
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอโตแ้ยง้กำรประเมนิภำษอีำกร หรอืขอยกเวน้ภำษอีำกร ส ำหรบั

ส ิง่ของน ำเขำ้ทำงไปรษณียร์ะหวำ่งประเทศ (N) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

หลกัเกณฑก์ารขอโตแ้ยง้การประเมนิภาษีอากรและยกเวน้อากร ดงันี้ 

1. ผูม้ชี ือ่รับสิง่ของสง่ทางไปรษณียต์ามใบแจง้ใหไ้ปรับสิง่ของสง่ทางไปรษณียร์ะหวา่งประเทศ เมือ่ไดรั้บใบแจง้ใหไ้ปรับ

สิง่ของสง่ทางไปรษณียร์ะหวา่งประเทศแลว้ แตไ่มเ่ห็นดว้ยกับจ านวนเงนิภาษีอากรทีเ่จา้หนา้ทีป่ระเมนิฯ ไว ้มสีทิธโิตแ้ยง้การ

ประเมนิฯ ดงักลา่วได ้

2. ใหผู้รั้บท าค ารอ้งขอโตแ้ยง้การประเมนิภาษีอากร พรอ้มใบแจง้ใหรั้บสิง่ของสง่ทางไปรษณียร์ะหวา่งประเทศ ยืน่ตอ่ที่

ท าการไปรษณียป์ลายทาง หรอืยืน่ตอ่ผูอ้ านวยการสว่นบรกิารศลุกากรไปรษณีย ์และส าเนาแจง้ทีท่ าการไปรษณียป์ลายทางทราบ 

3. ทีท่ าการไปรษณียป์ลายทางจะสง่หบีหอ่ทีข่อโตแ้ยง้การประเมนิภาษีอากร พรอ้มทัง้ค ารอ้งขอโตแ้ยง้การประเมนิภาษี

อากร และใบแจง้ใหไ้ปรับของสง่ทางไปรษณียร์ะหวา่งประเทศ ใหก้บัสว่นบรกิารศลุกากรไปรษณียพ์จิารณา 

4. สว่นบรกิารศลุกากรไปรษณีย ์แจง้ผลการพจิารณาใหท้ีท่ าการไปรษณียท์ีเ่กีย่วขอ้งทราบเพือ่แจง้ผูรั้บตอ่ไป 

5. กรณีใหล้ดหยอ่น หรอืยกเวน้คา่ภาษีอากรทีป่ระเมนิไว ้พนักงานศลุกากรผูพ้จิารณาขอ้โตแ้ยง้ จะแกไ้ขจ านวนเงนิคา่

ภาษีอากรในใบแจง้ใหไ้ปรับสิง่ของสง่ทางไปรษณียร์ะหวา่งประเทศ พรอ้มทัง้แกไ้ขขอ้มลูในระบบคอมพวิเตอรแ์ละบนตัวหบีหอ่

สิง่ของสง่ทางไปรษณียใ์หต้รงกัน และลงชือ่ก ากับการแกไ้ข แลว้สง่คนืใหท้ีท่ าการไปรษณียท์ีเ่กีย่วขอ้งด าเนนิการน าจ่ายผูรั้บตอ่ไป 

6. กรณีผูรั้บซึง่เป็นผูป้ระกอบการจดทะเบยีนประสงคจ์ะน าหลักฐานไปเครดติภาษีมลูคา่เพิม่ จะตอ้งท าค ารอ้งพรอ้มใบ

แจง้ใหไ้ปรับสิง่ของสง่ทางไปรษณียร์ะหวา่งประเทศ ยืน่ตอ่ทีท่ าการไปรษณียป์ลายทางทราบเพือ่สง่ของคนืมาปฏบิตัพิธิกีารที่

สว่นบรกิารศลุกากรไปรษณีย ์หรอืส านักงาน/ดา่นศลุกากรแลว้แตก่รณี 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ -)  
สว่นบรกิารศลุกากรไปรษณีย ์ส านักงานศลุกากรกรุงเทพ 

เลขที ่111 หมู ่3 ซ.แจง้วัฒนะ 5  ถ.แจง้วฒันะ  แขวงทุง่สอง
หอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ 10210/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 1 วนัท าการ 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
- ตรวจสอบค ารอ้งขอโตแ้ยง้การประเมนิภาษีอากร 

- รับหบีหอ่ของทีข่อโตแ้ยง้การประเมนิภาษีอากรพรอ้มใบแจง้
ใหไ้ปรับสิง่ของสง่ทางไปรษณียร์ะหวา่งประเทศ และเอกสาร

หลกัฐานตา่งๆ   

(หมายเหต:ุ (ทีท่ าการไปรษณียป์ลายทางเป็นผูส้ง่หบีหอ่ของที่
ขอโตแ้ยง้ฯ โดยบรษัิท ไปรษณียไ์ทย จ ากัด รับค าขอโตแ้ยง้ฯ 
แทนกรมศลุกากร))  

3 ชัว่โมง จดุรับค าขอของกรม
ศลุกากร 

 

2) กำรพจิำรณำ 

พจิารณาค ารอ้งขอโตแ้ยง้การประเมนิภาษีอากร และใบแจง้ให ้

ไปรับสิง่ของสง่ทางไปรษณียร์ะหวา่งประเทศ ประกอบกับ
เอกสารหลักฐานตา่งๆ 

(หมายเหต:ุ (นับจากวนัทีท่ าการไปรษณียป์ลายทางสง่หบีห่อ
ของทีข่อโตแ้ยง้มาถงึกรมศลุกากร))  

2 ชัว่โมง จดุรับค าขอของกรม

ศลุกากร 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

แจง้ผลการพจิารณาใหบ้รษัิท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั เพือ่ 
ด าเนนิการจัดสง่ไปยังไปรษณียป์ลายทางทีส่ง่ค าขอฯ 

(หมายเหต:ุ -)  

1 ชัว่โมง จดุรับค าขอของกรม

ศลุกากร 
 



รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(- เลอืกแสดงเอกสารล าดับที ่1-4 อยา่งใดอยา่งหนึง่ เป็น

การแสดงเพือ่ยนืยันตัวตน 
- หากเจา้พนักงานศลุกากรตอ้งการส าเนา จะถา่ยส าเนาเอกสารจาก

เอกสารฉบบัจรงิ โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนาโดยการเซ็นชือ่ตอ่หนา้

เจา้พนักงานศลุกากรเทา่นัน้) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

บตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำรหรอืพนกังำนองคก์ำรของรฐั 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(หากเจา้พนักงานศลุกากรตอ้งการส าเนา จะถา่ยส าเนา

เอกสารจากเอกสารฉบบัจรงิ โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนาโดยการ
เซ็นชือ่ตอ่หนา้เจา้พนักงานศลุกากรเทา่นัน้) 

- 

3) 

 

หนงัสอืเดนิทำง 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(หากเจา้พนักงานศลุกากรตอ้งการส าเนา จะถา่ยส าเนา
เอกสารจากเอกสารฉบบัจรงิ โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนาโดยการ

เซ็นชือ่ตอ่หนา้เจา้พนักงานศลุกากรเทา่นัน้) 

กรมการกงสลุ 

4) 
 

ใบอนุญำตขบัขีร่ถยนต ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(หากเจา้พนักงานศลุกากรตอ้งการส าเนา จะถา่ยส าเนา

เอกสารจากเอกสารฉบบัจรงิ โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนาโดยการ

เซ็นชือ่ตอ่หนา้เจา้พนักงานศลุกากรเทา่นัน้) 

กรมการขนสง่ทางบก 

5) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(เจา้พนักงานศลุกากรจะถา่ยส าเนาเอกสารจากเอกสารฉบบั

จรงิ โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนาโดยการเซ็นชือ่ตอ่หนา้เจา้พนักงาน
ศลุกากรเทา่นัน้ และมอีายุไมเ่กนิ 6 เดอืนนับถงึวนัมาตดิตอ่กรมศลุกากร) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

6) 

 

ค ำรอ้งขอโตแ้ยง้กำรประเมนิรำคำ/ภำษอีำกร 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

กรมศลุกากร 

7) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีมอบอ านาจบคุคลอืน่กระท าการแทนพรอ้มส าเนา

เอกสารยนืยันตัวตนล าดับที ่1-4 อยา่งใดอยา่งหนึง่ ของผูม้อบอ านาจ
และผูรั้บมอบอ านาจ พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้งและปิดอากร

แสตมป์ตามกฎหมายก าหนด) 

- 

8) 
 

เอกสำรกำรส ัง่ซือ้สนิคำ้ (Purchase Order) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(ลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้งพรอ้มประทบัตรานติบิคุคล (ถา้ม)ี) 

- 

9) 

 

บญัชรีำคำสนิคำ้ (Invoice) 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(ลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้งพรอ้มประทบัตรานติบิคุคล (ถา้ม)ี) 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

10) 

 

หลกัฐำนกำรช ำระคำ่สนิคำ้ (Payment Voucher) ไดแ้ก ่

ใบเสร็จรบัเงนิ,หลกัฐำนกำรโอนเงนิผำ่นธนำคำร เป็นตน้ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(ลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้งพรอ้มประทบัตรานติบิคุคล (ถา้ม)ี) 

- 

11) 

 

ใบแจง้ใหไ้ปรบัสิง่ของสง่ทำงไปรษณียร์ะหวำ่งประเทศ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีมอบฉันทะใหบ้คุคลผูอ้ืน่ กระท าการแทน จะตอ้งกรอก
แบบมอบฉันทะ ดา้นหลงัใบแจง้ฯ พรอ้มแนบส าเนาเอกสารยนืยันตวัตน

ล าดับที ่1-4 อยา่งใดอยา่งหนึง่ของผูรั้บมอบฉันทะทีล่งนามรับรองส าเนา

ถกูตอ้งและแสดงเอกสาร 1-4 อยา่งใดอย่างหนึง่ตวัจรงิของผูรั้บมอบ
ฉันทะเพือ่เป็นการยนืยันตวัตน) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กลุม่คุม้ครองและสง่เสรมิจรยิธรรม กรมศลุกากร 

(หมายเหต:ุ (- ตดิตอ่ดว้ยตนเองในวนัและเวลาราชการ ณ กลุม่คุม้ครองและสง่เสรมิจรยิธรรม กรมศลุกากร 
เลขที ่1 ถนนสนุทรโกษา เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  
- โทรศพัทส์ายดว่นศลุกากร 1332 ในวนัและเวลาราชการ 
- โทรสาร หมายเลข 0 2667 6919 

- ไปรษณีย ์โดยท าเป็นหนังสอืสง่มาที ่กลุม่คุม้ครองและสง่เสรมิจรยิธรรม กรมศลุกากร เลขที ่1 ถนนสนุทรโกษา 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

- จดหมายอเิล็กทรอนกิส ์(e-mail) ที ่ctc@customs.go.th))  
2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
3) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ค ารอ้งขอโตแ้ยง้การประเมนิคา่ภาษีอากร 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 01/03/2563 

http://www.info.go.th/

