
ของไปรษณีย์ระหว่างประเทศ 
แนวทางการติดต่อราชการในการรับสิ่งของที่น าเข้า-ส่งออกทางไปรษณีย์ 

1. เอกสารที่ต้องน ามาแสดง ในการติดต่อรับสิ่งของ จากส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ หรือ                  
ด่านศุลกากร หรือที่ท่ีท าการไปรษณีย์ 
             1.1 กรณีผู้มีชื่อรับเป็นบุคคลธรรมดา ในใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ 
(NOTIFICATION TO COLLECT INTERNATIONAL POSTAL ITEMS) 
                   1.1.1 ขอรับสิ่งของด้วยตนเอง 
                        - บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้  หรือหนังสือเดินทาง        
(กรณีผู้รับของเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้มีชื่อรับของตามท่ีระบุในใบแจ้งฯ 
      - ใบแจ้ง ฯ 
                  1.1.2 มอบอ านาจให้ผู้อ่ืนมารับสิ่งของแทนตน 
                        - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ (ลงนามรับรองส าเนา) 
                        - บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ (ลงนามรับรองส าเนา) 
                        - ใบแจ้ง ฯ โดยให้ผู้มีชื่อรับของบันทึกรายละเอียดการมอบอ านาจให้แก่ผู้รับมอบอ านาจ 
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองทั้ง 2 ฝ่าย ที่ด้านหลังใบแจ้งฯ 
            1.2 กรณีผู้รับสิ่งของเป็นนิติบุคคล เช่น บริษัท ห้างฯ ร้าน เป็นต้น 
                  1.2.1 ผู้มีอ านาจมารับด้วยตนเอง 
                        - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้จัดการ หรือของผู้มีอ านาจลงนามในเอกสารผูกพัน
นิติบุคคลนั้น ๆ 
                        - หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ห้างฯ ร้าน (ส าเนา) รับรองส าเนาพร้อม
ประทับตราบริษัท 
                        - ใบแจ้ง ฯ (ผู้มีอ านาจ ต้องลงนามพร้อมประทับตราบริษัทลงในด้านหลังใบแจ้งฯ) 
                  1.2.2 นิติบุคคลมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนมารับแทน 
                        - เอกสารข้างต้นตามข้อ 2.1 
                        - บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบ 
                        - ใบแจ้งฯ (ผู้มีอ านาจลงนามพร้อมประทับตราบริษัทในแบบฟอร์มการมอบอ านาจ
ด้านหลังใบแจ้งฯ) 
*** หมายเหตุ ***   ผู้รับมอบอ านาจ จะมอบอ านาจต่อให้บุคคลอื่นอีกมิได้ 
2. ขั้นตอนในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรน าเข้า-ส่งออกทางไปรษณีย์ 
  2.1พิธีการศุลกากรน าเข้าทางไปรษณีย์ 
  การคัดแยกสิ่งของส่งทางไปรษณีย์เพ่ือปฏิบัติพิธีการศุลกากร สิ่งของที่น าเข้ามาใน
ราชอาณาจักรไทยโดยทางไปรษณีย์ จะถูกเปิดตรวจโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรร่วมกับเจ้าหน้าที่ บริษัท ไปรษณีย์
ไทย  จ ากั ด  เพ่ื อตรวจคั ดแยกในการปฏิ บั ติ พิ ธีก ารศุ ลกากร ก่ อนส่ งมอบ ให้ กั บผู้ มี ชื่ อ รับ รอง                                            
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท  ดังนี้ 
 
 



  ประเภทที่ 1: ของยกเว้นอากร  คือ ของที่มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  1. ของแต่ละหีบห่อมีราคาไม่เกิน 1,500.- บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) หรือ 
  2. ตัวอย่างสินค้าท่ีใช้ได้แต่เพียงเป็นตัวอย่างและไม่มีราคาในทางการค้า 
                    บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด เป็นผู้ด าเนินการน าของไปส่งมอบให้แก่ผู้ที่มีชื่อรับของตามจ่ า
หน้า ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นของต้องห้ามหรือต้องก ากัดในการน าเข้า 
 ประเภทที่ 2: ของต้องช าระอากร  
  คือ ของที่ส่งจากผู้ส่งคนหนึ่งถึงผู้รับคนหนึ่งในคราวเดียวกัน หรือเข้ามาถึงพร้อมกัน ไม่ว่าจะ
กี่หีบห่อ หากมีราคา FOB (Free On Board) รวมกันไม่เกิน 40,000.- บาท(สี่หมื่นบาทถ้วน) และไม่เป็น
ของต้องห้าม ต้องก ากัด หรือไม่เป็นของต้องส่งตัวอย่างวิเคราะห์สินค้าก่อนปล่อย เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะ
ประเมินราคาและค่าอากร แล้วส่งมอบของให้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด น าส่งไปที่ที่ท าการไปรษณีย์
ปลายทาง เพ่ือส่งมอบของให้แก่  ผู้มีชื่อรับของและเรียกเก็บอากรแทนกรมศุลกากร โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย 
จ ากัด  จะออกใบแจ้ งให้ ไปรับสิ่ งของส่ งทางไปรษณี ย์ ระหว่างประเทศ (Notification to Collect 
International Postal Items) แล ะส่ ง ไป ให้ ผู้ มี ชื่ อ รั บ ขอ ง เพ่ื อแจ้ ง ให้ ไป รั บ ขอ งและช าระอากร                      
ณ  ที่ท าการไปรษณีย์ที่ระบุไว้ในใบแจ้งฯ โดยที่ท าการไปรษณีย์จะเป็นผู้ออกใบเสร็จรับเงินแทนกรมศุลกากร 
                กรณีเจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจพบว่าของรายใดมีปัญหาในการประเมินราคา หรือผู้มีชื่อรับของ
ต้องการใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกากร เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะคัดแยกของดังกล่าวเป็นของประเภทที่ 3 
การโต้แย้งการประเมินค่าภาษีอากร (ของประเภทที่ 2) 
  กรณีที่ผู้รับของไปติดต่อขอรับสิ่งของที่ที่ท าการไปรษณีย์ และมีค่าภาษีอากรที่จะต้องช าระ
ส าหรับสิ่งของนั้น ๆ หากผู้รับของประสงค์ที่จะโต้แย้ง  การประเมินค่าภาษีอากร ให้ท าค าร้องเป็นลายลักษณ์
อักษร โดยจัดท าค าร้องขออุทธรณ์ การประเมินราคา/ภาษีอากร  สามารถพิมพ์แบบค าร้องได้
ทีh่ttp://www.postalcustoms.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538637059 
พร้อมแนบ  ใบแจ้ งให้ ไป รับสิ่ งของส่ งทางไปรษณี ย์ ระหว่ างประเทศ  และเอกสารที่ เกี่ ยวข้อ ง                       
(ถ้ามี  เช่น  บัญชีราคาสินค้า (Invoice) เป็นต้น) ส่งถึงส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ ส านักงานศุลกากรกรุงเทพ                 
กรมศุลกากร โดยตรง หรือส่งผ่านที่ท าการไปรษณีย์ที่ไปติดต่อรับของ แต่ทั้งนี้ ผู้รับของจะต้องยังไม่ช าระค่า
ภาษีอากร โดยเมื่อมีการยื่นค าร้องอุทธรณ์แล้ว ที่ท าการไปรษณีย์จะจัดส่งสิ่งของที่ได้อุทธรณ์นั้นไปยังส่วน
บริการศุลกากรไปรษณีย์ เพ่ือพิจารณาค าร้องอุทธรณ์ค่าภาษีอากรนั้นต่อไป และให้ผู้ยื่นค าร้องอุทธรณ์ไป
ติดต่อขอรับของพร้อมช าระค่าภาษีอากรได้ที่ฝ่ายตรวจคัดไปรษณียภัณฑ์ ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์   
เลขที่ 111 ซอยแจ้งวัฒนะ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 
 ประเภทที่ 3 : ของอ่ืน ๆ นอกจากประเภทที่ 1 และ 2 
                เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะส่งมอบของให้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด เพ่ือส่งไปเก็บรักษาไว้ใน
คลังสินค้า โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด จะออก ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ 
(Notification to Collect International Postal Items) แล้วส่งไปให้ผู้มีชื่อรับของ เพ่ือแจ้งให้ไปปฏิบัติพิธี
การศุลกากรและขอรับของ ที่ฝ่ายบริการศุลกากรไปรษณีย์ ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ หรือด่านศุลกากรที่
ระบุไว้ในใบแจ้งฯ การปฏิบัติพิธีการศุลกากรส าหรับของประเภทที่ 3 สามารถด าเนินการได้ 2  กรณี คือ 
                 
 



  1. กรณีของราคาไม่เกิน   40,000.- บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)  ผู้รับของไม่ต้องจัดท าใบขน
สินค้าขาเข้า โดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะประเมินราคาและ   จัดเก็บค่าภาษีอากร ณ จุดเดียวกัน โดยมีขั้นตอน
การขอรับสิ่งของทางไปรษณีย์ ดังนี้ 
                   - กรอกเอกสารด้านหลังใบแจ้ง 
                   - เปิดของร่วมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรตามช่องที่ได้รับเรียกเพ่ือประเมินราคาค่าภาษีอากร ช าระ
ค่าภาษีอากรแล้วรับใบปล่อยของจากเจ้าหน้าที่ศุลกากร 
                   - ยื่นใบปล่อยของที่จุดตรวจสอบหน้าประตูทางเข้าก่อนออกจากด่านศุลกากร 
                   - ขั้นตอนในการด าเนินการขอรับของดังกล่าวใช้ระยะเวลา 36 นาท ี
                 2. กรณีของมีราคาเกินกว่า  40,000.- บาท   (สี่หมื่นบาทถ้วน)   ผู้รับของจะต้องจัดท าใบขน
สินค้าขาเข้า และส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าระบบคอมพิวเตอร์กรมศุลกากร (ฝ่ายบริการศุลกากร
ไปรษณีย์ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าในการจัดท าใบขนสินค้าขาเข้า และมี Counter Service ให้บริการ
ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์) โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
                   - ลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากร หรือด าเนินการในกระบวนการศุลกากร ที่ฝ่ายบริการ
ศุลกากรไปรษณีย์ (กรณีที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน) 
                   - ผู้รับของส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (สามารถใช้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส
ได้ที่ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์) 
                   - ผู้รับของช าระภาษีอากร 
                   - ผู้รับของติดต่อคลังสินค้าเพ่ือน าของมาตรวจปล่อย 
                   - เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจของตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด และบันทึกผลการตรวจปล่อยในระบบ
คอมพิวเตอร์ ใช้ระยะเวลา  30  นาที (ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่สงสัยหรือตรวจพบความผิดซึ่งจ าเป็นที่
จะต้องใช้เวลาตรวจสอบโดยละเอียด) 
                   - ผู้รับของน าของไปจากอารักขาของศุลกากร 
 2.2 พิธีการส่งออกสินค้าทางไปรษณีย์ สามารถด าเนินการได้ 2 กรณี คือ 
2.2.1 กรณีฝากส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ไปต่างประเทศ ให้กระท าได้ ณ ที่ท าการไปรษณีย์ทุกแห่งตามระเบียบ
ข้อบังคับของ บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด โดยไม่ต้องผ่านการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ทั้งนี้ ต้องอยู่
ภายในบังคับของเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
              - ไม่เป็นของต้องห้ามในการส่งออก 
              - ไม่เป็นของต้องก ากัดในการส่งออก 
             - ไม่เป็นของต้องเสียอากร หรือค่าภาคหลวงในการส่งออก 
              - การส่งจากผู้ส่งคนหนึ่งไปถึงผู้รับคนหนึ่ง ไม่ว่าจะมีจ านวนกี่ห่อ มีราคารวมกันคราวหนึ่งไม่เกิน 
10,000.- บาท ส าหรับของทั่วไป หรือไม่เกิน 50,000 บาท ส าหรับเพชรพลอย เครื่องรูปพรรณทองค า 
และเครื่องรูปพรรณทองค าขาว 
             - มิใช่การส่งออกท่ีขอคืนอากร หรือขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร 
              - มิใช่การส่งออกท่ีขอใบสุทธิส าหรับน ากลับเข้ามา 
 



2.2.2. กรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ผู้ส่งออกต้องจัดท าใบขนสินค้าขาออกทางอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
                   - ลงทะเบียนเป็นผู้ผ่ านพิธีการศุลกากร หรือด าเนินการในกระบวนการศุลกากร ที่              
ฝ่ายบริการศุลกากรไปรษณีย์ (กรณีที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน) 
                   - ผู้ส่งออกส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกทางอิเล็กทรอนิกส์ (สามารถใช้บริการเคาน์เตอร์
เซอร์วิสได้ที่ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์) 
                   - ผู้ส่งออกช าระภาษีอากร (ถ้ามี) 
                   - ผู้ส่งออกจัดท าใบก ากับการขนย้าย (สามารถใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส 
                   - ผู้ส่งออกน าของให้ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกรณี เป็นใบขนสินค้าติดเงื่อนไขให้ เปิดตรวจ        
(Red Line) ใช้ระยะเวลา  30  นาที (ท้ังนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่สงสัยหรือตรวจพบความผิดซึ่งจ าเป็นที่
จะต้องใช้เวลาตรวจสอบโดยละเอียด) 
                   - ผู้ส่งออกน าของส่งออกไปฝากส่ง ณ ที่ท าการไปรษณีย์ 
                   - ผู้ส่งออกน าหลักฐานการส่งออก แจ้งเจ้าหน้าที่ศุลกากรรับบรรทุก 
      3. อัตราค่าธรรมเนียม 
            3.1 การผ่านพิธีการศุลกากร และตรวจปล่อยสินค้าส าหรับใบขนสินค้าขาเข้า/ขาออก ฉบับละ 
200 บาท 
            3.2  การบันทึกข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า/ขาออก ฉบับละ 70 บาท 
       4.  แบบฟอร์มที่ใช้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรและขอรับของ 
           - ค าร้องขออุทธรณ์การประเมินค่าภาษีอากร (กรณีโต้แย้งการประเมินราคา/ภาษีอากร) โดยสามารถ
พิมพ์แบบค าร้องได้ที่                                                          
http://www.postalcustoms.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538637059 


