พิ ธีการศุ ลกากรทางไปรษณี ย

พิ ธีการนําเขา
สิ่งของที่นําเขามาในราชอาณาจักรไทยโดยทางไปรษณีย จะถูกเปดตรวจโดยเจาหนาทีศ
่ ุลกากร
รวมกับเจาหนาที่ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด เพื่อคัดแยกสําหรับการปฏิบัตพ
ิ ิธีการศุลกากร กอนสงมอบ
ใหกับผูมีชอ
ื่ รับของ โดยแบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1: ของยกเวนอากร คือ ของที่มห
ี ลักเกณฑดงั นี้
1.ของแตละหีบหอมีราคาไมเกิน 1,000 บาท หรือ

2.ตัวอยางสินคาที่ใชไดแตเพียงเปนตัวอยางและไมมีราคาในทางการคา
ของประเภทที่ 1 นี้ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด เปนผูนาํ ของไปสงมอบใหแกผูมช
ี ื่อรับของ
ตามที่อยูผูฝากสง ระบุไวทห
ี่ นาหีบหอ
ประเภทที่ 2: ของตองชําระอากร คือ ของทีส
่ งจากผูสงคนหนึ่งถึงผูรับคนหนึ่งในคราวเดียวกัน
หรือเขามาถึงพรอมกัน ไมวา จะกี่หบ
ี หอ หากมีราคา FOB (Free On Board) รวมกันไมเกิน 40,000 บาท
และไมเปนของตองหามตองกํากัด หรือไมเปนของตองสงตัวอยางวิเคราะหสินคากอนปลอย
เจาหนาที่ศล
ุ กากรจะทําการประเมินราคาและคาอากร แลวสงมอบของให บริษัท ไปรษณียไทย
จํากัด นําสงไปทีท
่ ี่ทาํ การไปรษณียปลายทาง เพือ
่ สงมอบของใหแกผูมช
ี ื่อรับของและเรียกเก็บคาภาษี
อากรแทนกรมศุลกากร โดยบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด จะออก ‘ใบแจงใหไปรับสิ่งของสงทางไปรษณีย
ระหวางประเทศ’ (Notification to Collect International Postal Items) และจัดสงไปใหผูมีชอ
ื่ รับของ
เพื่อแจงใหไปรับของและชําระคาภาษีอากร ณ ที่ทาํ การไปรษณียที่ระบุไวในใบแจงฯ โดยที่ทาํ การ
ไปรษณียจะเปนผูออกใบเสร็จรับเงินแทนกรมศุลกากร
กรณีเจาหนาทีศ
่ ล
ุ กากรตรวจพบวาของรายใดมีปญ
 หาในการประเมินราคา หรือผูม
 ีชื่อรับของ
ตองการใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกากร เจาหนาที่ศล
ุ กากรจะคัดแยกของดังกลาวเปนของประเภทที่ 3
การโตแยงการประเมินคาภาษีอ ากร (ของประเภทที่ 2)
สําหรับของประเภทที่ 2 เมื่อผูรับของไดรับ ‘ใบแจงใหไปรับสิ่งของสงทางไปรษณียระหวาง
ประเทศ’ (Notification to Collect International Postal Items) เพือ
่ แจงใหไปรับของพรอมจํานวนคา

ภาษีอากรที่ตอ
 งชําระ ณ ทีท
่ ําการไปรษณียที่ระบุไวในใบแจงฯ และหากผูรับของมีความประสงคจะ
โตแยงการประเมินคาภาษีอากรที่ถก
ู เรียกเก็บ สามารถดําเนินการได
โดยมีขั้นตอนในการขออุทธรณการประเมินราคา/ภาษีอากร ดังนี้
1.จัดทําคํารองขออุทธรณการประเมินราคา/ภาษีอากร
2.ยื่นคํารองฯ พรอมใบแจงฯ และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของกับการซื้อขาย (ถามี) สงตอสวน
บริการศุลกากรไปรษณียและอากาศยาน สํานักงานศุลกากรกรุงเทพโดยตรง หรือยืน
่ ผานที่ทาํ การ
ไปรษณียที่ติดตอรับของ เพือ
่ ขอทบทวนการประเมินราคาและภาษีอากรใหม และระบุดวยวาจะขอ
รับทราบผลการพิจารณาพรอมขอรับของ ณ ที่ทาํ การไปรษณีย หรือที่ฝายตรวจคัดไปรษณียภัณฑ สวน
บริการศุลกากรไปรษณียและอากาศยาน ถนนรองเมือง แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
3.เมื่อสวนบริการศุลกากรไปรษณียฯ พิจารณาคํารองแลวเสร็จ จะแจงผลการพิจารณาอุทธรณ
พรอมสงของคืนทีท
่ ําการไปรษณียที่ติดตอรับของ เพื่อแจงใหผูรับของทราบและสงมอบของตอไป หรือ
ผูยื่นคํารองอุทธรณไปติดตอขอรับของพรอมชําระคาภาษีอากรไดที่ฝา ยตรวจคัดไปรษณียภัณฑ สวน
บริการศุลกากรไปรษณียและอากาศยาน ถนนรองเมือง แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
ประเภทที่ 3: ของอื่น ๆ นอกจากประเภทที่ 1 และ 2

เจาหนาที่ศล
ุ กากรจะสงมอบของให บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด เพื่อสงไปเก็บรักษาไวใน
คลังสินคา สําหรับเก็บสิ่งของสงทางไปรษณีย โดยบริษท
ั ไปรษณียไทย จํากัด จะออก ‘ใบแจงใหไปรับ
สิ่งของสงทางไปรษณียระหวางประเทศ’ (Notification to Collect International Postal Items) แลว
สงไปใหผูมีชอ
ื่ รับของ เพื่อแจงใหไปปฏิบต
ั ิพิธก
ี ารศุลกากรและขอรับของ ที่ฝา ยบริการศุลกากรไปรษณีย
สวนบริการศุลกากรไปรษณียและอากาศยาน ถนนรองเมือง แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ หรือ
ดานศุลกากรที่ระบุไวในใบแจงฯ
การปฏิบต
ั ิพิธก
ี ารศุลกากรสําหรับของประเภทที่ 3 สามารถดําเนินการได 2 กรณี คือ
1.กรณีของราคาไมเกิน 40,000 บาท ผูรับของไมตองจัดทําใบขนสินคาขาเขา โดยเจาหนาที่
ศุลกากรจะประเมินราคาและจัดเก็บคาภาษีอากร ณ จุดเดียวกัน

เอกสารที่ตองนํามาแสดง ในการติดตอรับสิ่งของจากสวนบริการศุลกากรไปรษณียและอากาศ

ยาน หรือดานศุลกากร
กรณีผูมีชื่อรับเปนบุคคลธรรมดา ในใบแจงใหไปรับสิ่งของสงทางไปรษณียระหวางประเทศ

(NOTIFICATION TO COLLECT INTERNATIONAL POSTAL ITEMS)
ขอรับสิ่งของดวยตนเอง

- บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให
- ใบแจงฯ
มอบอํานาจใหผูอื่นมารับสิ่งของแทนตน

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจพรอมลงนามรับรองสําเนา
- บัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ
- ใบแจงฯ (ผูมอบอํานาจลงนามเพือ
่ มอบอํานาจ ดานหลังใบแจงฯ)
กรณีผูรับสิ่งของเปนนิติบุคคล เชน บริษัท หางฯ ราน เปนตน
ผูมีอํานาจมารับดวยตนเอง

- บัตรประจําตัวประชาชนของผูจัดการ หรือของผูม
 ีอาํ นาจลงนามในเอกสารผูกพัน
นิติบุคคลนั้นๆ
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หางฯ ราน โดยลงนามรับรองสําเนา
พรอมประทับตราบริษัท
- ใบแจงฯ (ผูมีอํานาจ ตองลงนามพรอมประทับตราบริษัทลงในดานหลังใบแจงฯ)
นิติบุคคลมอบอํานาจใหผูอื่นมารับแทน

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูจัดการ หรือของผูมีอาํ นาจลงนามในเอกสาร
ผูกพันนิติบค
ุ คลนั้นๆ โดยลงนามรับรองสําเนาพรอมประทับตราบริษัท
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หางฯ ราน โดยลงนามรับรองสําเนา
พรอมประทับตราบริษัท
- บัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบ
- ใบแจงฯ (ผูมอ
ี ํานาจลงนามพรอมประทับตราบริษัทในแบบฟอรมการมอบอํานาจ
ดานหลังใบแจงฯ)
หมายเหตุ: ผูรับมอบอํานาจ จะมอบอํานาจตอใหแกบุคคลที่สามไมได
ขั้นตอนในการปฏิบัติพิธีการศุลกากร

1.กรอกเอกสารดานหลังใบแจงฯ ยื่นเอกสารที่โตะเบอร 1 รับหมายเลขบัตรคิว แลวนั่งรอเรียกรับ
ของ
2.เปดของรวมกับเจาหนาทีศ
่ ุลกากรตามชองที่ไดรับเรียก เพือ
่ ประเมินราคาคาภาษีอากร
3.ชําระคาภาษีอากรแลวรับใบปลอยของจากเจาหนาทีศ
่ ล
ุ กากร
4.ยื่นใบปลอยของที่จด
ุ ตรวจสอบหนาประตูทางเขากอนออกจากดานศุลกากร
ระยะเวลา

การดําเนินการขอรับของใชเวลาไมเกิน 36 นาที
2.กรณีของมีราคาเกินกวา 40,000 บาท ผูรับของจะตองจัดทําใบขนสินคาขาเขา และสงขอมูล
ทางอิเล็กทรอนิกสเขาระบบคอมพิวเตอรกรมศุลกากร (ฝายบริการศุลกากรไปรษณีย ไดจัดใหมีเจาหนาที่
ใหคาํ แนะนําในการจัดทําใบขนสินคาขาเขา และมี Counter Service ใหบริการสงขอมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส) โดยมีขั้นตอน ดังนี้
- ลงทะเบียนเปนผูผานพิธีการศุลกากร หรือดําเนินการในกระบวนการศุลกากร ที่ฝายบริการ
ศุลกากรไปรษณีย (กรณีที่ยังไมเคยลงทะเบียนมากอน)
- ผูรับของสงขอมูลใบขนสินคาขาเขาทางอิเล็กทรอนิกส (สามารถใชบริการเคานเตอรเซอรวิสไดที่
สวนบริการศุลกากรไปรษณียและอากาศยาน)
- ผูรับของชําระภาษีอากร
- ผูรับของติดตอคลังสินคาเพื่อนําของมาตรวจปลอย
- เจาหนาที่ศุลกากรตรวจของตามหลักเกณฑที่กําหนด และบันทึกผลการตรวจปลอยในระบบ
คอมพิวเตอร ใชระยะเวลา 30 นาที (ทั้งนี้ ไมรวมถึงกรณีที่เจาหนาที่สงสัยหรือตรวจพบความผิดซึ่งจําเปนที่
จะตองใชเวลาตรวจสอบโดยละเอียด)

- ผูรับของนําของไปจากอารักขาของศุลกากร
อัตราคาธรรมเนียม

ของที่เก็บรักษาในคลังสินคาของศุลกากร จะเสียคาธรรมเนียมในการเก็บรักษาเปนรายสัปดาห
(เศษของสัปดาหใหนับเปนหนึ่งสัปดาห)
- ไมเกิน 1 สัปดาหนับแตวันที่ไดเก็บรักษา ไมเสียคาธรรมเนียม
- เกินกวา 1 สัปดาห แตไมเกิน 5 สัปดาห เสียคาธรรมเนียมเปนรายสัปดาหดังนี้
(ก) น้ําหนักไมเกิน 25 กิโลกรัม
หีบหอละ 25 บาท
(ข) น้ําหนักเกิน 25 กิโลกรัม แตไมเกิน 50 กิโลกรัม
หีบหอละ 50 บาท
(ค) น้ําหนักเกิน 50 กิโลกรัม แตไมเกิน 100 กิโลกรัม หีบหอละ 70 บาท
(ง) น้ําหนักเกิน 100 กิโลกรัมขึ้นไป
หีบหอละ 70 บาท
และในสวนที่เกิน 100 กิโลกรัม เสียคาธรรมเนียมเพิ่มขึน
้ 150 บาทตอทุก 50 กิโลกรัม (เศษ
ของ 50 กิโลกรัม ใหนับเปน 50 กิโลกรัม)
- เกินกวา 5 สัปดาห เสียคาธรรมเนียมสวนทีเ่ กินกวา 5 สัปดาห เปนรายสัปดาหในอัตราสองเทา
ของอัตราที่กาํ หนดขางตน
แบบฟอรมที่ใชปฏิบัติพิธีการศุลกากรและขอรับของ

-ใบแจงรับสิ่งของสงทางไปรษณียระหวางประเทศ
-คํารองขออุทธรณการประเมินราคา/ภาษีอากร
.........................

พิธีการสงออก
พิธีการสงออกสินคาทางไปรษณีย สามารถดําเนินการได 2 กรณี คือ
1.กรณีฝากสงสิ่งของทางไปรษณียไปตางประเทศ ใหกระทําได ณ ที่ทา
ํ การไปรษณียทุกแหง
ตามระเบียบขอบังคับของ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด โดยไมตอ
 งผานการตรวจสอบของเจาหนาที่
ศุลกากร ทั้งนี้ ตองอยูภายในบังคับของเงื่อนไขดังตอไปนี้

- ไมเปนของตองหามในการสงออก
- ไมเปนของตองกํากัดในการสงออก
- ไมเปนของตองเสียอากร หรือคาภาคหลวงในการสงออก
- การสงจากผูสงคนหนึ่งไปถึงผูรับคนหนึ่ง ไมวา จะมีจํานวนกี่หอ
 มีราคารวมกันคราวหนึ่งไมเกิน
10,000 บาท สําหรับของทัว่ ไป หรือไมเกิน 50,000 บาท สําหรับเพชรพลอย เครื่องรูปพรรณทองคํา
และเครื่องรูปพรรณทองคําขาว
- มิใชการสงออกที่ขอคืนอากร หรือขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากร
- มิใชการสงออกที่ขอใบสุทธิสําหรับนํากลับเขามา
2.กรณีไมเปนไปตามเงื่อนไขดังกลาวขางตน ผูสงออกตองจัดทําใบขนสินคาขาออกทาง

อิเล็กทรอนิกส โดยมีขั้นตอน ดังนี้

- ลงทะเบียนเปนผูผา นพิธก
ี ารศุลกากร หรือดําเนินการในกระบวนการศุลกากร ที่ฝา ยบริการ
ศุลกากรไปรษณีย (กรณีที่ยังไมเคยลงทะเบียนมากอน)
- ผูสงออกสงขอมูลใบขนสินคาขาออกทางอิเล็กทรอนิกส (สามารถใชบริการเคานเตอรเซอรวิส
ไดที่สว นบริการศุลกากรไปรษณียและอากาศยาน)
- ผูสงออกชําระภาษีอากร (ถามี)
- ผูสงออกจัดทําใบกํากับการขนยาย (สามารถใชบริการไดทเี่ คานเตอรเซอรวิส
- ผูสงออกนําของใหเจาหนาทีต
่ รวจสอบกรณีเปนใบขนสินคาติดเงื่อนไขใหเปดตรวจ (Red Line)
ใชระยะเวลา 30 นาที (ทั้งนี้ ไมรวมถึงกรณีที่เจาหนาที่สงสัยหรือตรวจพบความผิดซึง่ จําเปนที่จะตองใช
เวลาตรวจสอบโดยละเอียด)

- ผูสงออกนําของสงออกไปฝากสง ณ ที่ทาํ การไปรษณีย
- ผูสงออกนําหลักฐานการสงออก แจงเจาหนาที่ศล
ุ กากรรับบรรทุก
3.อัตราคาธรรมเนียม

3.1 การผานพิธก
ี ารศุลกากร และตรวจปลอยสินคาสําหรับใบขนสินคาขาเขา/ขาออก ฉบับละ
200 บาท
3.2 การบันทึกขอมูลใบขนสินคาขาเขา/ขาออก ฉบับละ 70 บาท
.......................................................................................................................................
สถานที่ ติ ด ต อ

สวนบริการศุลกากรไปรษณียและอากาศยาน สํานักงานศุลกากรกรุงเทพ กรมศุลกากร
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)
................................................................................................................................................
หนวยงานอื่นที่รวมใหบริการ ณ ที่ทําการสวนบริการศุลกากรไปรษณียและอากาศยาน
-สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข โทร. 0 2215 4511
-ดานตรวจพืชไปรษณีย กระทรวงเกษตรและสหกรณ โทร. 0 2214 3712
กรณีมีปญ
 หาในการนําเขา ติดตอ
-ผูอํานวยการสวนบริการศุลกากรไปรษณียและอากาศยาน
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
หรือดานศุลกากร
1.1 กรณีผม
ู ีชื่อรับเปนบุคคลธรรมดา ในใบแจงใหไปรับสิ่งของสงทางไปรษณียระหวาง
ประเทศ
(NOTIFICATION TO COLLECT INTERNATIONAL POSTAL ITEMS)
1.1.1 ขอรับสิ่งของดวยตนเอง
- บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให
- ใบแจง ฯ
- ใบอนุญาตตาง ๆ หากเปนสินคาที่จะตองไดรับอนุญาตในการนําเขา
1.1.2 มอบอํานาจใหผูอื่นมารับสิ่งของแทนตน
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจพรอมลงนามรับรองสําเนา
- บัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ
- ใบแจง ฯ (ผูมอบอํานาจลงนามเพือ
่ มอบอํานาจ ดานหลังใบแจงฯ)
- ใบอนุญาตตาง ๆ หากเปนสินคาที่จะตองไดรับอนุญาตในการนําเขา
1.2 กรณีผูรบ
ั สิ่งของเปนนิติบุคคล เชน บริษัท หางฯ ราน เปนตน
1.2.1 ผูมีอา
ํ นาจมารับดวยตนเอง
- บัตรประจําตัวประชาชนของผูจัดการ หรือของผูม
 ีอาํ นาจลงนามในเอกสารผูกพัน
นิติบุคคลนั้น ๆ
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หางฯ ราน โดยลงนามรับรองสําเนา
พรอมประทับตราบริษัท
- ใบแจง ฯ (ผูมีอํานาจ ตองลงนามพรอมประทับตราบริษัทลงในดานหลังใบแจงฯ)
- ใบอนุญาตตาง ๆ หากเปนสินคาที่จะตองไดรับอนุญาตในการนําเขา
1.2.2 นิติบุคคลมอบอํานาจใหผูอื่นมารับแทน
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูจัดการ หรือของผูมีอาํ นาจลงนามในเอกสาร
ผูกพันนิติบค
ุ คลนั้น ๆ โดยลงนามรับรองสําเนาพรอมประทับตราบริษัท
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หางฯ ราน โดยลงนามรับรองสําเนา
พรอมประทับตราบริษัท
- บัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบ
- ใบแจงฯ (ผูมีอาํ นาจลงนามพรอมประทับตราบริษัทในแบบฟอรมการมอบอํานาจดานหลังใบแจง
ฯ)
- ใบอนุญาตตาง ๆ หากเปนสินคาที่จะตองไดรับอนุญาตในการนําเขา
*** หมายเหตุ *** ผูรับมอบอํานาจ จะมอบอํานาจตอใหแกบุคคลที่สามไมได
2. ขั้นตอนในการปฏิบัติพิธีการศุลกากร
ผูรับของจะตองจัดทําใบขนสินคาขาเขา และสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสเขาระบบคอมพิวเตอร
กรมศุลกากร (ฝายบริการศุลกากรไปรษณีย ไดจด
ั เจาหนาที่ไวคอยบริการในการใหคําแนะนําการจัดทํา
ใบขนสินคาขาเขา และมี Counter Service ใหบริการสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส) โดยมีขั้นตอน ดังนี้
2.1 ลงทะเบียนเปนผูผานพิธีการศุลกากร หรือดําเนินการในกระบวนการศุลกากร ทีฝ
่ ายบริการ
ศุลกากรไปรษณีย (กรณีที่ยังไมเคยลงทะเบียนมากอน)
2.2 จัดทําขอมูลใบขนสินคาขาเขาและสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส เขาระบบคอมพิวเตอรของ
กรมฯ
(สามารถใชบริการเคานเตอรเซอรวิสไดที่สว นบริการศุลกากรไปรษณียและอากาศยาน)

2.3 ผูรับของไดรับเลขที่ใบขนสินคา และชําระภาษีอากร (ถามี)
2.4 ติดตอคลังสินคาเพื่อนําของมาตรวจปลอย ซึ่งเจาหนาที่ศล
ุ กากรตรวจสอบของตาม
หลักเกณฑที่กาํ หนด โดย
- หากตรวจพบของถูกตองตรงตามสําแดงในใบขนสินคา จะสงมอบหีบหอพัสดุให ผูร ับของ
- หากตรวจพบของไมถูกตองตรงตามสําแดง เจาหนาทีจ
่ ะสงเรื่องใหงานคดีพิจารณา
ความผิด
3. ระยะเวลา
การตรวจสอบของตามใบขนสินคา ใชเวลาไมเกิน 30 นาที (ทั้งนี้ ไมรวมถึงกรณีที่เจาหนาที่
สงสัยหรือตรวจพบความผิดซึ่งจําเปนที่จะตองใชเวลาตรวจสอบโดยละเอียด)
4. อัตราคาธรรมเนียม
4.1 ของทีเ่ ก็บรักษาในคลังสินคาของศุลกากร จะเสียคาธรรมเนียมในการเก็บรักษาเปนราย
สัปดาห (เศษของสัปดาหใหนับเปนหนึ่งสัปดาห)
- ไมเกิน 1 สัปดาหนับแตวันที่ไดเก็บรักษา ไมเสียคาธรรมเนียม
- เกินกวา 1 สัปดาห แตไมเกิน 5 สัปดาห เสียคาธรรมเนียมเปนรายสัปดาหดังนี้
(ก) น้ําหนักไมเกิน 25 กิโลกรัม
หีบหอละ 25
บาท
(ข) น้ําหนักเกิน 25 กิโลกรัม แตไมเกิน 50 กิโลกรัม หีบหอละ 50
บาท
(ค) น้ําหนักเกิน 50 กิโลกรัม แตไมเกิน 100 กิโลกรัม
หีบหอละ 70
บาท
(ง) น้ําหนักเกิน 100 กิโลกรัมขึ้นไป
หีบหอละ 70
บาท
และในสวนที่เกิน 100 กิโลกรัม เสียคาธรรมเนียมเพิ่มขึน
้ 150 บาทตอทุก 50 กิโลกรัม
(เศษของ 50 กิโลกรัม ใหนบ
ั เปน 50 กิโลกรัม)
- เกินกวา 5 สัปดาห เสียคาธรรมเนียมสวนทีเ่ กินกวา 5 สัปดาห เปนรายสัปดาหในอัตราสอง
เทาของอัตราทีก
่ ําหนดขางตน
4.2 คาธรรมเนียมในการผานพิธีการศุลกากร และตรวจปลอยสินคาสําหรับใบขนสินคาขาเขา
ฉบับละ 200 บาท
4.3 คาธรรมเนียมในการบันทึกขอมูลใบขนสินคาขาเขา ฉบับละ 70 บาท
5. แบบฟอรมที่ใชปฏิบัตพ
ิ ิธีการศุลกากรและขอรับของ
6. สถานที่ติด ตอ
สวนบริการศุลกากรไปรษณียและอากาศยาน สํานักงานศุลกากรกรุงเทพ กรมศุลกากร
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. (ยกเวนวันหยุดนักขัต
ฤกษ)
7. หนวยงานอื่นที่รวมใหบริการ ณ ที่ทา
ํ การสวนบริการศุลกากรไปรษณียและอากาศยาน
7.1 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข โทร. 0 2215 4511
7.2 ดานตรวจพืชไปรษณีย กระทรวงเกษตรและสหกรณ โทร. 0 2214 3712
8. กรณีมีปญ
 หาในการนําเขา โปรดติดตอผูบ
 ริหาร
8.1 ผูอ
 ํานวยการสวนบริการศุลกากรไปรษณียและอากาศยาน โทรศัพท 0-2215-3717 ,โทรสาร 02214-2395
8.2 หัวหนาฝายบริการศุลกากรไปรษณีย โทรศัพท 0-2215-0966 ถึง 8 ตอ 24 โทรสาร 02216-8824
8.3 หัวหนาฝายตรวจคัดไปรษณียภัณฑ โทรศัพท 0-2215-0966 ถึง 8 ตอ 20 โทรสาร 02216-8823

การติ ด ต อราชการในการสงของออกทางไปรษณีย
การสงของออกทางไปรษณีย สามารถดําเนินการได 2 กรณี คือ
1. กรณีฝากสงสิ่งของทางไปรษณียไปตางประเทศ ใหกระทําได ณ ที่ทาํ การไปรษณียทุกแหง
ตามระเบียบขอบังคับของ บริษัทไปรษณียไทย จํากัด โดยไมตอ
 งผานการตรวจสอบของเจาหนาที่
ศุลกากร ทั้งนี้ ตองอยูภายในบังคับของเงื่อนไขดังตอไปนี้
1.1 ไมเปนของตองหามในการสงออก
1.2 ไมเปนของตองกํากัดในการสงออก
1.3 ไมเปนของตองเสียอากร หรือคาภาคหลวงในการสงออก
1.4 การสงจากผูสงคนหนึ่งไปถึงผูรับคนหนึ่ง ไมวา จะมีจํานวนกีห
่ อ มีราคารวมกันคราวหนึ่ง
ไมเกิน 10,000.- บาท สําหรับของทั่วไป หรือไมเกิน 50,000.- บาท สําหรับเพชรพลอย เครื่องรูปพรรณ
ทองคํา และเครื่องรูปพรรณทองคําขาว
1.5 มิใชการสงออกที่ขอคืนอากร หรือขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากร
1.6 มิใชการสงออกทีใ่ ชสท
ิ ธิในการนํากลับเขามา (ใบสุทธิสาํ หรับนํากลับ)
2. กรณีไมเปนไปตามเงื่อนไขดังกลาวขางตน ผูสงออกตองจัดทําใบขนสินคาขาออกทาง
อิเล็กทรอนิกส
1. เอกสารที่ตองนํามาแสดง
- ใบอนุญาตตาง ๆ หากเปนสินคาที่จะตองไดรับอนุญาตในการสงออก
2. ขั้นตอนในการปฏิบัติพิธีการศุลกากร
2.1 ลงทะเบียนเปนผูผานพิธีการศุลกากร หรือดําเนินการในกระบวนการศุลกากร ทีฝ
่ ายบริการ
ศุลกากรไปรษณีย (กรณีที่ยังไมเคยลงทะเบียนมากอน)
2.2 จัดทําขอมูลใบขนสินคาขาออก และสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส เขาระบบคอมพิวเตอรของ
กรมศุลกากร (สามารถใชบริการเคานเตอรเซอรวิสไดที่สว นบริการศุลกากรไปรษณียและอากาศยาน)
2.3 ผูสงออกไดรับเลขที่ใบขนสินคา และชําระคาภาษีอากร (ถามี)
2.4 ผูสงออกจัดทําใบกํากับการขนยาย และสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส เขาระบบคอมพิวเตอร
ของกรมศุลกากร (สามารถใชบริการเคานเตอรเซอรวิสไดที่สว นบริการศุลกากรไปรษณียและอากาศยาน)
2.5 ผูสงออกไดรับเลขที่ใบกํากับการขนยาย
2.6 กรณีใบขนสินคาติดเงื่อนไขใหผา นการตรวจสอบของเจาหนาที่ ใหผส
ู งออกนําของมาให
เจาหนาที่ตรวจสอบ
- หากตรวจพบของถูกตองตรงตามสําแดงในใบขนสินคา เจาหนาทีศ
่ ุลกากรจะรับรองหีบหอ
พัสดุไปรษณีย และใหผูสงออกนําพัสดุที่รับรองแลวไปฝากสงที่บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด แลวรับ
ใบเสร็จรับเงินจากบริษัทไปรษณียไทย จํากัด เพื่อเปนหลักฐานไปแสดงตอเจาหนาทีศ
่ ล
ุ กากรเพื่อ
ดําเนินการตอไป
- หากตรวจพบของไมถูกตองตรงตามสําแดง เจาหนาทีจ
่ ะสงเรื่องใหงานคดีพิจารณา
ความผิด
2.7 กรณีใบขนสินคาที่ไมตด
ิ เงื่อนไขใหผา นการตรวจสอบของเจาหนาที่ ใหผูสงออกนําของมา
ใหเจาหนาทีศ
่ ุลกากรตรวจรับรองหีบหอพัสดุไปรษณีย และใหผส
ู งออกนําพัสดุที่ไดรับรองแลวไปฝาก

สงที่บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด แลวรับใบเสร็จรับเงินจากบริษัทไปรษณียไทย จํากัด เพื่อเปนหลักฐาน
ไปแสดงตอเจาหนาทีศ
่ ล
ุ กากรเพื่อดําเนินการตอไป
3. ระยะเวลา
การตรวจสอบของตามใบขนสินคา ใชเวลาไมเกิน 30 นาที (ทั้งนี้ ไมรวมถึงกรณีที่เจาหนาที่
สงสัยหรือตรวจพบความผิดซึ่งจําเปนที่จะตองใชเวลาตรวจสอบโดยละเอียด)
4. อัตราคาธรรมเนียม
4.1 การผานพิธีการศุลกากร และตรวจปลอยสินคาสําหรับใบขนสินคาขาออก ฉบับละ 200 บาท
4.2 การบันทึกขอมูลใบขนสินคาขาออก ฉบับละ 70 บาท
5. แบบฟอรมที่ใชปฏิบัตพ
ิ ิธีการศุลกากร
6. สถานที่ติด ตอ
สวนบริการศุลกากรไปรษณียและอากาศยาน สํานักงานศุลกากรกรุงเทพ กรมศุลกากร
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. (ยกเวนวันหยุดนักขัต
ฤกษ)
7. หนวยงานอื่นที่รวมใหบริการ ณ ที่ทา
ํ การสวนบริการศุลกากรไปรษณียและอากาศยาน
7.1 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข โทร. 0 2215 4511
7.2 ดานตรวจพืชไปรษณีย กระทรวงเกษตรและสหกรณ โทร. 0 2214 3712
8. กรณีมีปญ
 หาในการสงออก โปรดติดตอผูบ
 ริหาร
8.1 ผูอ
 ํานวยการสวนบริการศุลกากรไปรษณียและอากาศยาน โทรศัพท 0-2215-3717 ,โทรสาร 02214-2395
8.2 หัวหนาฝายบริการศุลกากรไปรษณีย โทรศัพท 0-2215-0966 ถึง 8 ตอ 24 โทรสาร 02216-8824
8.3 หัวหนาฝายตรวจคัดไปรษณียภัณฑ โทรศัพท 0-2215-0966 ถึง 8 ตอ 20 โทรสาร 02216-8823

