
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : พธิกีำรศลุกำกรน ำเขำ้ทำงไปรษณีย ์กรณีไมต่อ้งจดัท ำ 

ใบขนสนิคำ้ขำเขำ้ (ปำกระวำง)  
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

 

1. การรับสิง่ของสง่ทางไปรษณียร์ะหวา่งประเทศทีน่ าเขา้มาในราชอาณาจักร โดยใชใ้บแจง้ใหไ้ปรับสิง่ของสง่ทางไปรษณีย์

ระหวา่งประเทศยืน่ปฏบิตัพิธิกีารศลุกากรแทนการจัดท าใบขนสนิคา้ขาเขา้โดยอนุโลม วา่เป็นการจัดเก็บอากรปากระวาง 

มหีลกัเกณฑ ์ตอ้งเป็นสิง่ของทีน่ าเขา้โดยทางไปรษณียร์ะหวา่งประเทศทีส่ง่จากผูส้ง่คนหนึง่ถงึผูรั้บคนหนึง่ในคราวเดยีวกนั 

หรอืเขา้มาถงึพรอ้มกนัไมว่า่จะเป็นสนิคา้หรอืไมก็่ตาม ผูรั้บอาจเป็นบรษัิทหา้งรา้นหรอืบคุคล ไมว่า่จะมจี านวนกีห่บีห่อ  

หากมรีาคา FOB รวมกนัไมเ่กนิ 40,000 บาท ทัง้นี ้โดยไม่จ ากดัวา่อากรทีต่อ้งช าระจะเป็นจ านวนเงนิเทา่ใด 

 

2. การปฏบิัตพิธิกีารเกีย่วกบัสิง่ของสง่ทางไปรษณียร์ะหวา่งประเทศทีน่ าเขา้มาในราชอาณาจักรโดยใชใ้บแจง้ใหไ้ปรับสิง่ของ 

สง่ทางไปรษณียร์ะหวา่งประเทศ 

 

สิง่ของสง่ทางไปรษณียร์ะหวา่งประเทศทีน่ าเขา้มาในราชอาณาจักร จะเป็นสนิคา้หรอืไม่ก็ตาม และไมว่า่ผูรั้บจะเป็นบคุคล

ธรรมดา หรอืบรษัิท หา้ง รา้น ถา้มรีาคา FOB ไมเ่กนิ 40,000 บาท ทัง้นีโ้ดยไม่จ ากดัวา่อากรทีต่อ้งช าระจะเป็นจ านวนเงนิเทา่ใด 

ใหใ้ชใ้บแจง้ใหไ้ปรับสิง่ของสง่ทางไปรษณียร์ะหวา่งประเทศยืน่ปฏบิตัพิธิกีารศลุกากรแทนการจัดท าใบขนสนิคา้ขาเขา้ 

โดยอนุโลม วา่เป็นการจัดเก็บอากรปากระวาง และปฏบิตัติามขัน้ตอนดงันี้ 

 

   1) ผูรั้บของยืน่ใบแจง้ใหไ้ปรับสิง่ของสง่ทางไปรษณียร์ะหวา่งประเทศ แกพ่นักงานศลุกากร ณ หน่วยบรกิารศลุกากรไปรษณีย ์

โดยจะตอ้งกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น พรอ้มแนบเอกสารประกอบ เชน่ บัตรประจ าตวัประชาชนของผูรั้บของ ฯลฯ 

 

   2) พนักงานศลุกากรตรวจสอบเอกสาร และแจง้ผูรั้บผดิชอบโรงพักสนิคา้บรษัิทไปรษณียไ์ทย หรอืคลงัสนิคา้ของศลุกากร 

เตรยีมพัสดไุปรษณียเ์พือ่ตรวจ โดยพนักงานศลุกากรผูต้รวจปลอ่ยจะเรยีกล าดับควิทีจ่ะตรวจปลอ่ยตามล าดับกอ่นหลงั 

 

   3) ผูรั้บของยืน่ใบแจง้ใหไ้ปรับสิง่ของสง่ทางไปรษณียร์ะหวา่งประเทศ ตอ่พนักงานศลุกากรผูต้รวจปลอ่ย เพือ่ด าเนนิการตรวจ

ปลอ่ยสนิคา้ 

 

   4) เปิดหบีห่อเพือ่ตรวจของและประเมนิราคา 

 

   5) บนัทกึขอ้มลูเขา้สูร่ะบบคอมพวิเตอร ์ไดแ้ก ่ชนดิของ ราคาประเมนิ ประเภทพกิัดฯ และคา่ภาระตดิพันอืน่ๆ (ถา้ม)ี  

และระบบคอมพวิเตอรจ์ะประมวลผลโดยอตัโนมัต ิในสว่นของอัตราอากร อากรขาเขา้ ภาษีมูลคา่เพิม่ ภาษีอืน่ๆ (ถา้ม)ี  

คา่ธรรมเนยีม (ถา้ม)ี ยอดรวมราคาประเมนิ และภาษีอากร แลว้จัดเก็บเงนิรายได ้และสัง่พมิพใ์บเสร็จรับเงนิ 

จากระบบคอมพวิเตอร ์

 

   6) บนัทกึรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง ไวใ้นใบแจง้ใหไ้ปรับสิง่ของสง่ทางไปรษณียร์ะหวา่งประเทศ 

 

   7) บนัทกึการตรวจปลอ่ยของสง่ทางไปรษณียเ์ขา้สูร่ะบบคอมพวิเตอร ์

 

   8) เมือ่ผูรั้บของช าระคา่ภาษีอากรเรยีบรอ้ยแลว้จะไดรั้บของใบเสร็จรับเงนิและใบปลอ่ยจากเจา้หนา้ทีผู่ท้ าการตรวจ 

 

หมำยเหตุ 

 

การปฏบิตังิานตามคูม่อืส าหรับประชาชน เกีย่วขอ้งกบัหน่วยงานอืน่ คอื บรษัิท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ซึง่ไมใ่ชห่น่วยงาน 

ของกรมศลุกากร อาจเกดิผลกระทบเกีย่วกบัระยะเวลาการด าเนนิการทีไ่ม่อาจคาดหมายได  ้
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ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ -)  
กรมศลุกากร เลขที ่1 ถนนสนุทรโกษา เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 
10110/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ  
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ -)  
ส านักงานศลุกากร หรอืดา่นศลุกากรทีใ่หบ้รกิาร/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง 
ณ หน่วยงาน  

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

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 34 นาท ี
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ตรวจสอบใบแจง้ใหไ้ปรับสิง่ของสง่ทางไปรษณีย ์
ระหวา่งประเทศ พรอ้มหลกัฐานประกอบ และบนัทกึขอ้มลู 

ใบแจง้ฯ พรอ้มออกบตัรควิ 
(หมายเหต:ุ -)  

4 นาท ี จดุรับค าขอ 

ของกรมศลุกากร 
 

2) กำรพจิำรณำ 

สง่ขอ้มูลใหบ้รษัิท ไปรษณียไ์ทยจ ากัด เพือ่เตรยีมหาสิง่ของ 
ค านวณคา่เก็บรักษา และท าการเบกิจา่ยสิง่ของจากโรงพักสนิคา้ 

(หมายเหต:ุ -)  

5 นาท ี จดุรับค าขอ 

ของกรมศลุกากร 
 

3) กำรพจิำรณำโดยหนว่ยงำนอืน่ 
เรยีกผูรั้บสิง่ของตามบตัรควิ ใหไ้ปช าระคา่เก็บรักษา  

ณ หน่วยการเงนิของบรษัิท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั 
(หมายเหต:ุ -)  

5 นาท ี บรษัิท ไปรษณียไ์ทย 
จ ากัด 

 

4) กำรพจิำรณำ 

ตรวจสอบใบเสร็จรับเงนิ และเปิดหบีห่อเพือ่ตรวจของ 
และประเมนิราคาแลว้จัดเก็บอากรปากระวางและพมิพ์

ใบเสร็จรับเงนิจากระบบคอมพวิเตอรใ์หแ้กผู่รั้บสิง่ของ 

ทางไปรษณียอ์อกใบสัง่ปลอ่ย 
(หมายเหต:ุ -)  
 

20 นาท ี จดุรับค าขอ 

ของกรมศลุกากร 
 

 

 

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  

เป็นการแสดงเพือ่ยนืยันตัวตน 

- หากเจา้พนักงานศลุกากรตอ้งการส าเนา จะถา่ยส าเนาเอกสาร 
จากเอกสารฉบับจรงิ โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนาโดยการเซ็นชือ่ 

ตอ่หนา้เจา้พนักงานศลุกากรเทา่นัน้) 
 

กรมการปกครอง 

2) 

 

บตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำรหรอืพนกังำนองคก์ำรของรฐั 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(หากเจา้พนักงานศลุกากรตอ้งการส าเนา จะถา่ยส าเนา
เอกสารจากเอกสารฉบบัจรงิ โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนา 

โดยการเซ็นชือ่ตอ่หนา้เจา้พนักงานศลุกากรเทา่นัน้) 

 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

3) 
 

หนงัสอืเดนิทำง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(หากเจา้พนักงานศลุกากรตอ้งการส าเนา จะถา่ยส าเนา

เอกสารจากเอกสารฉบบัจรงิ โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนา 

โดยการเซ็นชือ่ตอ่หนา้เจา้พนักงานศลุกากรเทา่นัน้) 

- 

4) 

 

ใบอนุญำตขบัขีร่ถยนต ์

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(หากเจา้พนักงานศลุกากรตอ้งการส าเนา จะถา่ยส าเนา

เอกสารจากเอกสารฉบบัจรงิ โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนา 
โดยการเซ็นชือ่ตอ่หนา้เจา้พนักงานศลุกากรเทา่นัน้) 

กรมการขนสง่ทางบก 

5) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เจา้พนักงานศลุกากรจะถ่ายส าเนาเอกสารจากเอกสารฉบับจรงิ 
โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนาโดยการเซ็นชือ่ตอ่หนา้เจา้พนักงาน

ศลุกากรเทา่นัน้ และมอีายุไมเ่กนิ 6 เดอืนนับถงึวนัมาตดิตอ่กรมศลุกากร) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

6) 
 

ใบแจง้ใหไ้ปรบัสิง่ของสง่ทำงไปรษณียร์ะหวำ่งประเทศ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีมอบฉันทะใหบ้คุคลอืน่กระท าการแทน จะตอ้ง 
กรอกแบบมอบฉันทะดา้นหลงัใบแจง้ฯ พรอ้มแนบส าเนาเอกสารยนืยัน

ตวัตนล าดบัที ่1-4 อย่างใดอย่างหนึง่ของผูม้อบฉันทะทีล่งนามรับรอง
ส าเนาถกูตอ้ง และแสดงเอกสาร 1-4 อย่างใดอยา่งหนึง่ตัวจรงิ 

ของผูรั้บมอบฉันทะ เพือ่เป็นการยนืยันตวัตน) 

กรมศลุกากร 

7) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ (เฉพำะกรณีนติบิุคคลทีผู่ม้อี ำนำจลงนำม
ต ัง้แต ่2 คนขึน้ไป) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีมอบอ านาจบคุคลอืน่กระท าการแทนพรอ้มส าเนา

เอกสารยนืยันตัวตนล าดับที ่1-4 อย่างใดอยา่งหนึง่ของผูม้อบอ านาจ 
และผูรั้บมอบอ านาจ พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง และปิดอากร

แสตมป์ตามกฎหมายก าหนด) 

- 

8) 

 

เอกสำรประกอบอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น Invoice เอกสำรแสดงกำร

ซือ้ขำย 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

 

 

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))  
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ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

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 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 13/09/2562 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bureau3.customs.go.th/ 

#กรมศลุกากร 

#ส านกังานศลุกากรภาคท่ี3 

#ศภ3 

http://www.info.go.th/
http://bureau3.customs.go.th/
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เอกสำรประกอบกำรพจิำรณำ : พธิกีำรศลุกำกรน ำเขำ้ทำงไปรษณีย ์กรณีไมต่อ้งจดัท ำ 

ใบขนสนิคำ้ขำเขำ้ (ปำกระวำง)  
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั  

 

เอกสำรประกอบกำรขออนุญำต 

 รำยกำรเอกสำร ตวัจรงิ ส ำเนำ เง ือ่นไข  

1 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
 

1 0 (- เลอืกแสดงเอกสาร 
ล าดับที ่1-4 อย่างใด 

อยา่งหนึง่ เป็นการแสดง

เพือ่ยนืยันตวัตน 
- หากเจา้พนักงานศลุกากร

ตอ้งการส าเนา  
จะถา่ยส าเนาเอกสาร 

จากเอกสารฉบับจรงิ  

โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรอง
ส าเนาโดยการเซ็นชือ่ 

ตอ่หนา้เจา้พนักงาน
ศลุกากรเทา่นัน้) 

 

2 

 

บตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำรหรอืพนกังำนองคก์ำรของ

รฐั 
 

1 0 (หากเจา้พนักงานศลุกากร

ตอ้งการส าเนา จะถา่ย
ส าเนาเอกสารจากเอกสาร

ฉบับจรงิ โดยผูย้ืน่ค าขอ
ตอ้งรับรองส าเนาโดยการ

เซ็นชือ่ตอ่หนา้เจา้พนักงาน

ศลุกากรเทา่นัน้) 

 

3 

 

หนงัสอืเดนิทำง 

 

1 0 (หากเจา้พนักงานศลุกากร

ตอ้งการส าเนา จะถา่ย

ส าเนาเอกสารจากเอกสาร
ฉบับจรงิ โดยผูย้ืน่ค าขอ

ตอ้งรับรองส าเนาโดยการ
เซ็นชือ่ตอ่หนา้เจา้พนักงาน

ศลุกากรเทา่นัน้) 

 

4 
 

ใบอนุญำตขบัขีร่ถยนต ์
 

1 0 (หากเจา้พนักงานศลุกากร
ตอ้งการส าเนา จะถา่ย

ส าเนาเอกสารจากเอกสาร
ฉบับจรงิ โดยผูย้ืน่ค าขอ

ตอ้งรับรองส าเนาโดยการ

เซ็นชือ่ตอ่หนา้เจา้พนักงาน
ศลุกากรเทา่นัน้) 

 

5 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
 

1 0 (เจา้พนักงานศลุกากร 
จะถา่ยส าเนาเอกสารจาก

เอกสารฉบบัจรงิ โดยผูย้ืน่

ค าขอตอ้งรับรองส าเนา 
โดยการเซ็นชือ่ตอ่หนา้ 

เจา้พนักงานศลุกากรเทา่นัน้ 
และมอีายุไมเ่กนิ 6 เดอืน

นับถงึวนัมาตดิตอ่ 

กรมศลุกากร) 

 

6 

 

ใบแจง้ใหไ้ปรบัสิง่ของสง่ทำงไปรษณียร์ะหวำ่ง

ประเทศ 
 

1 0 (กรณีมอบฉันทะใหบ้คุคล

อืน่กระท าการแทน จะตอ้ง
กรอกแบบมอบฉันทะ

ดา้นหลงัใบแจง้ฯ  

พรอ้มแนบส าเนาเอกสาร
ยนืยันตวัตนล าดับที ่1-4 
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 รำยกำรเอกสำร ตวัจรงิ ส ำเนำ เง ือ่นไข  

อยา่งใดอย่างหนึง่ 
ของผูม้อบฉันทะทีล่งนาม

รับรองส าเนาถกูตอ้ง และ
แสดงเอกสาร 1-4 อย่างใด

อยา่งหนึง่ตัวจรงิของ 

ผูรั้บมอบฉันทะ เพือ่เป็นการ
ยนืยันตวัตน) 

7 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ (เฉพำะกรณีนติบิุคคลทีผู่ม้ ี

อ ำนำจลงนำมต ัง้แต ่2 คนขึน้ไป) 
 

1 0 (กรณีมอบอ านาจบคุคลอืน่

กระท าการแทนพรอ้มส าเนา
เอกสารยนืยันตัวตนล าดับที ่

1-4 อย่างใดอยา่งหนึง่ 
ของผูม้อบอ านาจและผูรั้บ

มอบอ านาจ พรอ้มลงนาม
รับรองส าเนาถกูตอ้ง และ

ปิดอากรแสตมป์ 

ตามกฎหมายก าหนด) 

 

8 

 

เอกสำรประกอบอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น Invoice 

เอกสำรแสดงกำรซือ้ขำย 

 

1 0 - 
 

 

แบบฟอรม์ค ำขออนุญำต 

 รำยกำรเอกสำร เง ือ่นไข  

ไมพ่บแบบฟอรม์ค าขออนุญาต 

 
 

 


