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1. วัตถุประสงค์ของคู่มือการปฏิบัติงาน 
 1.1 เพ่ือให้กรมศุลกากร มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของกิจกรรม/กระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้อง ชัดเจน  และเป็นมาตรฐานเดียวกัน  ที่มุ่งไปสู่
การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรในการปฏิบัติงานที่บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้วย
คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน  และบรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 
 1.2 เพ่ือเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงวิธีการท างานอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนเพ่ือใช้ในการเรียนรู้
และพัฒนาของผู้ปฏิบัติงานใหม่ รวมถึงการยกระดับการปฏิบัติงานไปสู่ความเป็นมืออาชีพ 
 1.3 เพ่ือใช้แสดงหรือเผยแพร่ให้กับผู้น าของเข้าบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคคลภายนอก
ได้รับรู้ เข้าใจกระบวนการปฏิบัติงานและใช้ประโยชน์จากกระบวนการดังกล่าวเพ่ือขอการรับบริการหรือบูรณา
การที่ตรงกับความต้องการ 
 1.4 เพ่ือให้การด าเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร การตรวจคัด และการควบคุมสินค้า
น าเข้า ส่งออก ถ่ายล า และผ่านแดนทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศสอดคล้องตามกฎหมายศุลกากร และ
ข้อตกลงว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศที่น าเข้ามาในและ/หรือส่งออก
ไปนอกราชอาณาจักร ระหว่างบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด และกรมศุลกากร 
 
2. ขอบเขต  
 คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้มีเนื ้อหาเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร การตรวจคัด  
การควบคุม และตรวจสอบการขนถ่าย การเก็บรักษา การตรวจปล่อยสินค้าน าเข้า ส่งออก ถ่ายล า และผ่าน
แดนทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ 
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3. ค าจ ากัดความ 
 

ค าจ ากัดความ ความหมาย 
สิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่าง
ประเทศ 

ค าเรียกทั่วไปที่ใช้อ้างอิงสิ่งใดก็ตามที่จัดส่งโดยบริการต่าง ๆ ของบริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จ ากัด เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับร่วมกันส าหรับ
บริการไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ตามอนุสัญญาสากลไปรษณีย์ที่ ว่าด้วย
การให้บริการไปรษณีย์ (Universal Postal Convention) ซึ่งประเทศ
สมาชิกสหภาพสากลไปรษณีย์ (Universal Postal Union: UPU) ยึดถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติในการให้บริการไปรษณีย์ระหว่างกัน 

ถุงไปรษณีย์ ภาชนะอ่ืน ๆ ที่บรรจุสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ตลอดจน
สิ่งของที่มิได้บรรจุอยู่ในภาชนะใด ๆ แต่มีป้ายปากถุงก ากับอยู่ 

ไปรษณีย์ (POSTAL ITEM) ข่าวสารหรือสิ่งของซึ่งฝากส่งเข้าสู่ทางไปรษณีย์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ของไปรษณีย์ แบ่งออกเป็น 5 ชนิด คือ จดหมาย ไปรษณียบัตร ของ
ตีพิมพ์พัสดุย่อยและเครื่องอ่านส าหรับคนเสียจักษุ 

พัสดุไปรษณีย์ (Postal Parcel) หีบห่อบรรจุสิ่งของ ตัวอย่างสินค้า หรือสินค้า ที่ฝากส่งตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขของพัสดุไปรษณีย ์

ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (Express 
Mail Service: EMS) 

สิ่งต่าง ๆ เช่น ข่าวสาร เอกสารธุรกิจการค้า สิ่งพิมพ์สินค้าตัวอย่างสินค้า 
เป็นต้น ซึ่งฝากส่งตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของไปรษณีย์ด่วนพิเศษ 

ประเภทการน าเข้าสิ่งของส่งทาง
ไปรษณีย์ระหว่างประเทศ 

ประเภท 1 พัสดุไปรษณีย์ทางอากาศ 
ประเภท 2 พัสดุไปรษณีย์ทางภาคพ้ืน 
ประเภท 3 ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) 
ประเภท 4 ไปรษณียภัณฑ์ลงทะเบียน 
ประเภท 5 ไปรษณีย์ธรรมดา 

ทีท่ าการแลกเปลี่ยนถุงไปรษณีย์
กับต่างประเทศ 

1. ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจ าที่ศูนย์
ไปรษณีย์สุวรรณภูมิ 
2. ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ ประจ าที่ศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่ 
3. ด่านศุลกากรหนองคาย ประจ าที่ศูนย์ไปรษณีย์อุดรธานี 
4. ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ประจ าที่ศูนย์ไปรษณีย์อ าเภออรัญประเทศ 
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4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ แบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานเป็น 2 ฝ่าย คือ 
 1) ฝ่ายตรวจคัดไปรษณียภัณฑ์ 
 - ก ากับการเปิดถุงไปรษณีย์ระหว่างประเทศที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร 
 - ตรวจคัดสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศท่ีเปิดถุงแล้ว 
 - เปิดตรวจและประเมินอากรสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศที่อยู่ในหลักเกณฑ์การจัดเก็บ
อากรแบบปากระวาง 
 - ตรวจสอบสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศท่ีส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
 - ควบคุมการเปิดถุงไปรษณีย์ระหว่างประเทศท่ีส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
 - ป้องกันและปราบปรามการหลีกเลี่ยงศุลกากร ส าหรับสิ่งของที่น าเข้าและส่งออกทางไปรษณีย์
ระหว่างประเทศ 
 - สืบสวนและปราบปรามการกระท าผิดตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
 - พิจารณาค าขอโต้แย้งการประเมินอากรของผู้น าของเข้าของส าหรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ที่เปิด
ประเมินอากร และส่งมอบให้ บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด จัดเก็บอากรแทน 

 2) ฝ่ายบริการศุลกากรไปรษณีย์ 
 - ด าเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร การก าหนดราคาศุลกากร การจัดเก็บภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน และ/หรือวางประกัน ส าหรับสินค้าน าเข้า ส่งออก ถ่ายล า และผ่านแดนทาง
ไปรษณีย์ระหว่างประเทศ 
 - ด าเนินการรับช าระเก็บรักษา และน าส่งเงินภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อ่ืน เบิกจ่ายเงินตาม
ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่าย จัดท าบัญชีรับ-จ่าย และเอกสารด้านการเงิน รวมทั้งจัดท ารายงานและงบการเงิน 
 - พิจารณาคืนอากรที่มิใช่กรณีการคืนอากรเพ่ือการผลิตส่งออก 
 - เรียกเก็บภาษีอากรเพ่ิมเติม รวมทั้งค านวณเงินเพิ่ม เบี้ยปรับ และดอกเบี้ย 
 - ตรวจวิเคราะห์และทดสอบสินค้าเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบพิกัด อัตราศุลกากร 
 - วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร และกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวกับการน าเข้าและส่งออกซึ่งสินค้า จัดท า ประเมินผล พัฒนา และปรับปรุงฐานข้อมูลด้านศุลกากร
เพ่ือใช้ในการบริหารความเสี่ยง (Local Profile) 
 - สืบสวนและปราบปรามการกระท าผิดตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
 - ให้ค าปรึกษาปัญหาด้านพิกัดอัตราศุลกากรและเก่ียวกับพิธีการ Paperless รวมถึงบริการบันทึกและ
แก้ไขข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ในระบบ Paperless 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

5. กระบวนการ (Work flow) 

แผนภูมิขั้นตอนกระบวนการคัดแยกส่ิงของน าเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ 
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แผนภูมิขั้นตอนกระบวนการตรวจปล่อยสิ่งของน าเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศที่คัดแยกไว้ตาม
ประเภทท่ี 2 
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แผนภูมิขั้นตอนกระบวนการขอโต้แย้งการประเมินภาษีอากรสิ่งของน าเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ 
ที่คัดแยกไว้ตามประเภทท่ี 2 
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แผนภูมิขั้นตอนกระบวนการตรวจปล่อยส่ิงของน าเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศที่คัดแยกไว้ตาม
ประเภทท่ี 3 
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กระบวนการตรวจปล่อยสิ่งของน าเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศที่คัดแยกไว้ตามประเภทท่ี 3  

แบบปากระวาง 
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แผนภูมิขั้นตอนกระบวนการตรวจปล่อยส่ิงของน าเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศที่คัดแยกไว้ตาม
ประเภทท่ี 3 ตามใบขนสินค้าขาเข้า (e-Import) (1/2) 
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แผนภูมิขั้นตอนกระบวนการตรวจปล่อยส่ิงของน าเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศที่คัดแยกไว้ตาม
ประเภทท่ี 3 ตามใบขนสินค้าขาเข้า (e-Import) (2/2) 
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แผนภูมิขั้นตอนกระบวนการตรวจปล่อยส่ิงของส่งออกทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ  
ตามใบขนสินค้าขาออก (e-Export) (1/2) 
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แผนภูมิขั้นตอนกระบวนการตรวจปล่อยของส่งออกทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ  
ตามใบขนสินค้าขาออก (e-Export) (2/2) 
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 6.1 กระบวนการคัดแยกส่ิงของน าเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ 
 6.1.1 เมื่อสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศมาถึงประเทศไทย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
จะรับมอบถุงไปรษณีย์จากผู้ขนส่ง ณ ที่ท าการแลกเปลี่ยนถุงไปรษณีย์กับต่างประเทศ โดยมีส านักงานหรือด่าน
ศุลกากร ประจ าที่ท าการไปรษณีย์อันเป็นที่ท าการแลกเปลี่ยนถุงไปรษณีย์ระหว่างประเทศ เป็นผู้ก ากับ 
ตรวจสอบ และควบคุมสิ่งของที่น าเขา้ ได้แก่ 

1) ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจ าที่ศูนย์ไปรษณีย์สุวรรณภูมิ 
2) ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ ประจ าที่ศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่ 
3) ด่านศุลกากรหนองคาย ประจ าที่ศูนย์ไปรษณีย์อุดรธานี 
4) ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ประจ าที่ท าการไปรษณีย์อ าเภออรัญประเทศ 

 6.1.2 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด จะล าเลียงถุงไปรษณีย์ไปที่ศูนย์ไปรษณีย์ โดยพัสดุไปรษณีย์
ทางอากาศและพัสดุไปรษณีย์ทางภาคพ้ืน จะถูกล าเลียงไปที่ศูนย์ไปรษณีย์กรุงเทพ ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ 
ไปรษณียภัณฑ์ลงทะเบียน และไปรษณียภัณฑ์ธรรมดา จะถูกล าเลียงไปที่ศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่ หลังจากนั้นของ
ที่น าเข้าจะถูกเปิดตรวจโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรและพนักงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด เพ่ือคัดแยก
ประเภทในการปฏิบัติพิธีการศุลกากร โดยถือว่าวันที่เปิดถุงไปรษณีย์คือวันที่น าเข้าส าเร็จ 
 6.1.3 พนักงานศุลกากรหน่วยงานตรวจคัดสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ควบคุมการ
เปิดถุงไปรษณีย์ระหว่างประเทศคัดแยกสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ที่ได้เปิดถุงแล้ว ออกเป็น 3 ประเภท คือ 

ประเภทท่ี 1 ของยกเว้นอากร  
คือของที่น าเข้าโดยทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ซึ่งแต่ละหีบห่อมีราคารวมค่าขนส่ง

และค่าประกันภัยไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท ตามภาค 4 ประเภท 12 แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 
2530 หรือตัวอย่างสินค้าที่ใช้ได้แต่เพียงเป็นตัวอย่างและไม่มีราคาในทางการค้าตาม ภาค 4 ประเภท 14 
แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 และไม่เป็นของต้องห้ามต้องก ากัด ให้น าส่งบริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จ ากัด เพ่ือน าจ่ายต่อไป 

ประเภทท่ี 2 ของต้องช าระอากร  
คือของที่น าเข้าโดยทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ซึ่งส่งจากผู้ส่งคนหนึ่งถึงผู้น าของเข้า

คนหนึ่งในคราวเดียวกัน หรือเข้ามาถึงพร้อมกัน ไม่ว่าจะมีจ านวนกี่หีบห่อ หากมีราคา FOB รวมกันไม่เกิน 
๔๐,๐๐๐ บาท และไม่เป็นของต้องห้ามต้องก ากัด หรือของที่ต้องส่งตัวอย่างวิเคราะห์สินค้าก่อนปล่อย ให้
พนักงานศุลกากรเปิดตรวจและประเมินอากร แล้วส่งมอบให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด เพ่ือน าจ่ายให้ผู้น า
ของเข้าและเรียกเก็บภาษีอากรแทนกรมศุลกากร 

ประเภทท่ี 3 ของอ่ืน ๆ นอกจากประเภทท่ี 1 และประเภทท่ี 2  
ให้ส่งมอบแก่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด เพ่ือส่งมอบเข้าเก็บรักษาในโรงพักสินค้าบริษัท 

ไปรษณีย์ไทย จ ากัด หรือส่งไปที่ส านักงาน/ด่านศุลกากรแล้วแต่กรณี เพ่ือปฏิบัติพิธีการศุลกากรให้ถูกต้อง
ครบถ้วนต่อไป 
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6.2 กระบวนการตรวจปล่อยสิ่งของน าเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศที่คัดแยกไว้ตามประเภทที่ 2 
ไม่ว่าผู้น าของเข้าจะเป็นบุคคลหรือบริษัทห้างร้าน และอยู่ ณ จังหวัดใด ซึ่งส่วนบริการศุลกากร

ไปรษณีย์มีอ านาจเก็บอากรปากระวางได้ ดังนี้ 
6.2.1 พนักงานศุลกากรหน่วยงานตรวจคัดสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศเปิดตรวจ

และประเมินอากรต่อหน้าพนักงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด และบันทึกจ านวนเงินค่าภาษีอากรไว้บนหีบ
ห่อของ เว้นแต่กรณีที่ใบปฏิญญา (CN 22 / CN 23) มีข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับของครบถ้วน ได้แก่ ชนิด 
ปริมาณ น้ าหนัก ราคา ค่าไปรษณียากร (POSTAGE) รวมทั้งรายละเอียดอย่างอ่ืนที่สามารถประเมินอากรได้ 
และไม่มีเหตุอันควรสงสัย พนักงานศุลกากรจะประเมินอากรตามข้อมูลที่แสดงในใบปฏิญญา (CN 22 / CN 
23) โดยไม่ต้องเปิดตรวจก็ได้ 

6.2.2 พนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด บันทึกข้อมูลจ่าหน้าหีบห่อเข้าระบบศุลกากร
ไปรษณีย์ (คลังสินค้าบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด) ระบบคอมพิวเตอร์จะออกเลขที่รายการศุลกากร และพิมพ์
ลงบนสติกเกอร์เพื่อน าไปปิดไว้บนหีบห่อ 

6.2.3 พนักงานศุลกากรหน่วยงานตรวจคัดสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศบันทึกข้อมูล
บัญชีพัสดุและไปรษณียภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่เปิดตรวจประเมินอากรแล้ว (แบบที่ 495) ในระบบคอมพิวเตอร์ของ
ศุลกากร แล้วส่งมอบสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ประเภทที่ 2 พร้อมบัญชีพัสดุและไปรษณียภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่เปิดตรวจ
ประเมินอากรแล้ว (แบบที่ 495) ให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด น าไปจ่ายให้ผู้น าของเข้าและเรียกเก็บอากร
แทนกรมศุลกากร 

6.2.4 พนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด จัดท าและส่งใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์
ระหว่างประเทศ (NOTIFICATION TO COLLECT INTERNATIONAL POSTAL ITEMS) ไปให้ผู้น าของเข้า 

6.2.5 ผู้น าของเข้าน าใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศไปติดต่อ ณ ที่ท า
การไปรษณีย์ที่ระบุไว้ในใบแจ้งฯ เพ่ือช าระค่าภาษอีากรและรับของ 

6.2.6 กรณีผู้น าของเข้าขอโต้แย้งการประเมินภาษีอากรหรือขอยกเว้นภาษีอากร ดูรายละเอียด
6.3 กระบวนการขอโต้แย้งการประเมินภาษีอากรสิ่งของน าเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศที่คัดแยกไว้ตาม
ประเภทที่ 2 

6.3 กระบวนการขอโต้แย้งการประเมินภาษีอากรสิ่งของน าเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศที่คัด
แยกไว้ตามประเภทท่ี 2 

6.3.1 ผู้น าของเข้ากรอกข้อมูลและแจ้งความประสงค์ขอทราบผลการพิจารณาในแบบค าร้องขอ
โต้แย้งการประเมินราคา/ภาษีพร้อมแนบหลักฐานประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้ ยื่นต่อที่ท าการไปรษณีย์
ปลายทางหรือผู้อ านวยการส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ และส าเนาแจ้งที่ท าการไปรษณีย์ปลายทางทราบ 

1) ค าร้องขอโต้แย้งการประเมินค่าภาษีอากร สามารถดาวน์โหลดค าร้องฯ ได้ที่   
www.customs.go.th 

2) ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ 
3) หลักฐานการซื้อขาย หลักฐานการช าระเงิน และหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

6.3.2 ที่ท าการไปรษณีย์ปลายทางจะส่งหีบห่อที่ขอโต้แย้งการประเมินภาษีอากร พร้อมทั้งค า
ร้องขอโต้แย้งการประเมินภาษีอากร และใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศมายังห้อง
อุทธรณ์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด  
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6.3.3 กรณีผู้น าของเข้าขอทราบผลการพิจารณาและรับของด้วยตนเอง ให้ติดต่อส่วนบริการ
ศุลกากรไปรษณีย์ เพ่ือพบพนักงานศุลกากร 

6.3.4 พนักงานศุลกากร ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์พิจารณาค าร้องขอโต้แย้งการประเมิน
ภาษีอากร หากผลการพิจารณาค่าภาษีอากรเปลี่ยนแปลงไปจากท่ีประเมินไว้ ให้พนักงานศุลกากรแก้ไขจ านวน
เงินค่าภาษีอากรในใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ พร้อมทั้งแก้ไขข้อมูลในระบบ
คอมพิวเตอร์และบนตัวหีบห่อสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ให้ตรงกัน และลงลายมือชื่อก ากับการแก้ไข แล้วส่งคืนใบ
แจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศพร้อมหีบห่อให้ที่ท าการไปรษณีย์ปลายทางด าเนินการน า
จ่ายให้ผู้รับต่อไป 

6.3.5 ที่ท าการไปรษณีย์ปลายทางแจ้งให้ผู้น าของเข้าทราบผลการพิจารณาและรับของ 
6.3.6 ผู้น าของเข้าช าระค่าภาษีอากร (หากมี) และรับของ 

6.4 กระบวนการตรวจปล่อยสิ่งของน าเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศที่คัดแยกไว้ตามประเภทที่ 3 
6.4.1 พนักงานศุลกากรหน่วยงานตรวจคัดสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศคัดแยกไว้ตาม

ประเภทที่ 3 
6.4.2 พนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด บันทึกข้อมูลจ่าหน้าหีบห่อเข้าระบบศุลกากรไปรษณีย์ 

(คลังสินค้าบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด) ระบบคอมพิวเตอร์จะออกเลขที่รายการศุลกากร และพิมพ์ลงบนสติกเกอร์
เพ่ือน าไปปิดไว้บนหีบห่อ 

6.4.3 พนักงานศุลกากรหน่วยงานตรวจคัดสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศบันทึกข้อมูล
บัญชีก ากับไปรษณียภัณฑ์ต้องเสียอากรหรือต้องห้ามต้องก ากัด (แบบที่ 431) ในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร 
แล้วส่งมอบสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ประเภทที่ 3 บัญชีก ากับไปรษณียภัณฑ์ต้องเสียอากรหรือต้องห้ามต้องก ากัด 
(แบบที่ 431) ให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด น าไปเก็บรักษาในคลังสินค้าของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด หรือ
ส่งไปปฏิบัติพิธีการที่ส านักงานหรือด่านศุลกากร 

6.4.4 พนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด จัดท าและส่งใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์
ระหว่างประเทศ (NOTIFICATION TO COLLECT INTERNATIONAL POSTAL ITEMS) ไปให้ผู้น าของเข้า 

6.4.5 ผู้น าของเข้าน าใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศไปติดต่อ ณ ส่วนบริการ
ศุลกากรไปรษณีย์ หรือส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากร 

6.4.6 กรณีสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศที่น าเข้ามา จะเป็นสินค้าหรือไม่ก็ตาม และไม่ว่า
ผู้น าของเข้าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือบริษัท ห้าง ร้าน ถ้ามีราคา FOB ไม่เกิน 40,000 บาท โดยไม่จ ากัดว่า 
อากรที่ต้องช าระจะเป็นจ านวนเงินเท่าใด ให้ใช้ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศยื่นปฏิบัติพิธี
การศุลกากรเป็นการจัดเก็บอากรปากระวาง ดูรายละเอียด 6.5 กระบวนการตรวจปล่อยสิ่งของน าเข้าทางไปรษณีย์
ระหว่างประเทศที่คัดแยกไว้ตามประเภทที่ 3 แบบปากระวาง 

6.4.7 กรณีสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศที่น าเข้ามาราคา FOB เกิน 40,000 บาท ให้
ปฏิบัติพิธีการศุลกากรจัดท าใบขนสินค้าขาเข้า ดูรายละเอียด 6.6 กระบวนการตรวจปล่อยสิ่งของน าเข้าทาง
ไปรษณีย์ระหว่างประเทศที่คัดแยกไว้ตามประเภทที่ 3 ตามใบขนสินค้าขาเข้า (e-Import) 
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6.5 กระบวนการตรวจปล่อยสิ่งของน าเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศที่คัดแยกไว้ตามประเภท
ที่ 3 แบบปากระวาง 

6.5.1 ผู้น าของเข้ากรอกข้อมูลด้านหลังใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
และยื่นพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาที่ ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ หรือส านักงานหรือด่านศุลกากร
ตามท่ีระบุในใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ 

6.5.2 พนักงานศุลกากรตรวจสอบใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศพร้อม
หลักฐานประกอบ กรณีเป็นค าร้องต้องเสนอหัวหน้าฝ่ายพิจารณาสั่งการ และออกบัตรคิวให้แก่ผู้น าของเข้า 

6.5.3 พนักงานศุลกากรบันทึกข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร ตัดบัญชีก ากับ
ไปรษณียภัณฑ์ต้องเสียอากรหรือต้องห้ามต้องก ากัด (แบบที่ 431) พร้อมทั้งส่งใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทาง
ไปรษณีย์ระหว่างประเทศเพ่ือเบิกสิ่งของจากคลังสินค้าของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 

6.5.4 เจ้าหน้าที่ประจ าคลังสินค้าของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด น าของไปยังพนักงานศุลกากร
ผู้ตรวจปล่อยตามล าดับคิว 

6.5.5 พนักงานศุลกากรเชิญผู้น าของเข้าตามบัตรคิวเปิดหีบห่อร่วมกัน เพ่ือประเมินราคา/ค่า
ภาษีอากร กรณีเป็นเคมีภัณฑ์ต้องส่งให้นักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์ก่อนตรวจปล่อย และกรณีเป็นของต้องก ากัด 
ต้องมีใบอนุญาตการน าเข้า หรือส่งด่านอาหารและยาหรือด่านตรวจพืชพิจารณาอนุญาต 

6.5.6 พนักงานศุลกากรบันทึกข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร และรับช าระค่าภาษี
อากร แล้วสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินพร้อมใบก ากับสินค้ามอบให้ผู้น าของเข้า 

6.5.7 ผู้น าของเข้าช าระเงินค่าเก็บรักษาที่หน่วยการเงินของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด และน า
ใบเสร็จรับเงินมาแสดงต่อพนักงานศุลกากร 

6.5.8 ผู้น าของเข้ารับของ ยื่นใบก ากับสินค้าที่จุดตรวจปล่อย เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อน
น าของออกจาก สปณ. หรือส านักงานหรือด่านศุลกากร 

6.6 กระบวนการตรวจปล่อยสิ่งของน าเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศที่คัดแยกไว้ตามประเภท
ที่ 3 ตามใบขนสินค้าขาเข้า (e-Import) 

6.6.1 ผู้น าของเข้าหรือตัวแทนจัดท าและส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่
ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร 

กรณีระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรและระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานภาครัฐได้
ด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันแล้ว ผู้น าของเข้าต้องติดต่อหน่วยงาน
เพ่ือส่งข้อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรผ่านระบบ National 
Single Window (NSW) ก่อนการส่งข้อมูลใบขนสินค้า 

6.6.2 ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเบื้องต้น 
กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง  ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะไม่ออกเลขที่ใบขนสินค้า และ

จะท าการตอบกลับข้อผิดพลาด (Response Message Error) ให้กับผู้น าของเข้า เมื่อผู้น าของเข้าได้รับการ
ตอบกลับข้อผิดพลาดแล้วให้ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าให้ถูกต้อง และส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า
เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรอีกครั้ง 

6.6.3 หากข้อมูลถูกต้อง ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะออกเลขที่ใบขนสินค้าให้  สถานะ
พร้อมช าระค่าภาษีอากร (ถ้ามี) และแจ้งเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้าทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ตอบกลับไปยังผู้ส่ง
ข้อมูล 
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6.6.4 ผู้น าของเข้าหรือตัวแทนช าระค่าภาษีอากรที่หน่วยรับช าระหรือตัดบัญชีธนาคาร และ
ติดต่อเจ้าหน้าที่คลังสินค้าของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด เพื่อจัดเตรียมสิ่งของส่งมอบหรือเปิดตรวจตามค าสั่ง
การตรวจ 

6.6.5 กรณีใบขนสินค้าที่ไม่ติดเงื่อนไขความเสี่ยง ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะออกเลขที่
ใบขนสินค้าให้ โดยสั่งการตรวจเป็น “ยกเว้นการตรวจ” ให้พนักงานศุลกากรบันทึกข้อมูลการตรวจปล่อยใน
ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร และส่งมอบสิ่งของให้ผู้น าของเข้าหรือตัวแทน 

6.6.6 กรณีใบขนสินค้าที่ติดเงื่อนไขความเสี่ยง ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะออกเลขที่ใบ
ขนสินค้าให้ โดยสั่งการตรวจเป็น “ให้เปิดตรวจ” ให้พนักงานศุลกากรบันทึกจับกุมและบันทึกการประเมิน
อากรใหม่/บันทึกเพ่ิมราคา แก้ไขพิกัดศุลกากร ปริมาณ น้ าหนักในแต่ละรายการในใบขนสินค้าขาเข้า และ
บันทึกแฟ้มคดีเพ่ือส่งหน่วยคดี 

6.6.7 เมื่อหน่วยคดีพิจารณาความผิดแล้ว ให้ผู้น าของเข้าช าระค่าภาษีอากร ค่าปรับ เบี้ยปรับ
ต่าง ๆ (ถ้ามี) 

6.6.8 หัวหน้าฝ่ายปรับสถานะใบขนสินค้าขาเข้า สถานะพร้อมตรวจปล่อย 
6.6.9 พนักงานศุลกากรบันทึกข้อมูลการตรวจปล่อยในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร และส่ง

มอบสิ่งของให้ผู้น าของเข้าหรือตัวแทน 

6.7 กระบวนการตรวจปล่อยส่ิงของส่งออกทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ตามใบขนสินค้าขาออก 
(e-Export) 

6.7.1 ผู้ส่งของออกหรือตัวแทนจัดท าและส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่
ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร 

กรณีระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรและระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานภาครัฐได้
ด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันแล้ว ผู้น าของเข้าต้องติดต่อหน่วยงาน
เพ่ือส่งข้อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรผ่านระบบ National 
Single Window (NSW) ก่อนการส่งข้อมูลใบขนสินค้า 

6.7.2 ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเบื้องต้น 
กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง  ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะไม่ออกเลขที่ใบขนสินค้า และ

จะท าการตอบกลับข้อผิดพลาด (Response Message Error) ให้กับผู้ส่งของออก เมื่อผู้ส่งของออกหรือ
ตัวแทนได้รับการตอบกลับข้อผิดพลาดแล้วให้ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าให้ถูกต้อง และส่งข้อมูลใบ
ขนสินค้าขาออกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรอีกครั้ง 

6.7.3 หากข้อมูลถูกต้อง ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะออกเลขที่ใบขนสินค้าให้  สถานะ
พร้อมช าระค่าภาษีอากร (ถ้ามี) และแจ้งเลขที่ใบขนสินค้าขาออกทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ตอบกลับไปยังผู้ส่ง
ข้อมูล 

6.7.4 ผู้น าของเข้าหรือตัวแทนช าระค่าภาษีอากรที่หน่วยรับช าระหรือตัดบัญชีธนาคาร และ
ติดต่อเจ้าหน้าที่คลังสินค้าของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด เพื่อจัดเตรียมสิ่งของส่งมอบหรือเปิดตรวจตามค าสั่ง
การตรวจ 

6.7.5 ผู้ส่งของออกหรือตัวแทนจัดท าข้อมูลใบก ากับการขนย้ายสินค้าตามปริมาณและน้ าหนักที่
ส่งออกจริง เป็นรายใบขนสินค้าขาออก และส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร 
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6.7.6 ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมฯ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเบื้องต้นกับแฟ้มข้อมูล
อ้างอิง 

กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตอบรหัสข้อผิดพลาดกลับไปให้ผู้
ส่งข้อมูล ให้ผู้ส่งข้อมูลท าการแก้ไขข้อมูลและส่งข้อมูลแก้ไขข้อมูลใบก ากับการขนย้ายสินค้า เข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์ของศุลกากร 

6.7.8 หากข้อมูลถูกต้อง ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร จะก าหนดเลขที่ใบก ากับการขนย้าย
สินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ส่งข้อมูล ข้อมูลใบขนสินค้าขาออก สถานะพร้อมตรวจปล่อย 

6.7.9 พนักงานศุลกากรตัดบัญชีใบก ากับการขนย้ายสินค้า (หน้าจอ Matching by Post) 
6.7.10 ผู้ส่งของออกหรือตัวแทนจัดเตรียมสิ่งของเพ่ือเปิดตรวจหรือส่งออกไปจากไปรษณีย์ตาม

ค าสั่งการตรวจ 
6.7.11 กรณีใบขนสินค้าที่ไม่ติดเงื่อนไขความเสี่ยง ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะออก

เลขที่ใบขนสินค้าให้ โดยสั่งการตรวจเป็น “ยกเว้นการตรวจ” ข้อมูลใบขนสินค้าขาออก สถานะพร้อมรับ
บรรทุก  

6.7.12 กรณีใบขนสินค้าที่ติดเงื่อนไขความเสี่ยง ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะออกเลขที่
ใบขนสินค้าให้ โดยสั่งการตรวจเป็น “ให้เปิดตรวจ” ข้อมูลใบขนสินค้าขาออก สถานะผ่านสถานีรับบรรทุกรอ
บันทึกผลการตรวจปล่อย โดยระบบก าหนดชื่อพนักงานศุลกากรที่ปฏิบัติการตรวจ เมื่อพนักงานศุลกากรเปิด
ตรวจของแล้ว ให้บันทึกข้อมูลการตรวจปล่อยในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร ข้อมูลใบขนสินค้าขาออก 
สถานะพร้อมรับบรรทุก 

6.7.13 ผู้ส่งของออกหรือตัวแทนน าหีบห่อของส่งออกที่ผ่านการรับรองหีบห่อพัสดุไปรษณีย์
แล้วไปฝากส่ง ณ ที่ท าการไปรษณีย์ 

6.7.14 ผู้ส่งของออกหรือตัวแทนน าหลักฐานการส่งออกไปจากไปรษณีย์ แจ้งพนักงานศุลกากร
เพ่ือให้บันทึกการรับบรรทุก 

6.7.15 พนักงานศุลกากรน าหมายเลขใบฝากส่งพัสดุไปรษณีย์ไปตรวจสอบสถานะที่ 
http://tracking.thailandpost.co.th เมื่อสถานะเป็น “ปิดถุงส่งออกจากที่ท าการแลกเปลี่ยนแล้ว” หรือ 
“พัสดุไปรษณีย์ได้ส่งออกกนอกราชอาณาจักรแล้ว” ให้พนักงานศุลกากรบันทึกการรับบรรทุก (หน้าจอ 
Loading by Post) 

6.7.16 ผู้ส่งของออกหรือตัวแทนรับข้อมูลตอบกลับวันเวลารับบรรทุกใบขนสินค้า 

7. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 การด าเนินการปฏิบัติพิธีศุลกากรและตรวจปล่อยสิ่งของน าเข้าและของส่งออกทางไปรษณีย์ระหว่าง
ประเทศ การตรวจสอบและพิจารณาค าร้องขอโต้แย้งการประเมินภาษีอากรสิ่งของน าเข้าทางไปรษณีย์ระหว่าง
ประเทศประเภทที่ 2 ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา และเป็นไปตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 
ก าหนด 
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8. ระบบติดตามประเมินผล 
 

กระบวนการ วิธีการติดตามประเมินผล ผู้ติดตาม/
ประเมินผล 

ข้อเสนอแนะ 

กระบวนการคัดแยกสิ่ งของ
น าเข้าทางไปรษณีย์ระหว่าง
ประเทศ 

สามารถตรวจคั ด สิ่ งขอ งส่ งท าง
ไปรษณีย์ที่ได้เปิดถุงแล้วแล้วเสร็จตาม
เวลาเปิด-ถุงไปรษณีย์ที่ได้รับแจ้งจาก
ที่ท าการไปรษณีย ์

หัวหน้าฝ่ายตรวจ
คัดไปรษณียภัณฑ์ 

 

กระบวนการตรวจปล่อยสิ่งของ
น าเข้าทางไปรษณีย์ระหว่าง
ป ร ะ เท ศ ที่ คั ด แ ย ก ไว้ ต า ม
ประเภทที่ 2 

การประเมินราคาและภาษีอากร
สิ่ งของส่ งท างไป รษ ณี ย์ ระห ว่ า ง
ประเทศที่คัดแยกไว้ตามประเภทที่ 2
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดเก็บ
อากรแบบปากระวาง 

หัวหน้าฝ่ายตรวจ
คัดไปรษณียภัณฑ์ 

 

กระบวนการขอโต้แย้ งการ
ประเมินภาษีอากรสิ่งของน าเข้า
ทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศที่
คัดแยกไว้ตามประเภทที่ 2 

การตรวจสอบและพิจารณาค าร้องขอ
โต้แย้งการประเมินภาษีอากรสิ่งของ
น าเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศที่
คัดแยกไว้ตามประเภทที่  2 เป็นไป
ตามหลักเกณฑ ์

ผู้อ านวยการส่วน
บ ริ ก ารศุ ล ก าก ร
ไปรษณีย ์

 

กระบวนการตรวจปล่อยสิ่งของ
น าเข้าทางไปรษณีย์ระหว่าง
ป ร ะ เท ศ ที่ คั ด แ ย ก ไว้ ต า ม
ประเภทที่ 3 แบบปากระวาง 

การตรวจปล่อยสิ่ งของน าเข้าทาง
ไปรษณีย์ระหว่างประเทศที่คัดแยกไว้
ตามประเภทที่  3 แบบปากระวาง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดเก็บ
อากรแบบปากระวาง และแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลา 

หัวหน้าฝ่ายบริการ
ศุลกากรไปรษณีย์ 

 

กระบวนการตรวจปล่อยสิ่งของ
น าเข้าทางไปรษณีย์ระหว่าง
ป ร ะ เท ศ ที่ คั ด แ ย ก ไว้ ต า ม
ประเภทที่ 3 ตามใบขนสินค้า
ขาเข้า (e-Import) 

การตรวจปล่อยสิ่ งของน าเข้าทาง
ไปรษณีย์ระหว่างประเทศที่คัดแยกไว้
ตามประเภทที่ 3 ตามใบขนสินค้าขา
เข้ า  (e-Import) แล้ ว เสร็ จภ ายใน
ระยะเวลา 

หัวหน้าฝ่ายบริการ
ศุลกากรไปรษณีย์ 

 

กระบวนการตรวจปล่อยสิ่งของ
ส่งออกทางไปรษณีย์ระหว่าง
ประเทศ ตามใบขนสินค้าขา
ออก (e-Export) 

การตรวจปล่อยสิ่งของส่งออกทาง
ไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ตามใบขน
สินค้าขาออก (e-Export) แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลา 

หัวหน้าฝ่ายบริการ
ศุลกากรไปรษณีย์ 
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9. เอกสารอ้างอิง  
9.1 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 
9.2 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 
9.3 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 105/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปฏิบัติพิธีการ

ศุลกากรส าหรับการน าของเข้าและการส่งของออกทงไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 
9.4 ข้อตกลงระหว่างบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด และกรมศุลกากร ที่จัดท าขึ้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน 

2555 

10. แบบฟอร์มท่ีใช้  
10.1 ตัวอย่างแบบค าร้องขอโต้แย้งการประเมินราคา/ ภาษีอากร (Petition for Reassessment of 

Customs Duties and Taxes) 
10.2 ตัวอย่างแบบใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ (Notification to Collect 

International Postal Items) 
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