทศ’ (Notification to Collect International Postal Items) และจัดสงไปใหผูมีชือ่รับของ
เพ่ือแจงใหไปรับของและชําระคาภาษีอากร ณ ที่ทาํการไปรษณียที่ระบุไวในใบแจงฯ โดยที่ทาํการ
ไปรษณียจะเปนผูออกใบเสร็จรับเงินแทนกรมศุลกากร 
 กรณีเจาหนาทีศ่ลุกากรตรวจพบวาของรายใดมีปญหาในการประเมินราคา หรือผูมีชื่อรับของ
ตองการใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกากร เจาหนาที่ศลุกากรจะคัดแยกของดังกลาวเปนของประเภทที ่3 

การโตแยงการประเมินคาภาษีอากร (ของประเภทท่ี 2) 
สําหรับของประเภทที่ 2 เม่ือผูรับของไดรับ ‘ใบแจงใหไปรับส่ิงของสงทางไปรษณียระหวาง

ประเทศ’ (Notification to Collect International Postal Items) เพ่ือแจงใหไปรับของพรอมจํานวนคา
ภาษีอากรที่ตองชาํระ ณ ทีท่ําการไปรษณียที่ระบุไวในใบแจงฯ และหากผูรับของมีความประสงคจะ
โตแยงการประเมินคาภาษีอากรที่ถกูเรียกเกบ็ สามารถดาํเนินการได  

โดยมีข้ันตอนในการขออุทธรณการประเมินราคา/ภาษีอากร ดังน้ี 
1.จัดทาํคํารองขออุทธรณการประเมินราคา/ภาษีอากร  
2.ย่ืนคํารองฯ พรอมใบแจงฯ และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของกับการซ้ือขาย (ถามี) สงตอสวน

บริการศลุกากรไปรษณียและอากาศยาน สาํนักงานศลุกากรกรุงเทพโดยตรง หรือย่ืนผานที่ทาํการ
ไปรษณียที่ติดตอรับของ เพ่ือขอทบทวนการประเมินราคาและภาษีอากรใหม และระบุดวยวาจะขอ
รับทราบผลการพิจารณาพรอมขอรับของ ณ ที่ทาํการไปรษณีย หรือที่ฝายตรวจคัดไปรษณียภัณฑ สวน
บริการศลุกากรไปรษณียและอากาศยาน ถนนรองเมือง แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
 3.เม่ือสวนบริการศลุกากรไปรษณียฯ พิจารณาคาํรองแลวเสร็จ จะแจงผลการพิจารณาอุทธรณ
พรอมสงของคืนทีท่ําการไปรษณียที่ติดตอรับของ เพ่ือแจงใหผูรับของทราบและสงมอบของตอไป หรือ     
ผูย่ืนคํารองอทุธรณไปติดตอขอรับของพรอมชาํระคาภาษีอากรไดที่ฝายตรวจคดัไปรษณียภัณฑ สวน
บริการศลุกากรไปรษณียและอากาศยาน ถนนรองเมือง แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

ประเภทท่ี 3: ของอื่น ๆ นอกจากประเภทที ่1 และ 2 
 เจาหนาที่ศลุกากรจะสงมอบของให บริษัท ไปรษณียไทย จํากดั เพ่ือสงไปเก็บรักษาไวใน
คลังสินคา สําหรับเก็บสิ่งของสงทางไปรษณีย โดยบริษัท ไปรษณียไทย จํากดั จะออก ‘ใบแจงใหไปรับ
ส่ิงของสงทางไปรษณียระหวางประเทศ’ (Notification to Collect International Postal Items) แลว
สงไปใหผูมีชือ่รับของ เพ่ือแจงใหไปปฏิบตัิพิธกีารศลุกากรและขอรับของ ที่ฝายบริการศุลกากรไปรษณีย 
สวนบริการศุลกากรไปรษณียและอากาศยาน ถนนรองเมือง แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ หรือ
ดานศุลกากรที่ระบุไวในใบแจงฯ  

การปฏิบตัิพิธกีารศุลกากรสําหรับของประเภทที ่3 สามารถดําเนินการได 2 กรณี คอื 
 1.กรณีของราคาไมเกิน 40,000 บาท ผูรับของไมตองจัดทาํใบขนสินคาขาเขา โดยเจาหนาที่
ศุลกากรจะประเมินราคาและจัดเก็บคาภาษีอากร ณ จุดเดียวกัน    



���� เอกสารท่ีตองนํามาแสดง ในการตดิตอรับสิ่งของจากสวนบริการศุลกากรไปรษณียและอากาศ
ยาน หรือดานศลุกากร  

กรณีผูมีชื่อรับเปนบุคคลธรรมดา ในใบแจงใหไปรับสิ่งของสงทางไปรษณียระหวางประเทศ 
(NOTIFICATION TO COLLECT INTERNATIONAL POSTAL ITEMS) 
 ���� ขอรับส่ิงของดวยตนเอง 
 - บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให 
 - ใบแจงฯ 
 ���� มอบอํานาจใหผูอื่นมารับส่ิงของแทนตน 
 - สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูมอบอํานาจพรอมลงนามรับรองสําเนา 
 - บัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอาํนาจ 
 - ใบแจงฯ (ผูมอบอาํนาจลงนามเพ่ือมอบอํานาจ ดานหลังใบแจงฯ) 

กรณีผูรับส่ิงของเปนนิติบุคคล เชน บริษัท หางฯ ราน เปนตน 
 ���� ผูมีอํานาจมารับดวยตนเอง 

 - บัตรประจําตัวประชาชนของผูจัดการ หรือของผูมีอาํนาจลงนามในเอกสารผูกพัน       
นิติบุคคลน้ันๆ  

 - สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หางฯ ราน โดยลงนามรับรองสาํเนา
พรอมประทับตราบริษัท 

 - ใบแจงฯ (ผูมีอํานาจ ตองลงนามพรอมประทบัตราบริษัทลงในดานหลังใบแจงฯ) 
 ���� นิติบุคคลมอบอํานาจใหผูอื่นมารับแทน 

 - สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูจัดการ หรือของผูมีอาํนาจลงนามในเอกสาร
ผูกพันนิติบคุคลน้ันๆ โดยลงนามรับรองสําเนาพรอมประทับตราบริษัท 

 -  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หางฯ ราน โดยลงนามรับรองสาํเนา
พรอมประทับตราบริษัท 

 - บัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบ 
 - ใบแจงฯ (ผูมีอํานาจลงนามพรอมประทับตราบริษัทในแบบฟอรมการมอบอาํนาจ

ดานหลังใบแจงฯ) 
หมายเหตุ: ผูรับมอบอํานาจ จะมอบอํานาจตอใหแกบุคคลท่ีสามไมได  

���� ข้ันตอนในการปฏิบัติพิธีการศุลกากร 
1.กรอกเอกสารดานหลังใบแจงฯ ย่ืนเอกสารที่โตะเบอร 1 รับหมายเลขบัตรคิว แลวน่ังรอเรียกรับ

ของ 
2.เปดของรวมกบัเจาหนาทีศุ่ลกากรตามชองที่ไดรับเรียก เพ่ือประเมินราคาคาภาษีอากร  
3.ชําระคาภาษีอากรแลวรับใบปลอยของจากเจาหนาทีศ่ลุกากร 
4.ย่ืนใบปลอยของที่จุดตรวจสอบหนาประตทูางเขากอนออกจากดานศุลกากร 

���� ระยะเวลา 
การดาํเนินการขอรับของใชเวลาไมเกิน 36 นาท ี

 
2.กรณีของมีราคาเกินกวา 40,000 บาท ผูรับของจะตองจัดทําใบขนสินคาขาเขา และสงขอมูล

ทางอเิลก็ทรอนิกสเขาระบบคอมพิวเตอรกรมศุลกากร (ฝายบริการศุลกากรไปรษณีย ไดจัดใหมีเจาหนาที่
ใหคาํแนะนําในการจัดทําใบขนสินคาขาเขา และมี Counter Service ใหบริการสงขอมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส) โดยมีข้ันตอน ดังน้ี 

- ลงทะเบียนเปนผูผานพิธีการศุลกากร หรือดําเนินการในกระบวนการศุลกากร ที่ฝายบริการ
ศุลกากรไปรษณีย (กรณีที่ยังไมเคยลงทะเบียนมากอน) 

- ผูรับของสงขอมูลใบขนสินคาขาเขาทางอิเล็กทรอนิกส (สามารถใชบริการเคานเตอรเซอรวิสไดที่
สวนบริการศุลกากรไปรษณียและอากาศยาน) 

- ผูรับของชําระภาษีอากร 
- ผูรับของติดตอคลังสินคาเพ่ือนําของมาตรวจปลอย 
- เจาหนาที่ศุลกากรตรวจของตามหลักเกณฑที่กําหนด และบันทึกผลการตรวจปลอยในระบบ

คอมพิวเตอร ใชระยะเวลา 30 นาที (ทั้งน้ี ไมรวมถึงกรณีที่เจาหนาที่สงสัยหรือตรวจพบความผิดซ่ึงจําเปนที่
จะตองใชเวลาตรวจสอบโดยละเอียด) 



- ผูรับของนําของไปจากอารักขาของศุลกากร 
 

���� อัตราคาธรรมเนียม  
 ของที่เก็บรักษาในคลังสินคาของศลุกากร จะเสียคาธรรมเนียมในการเก็บรักษาเปนรายสัปดาห 

(เศษของสปัดาหใหนับเปนหน่ึงสัปดาห) 
 - ไมเกิน 1 สัปดาหนับแตวันที่ไดเก็บรักษา ไมเสียคาธรรมเนียม 
 - เกินกวา 1 สปัดาห แตไมเกิน 5 สปัดาห เสียคาธรรมเนียมเปนรายสัปดาหดังน้ี 

(ก) นํ้าหนักไมเกิน 25 กิโลกรัม   หีบหอละ 25 บาท 
(ข) นํ้าหนักเกิน 25 กิโลกรัม แตไมเกิน 50 กิโลกรัม หีบหอละ 50 บาท 
(ค) นํ้าหนักเกิน 50 กิโลกรัม แตไมเกิน 100 กิโลกรัม หีบหอละ 70 บาท 
(ง) นํ้าหนักเกิน 100 กิโลกรัมข้ึนไป   หีบหอละ 70 บาท 

 และในสวนที่เกิน 100 กิโลกรัม เสียคาธรรมเนียมเพ่ิมข้ึน 150 บาทตอทกุ 50 กิโลกรัม (เศษ
ของ 50 กิโลกรัม ใหนับเปน 50 กิโลกรัม) 

- เกินกวา 5 สปัดาห เสียคาธรรมเนียมสวนทีเ่กินกวา 5 สัปดาห เปนรายสัปดาหในอตัราสองเทา
ของอัตราที่กาํหนดขางตน 

 
���� แบบฟอรมท่ีใชปฏิบัติพิธีการศุลกากรและขอรับของ 
-ใบแจงรับสิ่งของสงทางไปรษณียระหวางประเทศ 
-คํารองขออุทธรณการประเมินราคา/ภาษีอากร 

......................... 

พิธีการสงออก 

พิธีการสงออกสินคาทางไปรษณีย สามารถดําเนินการได 2 กรณี คอื 

1.กรณีฝากสงส่ิงของทางไปรษณียไปตางประเทศ ใหกระทําได ณ ที่ทาํการไปรษณียทุกแหง
ตามระเบียบขอบังคับของ บริษัท ไปรษณียไทย จํากดั โดยไมตองผานการตรวจสอบของเจาหนาที่
ศุลกากร ทั้งน้ี ตองอยูภายในบังคับของเง่ือนไขดังตอไปน้ี 

- ไมเปนของตองหามในการสงออก 

- ไมเปนของตองกาํกดัในการสงออก 

- ไมเปนของตองเสียอากร หรือคาภาคหลวงในการสงออก 

- การสงจากผูสงคนหน่ึงไปถึงผูรับคนหน่ึง ไมวาจะมีจํานวนกี่หอ มีราคารวมกันคราวหน่ึงไมเกิน 
10,000 บาท สาํหรับของทัว่ไป หรือไมเกิน 50,000 บาท สาํหรับเพชรพลอย เคร่ืองรูปพรรณทองคํา 
และเคร่ืองรูปพรรณทองคําขาว 

- มิใชการสงออกที่ขอคืนอากร หรือขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากร 

- มิใชการสงออกที่ขอใบสุทธิสําหรับนํากลับเขามา 

2.กรณีไมเปนไปตามเง่ือนไขดังกลาวขางตน ผูสงออกตองจัดทําใบขนสินคาขาออกทาง
อิเล็กทรอนิกส โดยมีข้ันตอน ดังน้ี 

- ลงทะเบียนเปนผูผานพิธกีารศุลกากร หรือดาํเนินการในกระบวนการศุลกากร ที่ฝายบริการ
ศุลกากรไปรษณีย (กรณีที่ยังไมเคยลงทะเบียนมากอน) 

- ผูสงออกสงขอมูลใบขนสนิคาขาออกทางอเิล็กทรอนิกส (สามารถใชบริการเคานเตอรเซอรวิส
ไดที่สวนบริการศลุกากรไปรษณียและอากาศยาน) 

- ผูสงออกชาํระภาษีอากร (ถามี) 

- ผูสงออกจัดทําใบกาํกบัการขนยาย (สามารถใชบริการไดทีเ่คานเตอรเซอรวิส 

- ผูสงออกนําของใหเจาหนาทีต่รวจสอบกรณีเปนใบขนสินคาตดิเง่ือนไขใหเปดตรวจ (Red Line) 
ใชระยะเวลา 30 นาที (ทั้งน้ี ไมรวมถึงกรณีที่เจาหนาที่สงสัยหรือตรวจพบความผิดซ่ึงจําเปนที่จะตองใช
เวลาตรวจสอบโดยละเอียด) 



- ผูสงออกนําของสงออกไปฝากสง ณ ที่ทาํการไปรษณีย 

- ผูสงออกนําหลกัฐานการสงออก แจงเจาหนาที่ศลุกากรรับบรรทุก 

3.อัตราคาธรรมเนียม 

3.1 การผานพิธกีารศุลกากร และตรวจปลอยสินคาสาํหรับใบขนสินคาขาเขา/ขาออก ฉบับละ 
200 บาท 

3.2 การบันทึกขอมูลใบขนสนิคาขาเขา/ขาออก ฉบับละ 70 บาท 

....................................................................................................................................... 

���� สถานท่ีติดตอ 
สวนบริการศุลกากรไปรษณียและอากาศยาน สํานักงานศุลกากรกรุงเทพ กรมศลุกากร 
127 ถนนรองเมือง แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10000 
โทรศัพท 0-2215-0966 ถึง 8 ตอ 12    โทรสาร 0-2214-2395  
Website: www.postalcustoms.com 
เวลาทําการ  วัน–เวลาราชการ: จันทร – ศุกร 08.30 – 16.30 น. (ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ) 

................................................................................................................................................ 
หนวยงานอ่ืนที่รวมใหบริการ ณ ที่ทําการสวนบริการศุลกากรไปรษณียและอากาศยาน 
 

-สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข โทร. 0 2215 4511 
-ดานตรวจพืชไปรษณีย กระทรวงเกษตรและสหกรณ โทร. 0 2214 3712    
 

กรณมีีปญหาในการนําเขา ติดตอ 
 -ผูอํานวยการสวนบริการศลุกากรไปรษณียและอากาศยาน  
  โทรศัพท: 0-2215-3717 
  โทรสาร: 0-2214-2395   
 -หัวหนาฝายบริการศุลกากรไปรษณีย  
  โทรศัพท: 0-2215-0966-8 ตอ 24  
  โทรสาร: 0-2216-8824 
 -หัวหนาฝายตรวจคัดไปรษณียภัณฑ    
  โทรศัพท: 0-2215-0966-8 ตอ 20  
  โทรสาร: 0-2216-8823 
 
.................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
การนําเขาของประเภทที่ 3 ที่มีราคาเกิน 40,000.-บาท 

1. เอกสารที่ตองนํามาแสดง ในการติดตอรับสิ่งของ จากสวนบริการศุลกากรไปรษณียและอากาศยาน 
หรือดานศลุกากร  

1.1 กรณีผูมีช่ือรับเปนบคุคลธรรมดา ในใบแจงใหไปรับสิ่งของสงทางไปรษณียระหวาง
ประเทศ  
(NOTIFICATION TO COLLECT INTERNATIONAL POSTAL ITEMS) 
 1.1.1 ขอรับส่ิงของดวยตนเอง 
 - บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให 
 - ใบแจง ฯ 
 - ใบอนุญาตตาง ๆ หากเปนสินคาที่จะตองไดรับอนุญาตในการนําเขา 
 1.1.2 มอบอํานาจใหผูอ่ืนมารับส่ิงของแทนตน 
 - สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูมอบอํานาจพรอมลงนามรับรองสําเนา 
 - บัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอาํนาจ 
 - ใบแจง ฯ (ผูมอบอํานาจลงนามเพ่ือมอบอํานาจ ดานหลังใบแจงฯ) 
 - ใบอนุญาตตาง ๆ หากเปนสินคาที่จะตองไดรับอนุญาตในการนําเขา 

1.2 กรณีผูรับส่ิงของเปนนิติบุคคล เชน บริษัท หางฯ ราน เปนตน 
 1.2.1 ผูมีอํานาจมารับดวยตนเอง 

 - บัตรประจําตัวประชาชนของผูจัดการ หรือของผูมีอาํนาจลงนามในเอกสารผูกพัน       
นิติบุคคลน้ัน ๆ  

 - สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หางฯ ราน โดยลงนามรับรองสาํเนา
พรอมประทับตราบริษัท 

 - ใบแจง ฯ (ผูมีอํานาจ ตองลงนามพรอมประทบัตราบริษัทลงในดานหลังใบแจงฯ) 
 - ใบอนุญาตตาง ๆ หากเปนสินคาที่จะตองไดรับอนุญาตในการนําเขา 

 1.2.2 นิติบุคคลมอบอํานาจใหผูอ่ืนมารับแทน 
 - สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูจัดการ หรือของผูมีอาํนาจลงนามในเอกสาร

ผูกพันนิติบคุคลน้ัน ๆ  โดยลงนามรับรองสาํเนาพรอมประทับตราบริษัท 
 -  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หางฯ ราน   โดยลงนามรับรองสาํเนา

พรอมประทับตราบริษัท 
 -  บัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบ 
 - ใบแจงฯ (ผูมีอาํนาจลงนามพรอมประทบัตราบริษัทในแบบฟอรมการมอบอาํนาจดานหลังใบแจง

ฯ) 
 -  ใบอนุญาตตาง ๆ หากเปนสินคาที่จะตองไดรับอนุญาตในการนําเขา 
 *** หมายเหตุ ***   ผูรับมอบอํานาจ จะมอบอํานาจตอใหแกบุคคลที่สามไมได 

2. ข้ันตอนในการปฏิบัติพิธีการศุลกากร 
ผูรับของจะตองจัดทาํใบขนสินคาขาเขา และสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสเขาระบบคอมพิวเตอร

กรมศุลกากร (ฝายบริการศลุกากรไปรษณีย  ไดจัดเจาหนาที่ไวคอยบริการในการใหคําแนะนําการจัดทํา
ใบขนสินคาขาเขา และมี Counter Service ใหบริการสงขอมูลทางอเิล็กทรอนิกส) โดยมีข้ันตอน ดังน้ี 

2.1 ลงทะเบียนเปนผูผานพิธีการศุลกากร หรือดําเนินการในกระบวนการศลุกากร ทีฝ่ายบริการ
ศุลกากรไปรษณีย (กรณีที่ยังไมเคยลงทะเบียนมากอน) 

2.2 จัดทําขอมูลใบขนสินคาขาเขาและสงขอมูลทางอิเลก็ทรอนิกส เขาระบบคอมพิวเตอรของ
กรมฯ    
(สามารถใชบริการเคานเตอรเซอรวิสไดที่สวนบริการศลุกากรไปรษณียและอากาศยาน)  



2.3 ผูรับของไดรับเลขที่ใบขนสินคา และชาํระภาษีอากร (ถามี) 
2.4 ตดิตอคลังสินคาเพ่ือนําของมาตรวจปลอย ซ่ึงเจาหนาที่ศลุกากรตรวจสอบของตาม

หลกัเกณฑที่กาํหนด โดย 
- หากตรวจพบของถกูตองตรงตามสาํแดงในใบขนสินคา จะสงมอบหีบหอพัสดใุห ผูรับของ 
- หากตรวจพบของไมถูกตองตรงตามสําแดง เจาหนาทีจ่ะสงเร่ืองใหงานคดีพิจารณา
ความผิด 

3. ระยะเวลา 
การตรวจสอบของตามใบขนสินคา ใชเวลาไมเกิน    30   นาท ี(ทั้งน้ี ไมรวมถึงกรณีที่เจาหนาที่

สงสัยหรือตรวจพบความผิดซ่ึงจําเปนที่จะตองใชเวลาตรวจสอบโดยละเอียด) 

4. อัตราคาธรรมเนียม  
 4.1 ของทีเ่ก็บรักษาในคลังสินคาของศลุกากร จะเสียคาธรรมเนียมในการเก็บรักษาเปนราย

สัปดาห (เศษของสัปดาหใหนับเปนหน่ึงสัปดาห) 
 - ไมเกิน 1 สัปดาหนับแตวันที่ไดเก็บรักษา ไมเสียคาธรรมเนียม 
 - เกินกวา 1 สปัดาห แตไมเกิน 5 สปัดาห เสียคาธรรมเนียมเปนรายสัปดาหดังน้ี 

 (ก)  นํ้าหนักไมเกิน 25 กิโลกรัม   หีบหอละ   25     บาท 
 (ข)  นํ้าหนักเกิน 25 กิโลกรัม แตไมเกิน 50 กิโลกรัม หีบหอละ   50     บาท 
 (ค)  นํ้าหนักเกิน 50 กิโลกรัม แตไมเกิน 100 กิโลกรัม หีบหอละ   70     บาท 
 (ง)   นํ้าหนักเกิน 100 กิโลกรัมข้ึนไป   หีบหอละ   70     บาท 

  และในสวนที่เกิน 100 กิโลกรัม เสียคาธรรมเนียมเพ่ิมข้ึน 150 บาทตอทกุ 50 กิโลกรัม 
(เศษของ 50 กิโลกรัม ใหนับเปน 50 กิโลกรัม) 
             - เกินกวา 5 สปัดาห เสียคาธรรมเนียมสวนทีเ่กินกวา 5 สัปดาห เปนรายสัปดาหในอตัราสอง
เทาของอตัราทีก่ําหนดขางตน 

4.2 คาธรรมเนียมในการผานพิธีการศุลกากร และตรวจปลอยสินคาสําหรับใบขนสินคาขาเขา 
ฉบับละ 200 บาท 
 4.3 คาธรรมเนียมในการบันทึกขอมูลใบขนสินคาขาเขา  ฉบับละ 70 บาท 

5.  แบบฟอรมที่ใชปฏิบัติพิธีการศุลกากรและขอรับของ 
 -   

6. สถานที่ติดตอ 
สวนบริการศุลกากรไปรษณียและอากาศยาน สํานักงานศุลกากรกรุงเทพ กรมศลุกากร 
127 ถนนรองเมือง แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10000 
โทรศัพท 0-2215-0966 ถึง 8 ตอ 12    โทรสาร 0-2214-2395  
Website: www.postalcustoms.com 
เวลาทําการ  วัน – เวลาราชการ: จันทร – ศกุร 08.30 – 16.30 น. (ยกเวนวันหยุดนักขัต

ฤกษ) 

7. หนวยงานอ่ืนที่รวมใหบริการ ณ ที่ทาํการสวนบริการศุลกากรไปรษณียและอากาศยาน 
7.1 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข โทร. 0 2215 4511 
7.2  ดานตรวจพืชไปรษณีย กระทรวงเกษตรและสหกรณ โทร. 0 2214 3712    

8. กรณมีีปญหาในการนําเขา โปรดติดตอผูบริหาร 
 8.1 ผูอํานวยการสวนบริการศลุกากรไปรษณียและอากาศยาน โทรศัพท 0-2215-3717 ,โทรสาร 0-
2214-2395   
 8.2 หัวหนาฝายบริการศลุกากรไปรษณีย โทรศัพท 0-2215-0966 ถึง 8 ตอ 24 โทรสาร 0-
2216-8824 
 8.3 หวัหนาฝายตรวจคัดไปรษณียภัณฑ   โทรศัพท 0-2215-0966 ถึง 8 ตอ 20 โทรสาร 0-
2216-8823 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การติดตอราชการในการสงของออกทางไปรษณีย 

การสงของออกทางไปรษณีย สามารถดาํเนินการได 2  กรณี คือ 
1. กรณีฝากสงสิ่งของทางไปรษณียไปตางประเทศ ใหกระทําได ณ ที่ทาํการไปรษณียทุกแหง

ตามระเบียบขอบังคับของ บริษัทไปรษณียไทย จํากดั โดยไมตองผานการตรวจสอบของเจาหนาที่
ศุลกากร ทั้งน้ี ตองอยูภายในบังคับของเง่ือนไขดังตอไปน้ี 

 1.1 ไมเปนของตองหามในการสงออก 
 1.2 ไมเปนของตองกํากดัในการสงออก 
 1.3 ไมเปนของตองเสียอากร หรือคาภาคหลวงในการสงออก 

 1.4  การสงจากผูสงคนหน่ึงไปถึงผูรับคนหน่ึง  ไมวาจะมีจํานวนกีห่อ  มีราคารวมกนัคราวหน่ึง
ไมเกิน 10,000.- บาท สําหรับของทั่วไป หรือไมเกิน 50,000.- บาท สาํหรับเพชรพลอย เคร่ืองรูปพรรณ
ทองคาํ และเคร่ืองรูปพรรณทองคาํขาว 

 1.5  มิใชการสงออกที่ขอคนือากร หรือขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากร 
 1.6 มิใชการสงออกทีใ่ชสทิธิในการนํากลับเขามา (ใบสทุธิสาํหรับนํากลับ) 

2. กรณีไมเปนไปตามเง่ือนไขดังกลาวขางตน ผูสงออกตองจัดทาํใบขนสินคาขาออกทาง
อิเล็กทรอนิกส   

1. เอกสารที่ตองนํามาแสดง  
- ใบอนุญาตตาง ๆ หากเปนสินคาที่จะตองไดรับอนุญาตในการสงออก 

2. ข้ันตอนในการปฏิบัติพิธีการศุลกากร 
2.1 ลงทะเบียนเปนผูผานพิธีการศุลกากร หรือดําเนินการในกระบวนการศลุกากร ทีฝ่ายบริการ

ศุลกากรไปรษณีย (กรณีที่ยังไมเคยลงทะเบียนมากอน) 
 2.2 จัดทําขอมูลใบขนสินคาขาออก และสงขอมูลทางอเิล็กทรอนิกส เขาระบบคอมพิวเตอรของ
กรมศุลกากร (สามารถใชบริการเคานเตอรเซอรวิสไดที่สวนบริการศุลกากรไปรษณียและอากาศยาน) 
 2.3 ผูสงออกไดรับเลขที่ใบขนสินคา และชาํระคาภาษีอากร  (ถามี) 
 2.4 ผูสงออกจัดทาํใบกํากับการขนยาย และสงขอมูลทางอิเลก็ทรอนิกส เขาระบบคอมพิวเตอร
ของกรมศุลกากร (สามารถใชบริการเคานเตอรเซอรวิสไดที่สวนบริการศุลกากรไปรษณียและอากาศยาน) 
 2.5 ผูสงออกไดรับเลขที่ใบกํากบัการขนยาย 

2.6 กรณีใบขนสินคาติดเง่ือนไขใหผานการตรวจสอบของเจาหนาที่ ใหผูสงออกนําของมาให
เจาหนาที่ตรวจสอบ  

- หากตรวจพบของถูกตองตรงตามสําแดงในใบขนสินคา เจาหนาทีศุ่ลกากรจะรับรองหีบหอ
พัสดุไปรษณีย และใหผูสงออกนําพัสดุที่รับรองแลวไปฝากสงที่บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด แลวรับ
ใบเสร็จรับเงินจากบริษัทไปรษณียไทย จํากัด เพ่ือเปนหลกัฐานไปแสดงตอเจาหนาทีศ่ลุกากรเพ่ือ
ดําเนินการตอไป 

- หากตรวจพบของไมถูกตองตรงตามสําแดง เจาหนาทีจ่ะสงเร่ืองใหงานคดีพิจารณา
ความผิด 

2.7 กรณีใบขนสินคาที่ไมตดิเง่ือนไขใหผานการตรวจสอบของเจาหนาที ่  ใหผูสงออกนําของมา
ใหเจาหนาทีศุ่ลกากรตรวจรับรองหีบหอพัสดุไปรษณีย  และใหผูสงออกนําพัสดทุี่ไดรับรองแลวไปฝาก



สงที่บริษัท ไปรษณียไทย จํากดั แลวรับใบเสร็จรับเงินจากบริษัทไปรษณียไทย จํากดั เพ่ือเปนหลักฐาน
ไปแสดงตอเจาหนาทีศ่ลุกากรเพ่ือดําเนินการตอไป 
3. ระยะเวลา 

การตรวจสอบของตามใบขนสินคา ใชเวลาไมเกิน    30   นาท ี(ทั้งน้ี ไมรวมถึงกรณีที่เจาหนาที่
สงสัยหรือตรวจพบความผิดซ่ึงจําเปนที่จะตองใชเวลาตรวจสอบโดยละเอียด) 

4. อัตราคาธรรมเนียม  
 4.1 การผานพิธีการศุลกากร และตรวจปลอยสินคาสําหรับใบขนสินคาขาออก ฉบับละ 200 บาท 
 4.2  การบันทึกขอมูลใบขนสินคาขาออก ฉบับละ 70 บาท 

5.  แบบฟอรมที่ใชปฏิบัติพิธีการศุลกากร 
 -  

6. สถานที่ติดตอ 
สวนบริการศุลกากรไปรษณียและอากาศยาน สํานักงานศุลกากรกรุงเทพ กรมศลุกากร 
127 ถนนรองเมือง แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10000 
โทรศัพท 0-2215-0966 ถึง 8 ตอ 12    โทรสาร 0-2214-2395  
Website: www.postalcustoms.com 
เวลาทําการ  วัน – เวลาราชการ: จันทร – ศกุร 08.30 – 16.30 น. (ยกเวนวันหยุดนักขัต

ฤกษ) 

7. หนวยงานอ่ืนที่รวมใหบริการ ณ ที่ทาํการสวนบริการศุลกากรไปรษณียและอากาศยาน 
7.1 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข โทร. 0 2215 4511 
7.2  ดานตรวจพืชไปรษณีย กระทรวงเกษตรและสหกรณ โทร. 0 2214 3712    

8. กรณมีีปญหาในการสงออก โปรดติดตอผูบริหาร 
 8.1 ผูอํานวยการสวนบริการศลุกากรไปรษณียและอากาศยาน โทรศัพท 0-2215-3717 ,โทรสาร 0-
2214-2395   
 8.2 หัวหนาฝายบริการศลุกากรไปรษณีย โทรศัพท 0-2215-0966 ถึง 8 ตอ 24 โทรสาร 0-
2216-8824 
 8.3 หวัหนาฝายตรวจคัดไปรษณียภัณฑ   โทรศัพท 0-2215-0966 ถึง 8 ตอ 20 โทรสาร 0-
2216-8823 
 
 
 
 
 
 


