
ใบแจ้งให้ไปรบัสิง่ของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ (ใบเขยีว) สญูหาย 
หรอืไมไ่ด้รบัต้องท าอยา่งไร

กรณีบคุคลธรรมดา
- กรณีมารบัเอง ให้กรอกรายละเอยีดของผู้มารบัส ิ่งของลงในใบแจ้งฯ พร้อมบตัรประจ าตวั

ประชาชน และให้เตรยีมเอกสารเกี่ยวกบัสนิคา้ท ี่น าเขา้ เช่น เอกสารการซื้อขาย หรอืเอกสารท ี่ต้องใช้
ในการขออนุญาตจากหน่วยงานท ี่เกี่ยวขอ้ง เป็นต้น
- กรณีให้ผู้อ ื่นมารบัแทน ให้กรอกรายละเอยีดของผู้มารบัส ิง่ของลงในใบแจ้งฯ และรายละเอยีด

การมอบฉนัทะ พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจ และให้เตรยีม
เอกสารท ี่เกี่ยวกบัสนิคา้ท ี่น าเขา้เช่นเดยีวกบักรณีมารบัเอง

กรณีนติบิคุคล
กรณีมารบัสิง่ของในนามนติบิคุคล (ในใบแจ้งฯ ต้องมชี ือ่นติบิคุคล) เตรยีมเอกสาร ดงันี้

- ใบแจ้งฯ และผูม้อี านาจลงนามพรอ้มประทบัตราบรษิทัฯ ลงในด้านหลงัใบแจ้งฯ
- หนงัสอืรบัรองบรษิทัออกไว้ไมเ่กนิ 6 เดอืน
- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ของผูม้อี านาจลงนาม
- กรณีมอบอ านาจให้ผูอ้ ืน่กระท าการแทน ใช้หนงัสอืมอบอ านาจพร้อมตดิอากรแสตมป์และส าเนา

บตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อบอ านาจ/ผูร้บัมอบอ านาจ

ตดิต่อท ี่ท าการไปรษณีย์ใกลบ้า้น
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ในกรณีท ี่ใบแจ้งฯระบใุห้มาตดิต่อด่านศลุกากร ต้องเตรยีมเอกสารใดบา้ง

ถา้ได้รบัให้ใบแจ้งไปรบัสิง่ของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ (ใบเขยีว) 
จะต้องด าเนนิการอยา่งไร

1. กรณีมกีารประเมนิค่าภาษีอากรแลว้ ถ้าไมม่ขี้อสงสยัในค่าภาษี ให้ช าระอากร
ตามท ี่ประเมนิไว้ในใบแจ้งฯ ณ ที่ ท าการไปรษณีย์ในใบแจ้งฯ หรอืตามวธิที ี่
บรษิทั ไปรษณีย์ไทย จ ากดั ก าหนด ถา้มขีอ้สงสยัสามารถย ืน่เร ือ่งขออุทธรณ์มายงั
ส่วนบรกิารศลุกากรไปรษณีย์ได้ โดยสามารถย ืน่ค ารอ้งผา่นทาง ปณ. ท ี่ระบใุนใบแจ้งฯ

2. กรณีท ี่ยงัไมม่กีารประเมนิคา่ภาษอีากร ให้ตดิต่อด่านศลุกากรท ี่ก าหนดไว้ในใบแจ้งฯ
เพ ือ่ท าการตรวจสอบและประเมนิคา่ภาษอีากร ท ัง้นี้ โปรดเตรยีมเอกสารท ี่เกี่ ยวขอ้ง



สามารถช าระคา่ภาษอีากรด้วยวธิกีารใดบา้ง?

ของขวญั ของฝาก ของแถม ของไมไ่ด้ซื้อ ของซื้อมาใชเ้อง ต้องเสยีภาษด้ีวยเหรอ?

สามารถช าระด้วยตนเอง ณ ที่ส านกังาน/ด่านศุลกากร ผา่นทางช่องทางต่างๆ เช่น 
ช าระเป็นเงนิสด บตัรเดบติ/บตัรเครดติ หรอืช าระด้วยระบบ e-Bill Payment
โดยน า QR Code หรอืเลขอ้างองิไปช าระทางช่องทางต่างๆ เช่น
- เคาน์เตอร์ธนาคาร 
- ระบบ Internet Banking 
- ตู้ ATM 
- เคาน์เตอร์เซอร์วสิ

ในการน าเขา้สนิคา้ไมไ่ด้ค านงึถงึวตัถุประสงค์การน าเขา้ ไมว่่ากรณีใดกต้็องเสยีภาษี
ตามหลกัเกณฑ์เดยีวกนั 
อย่างไรก็ตาม ของท ี่น าเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศท ี่จะได้รบัยกเว้นอากร คอื 
ของซึง่แต่ละหบีห่อมรีาคารวมค่าประกนัภยัและคา่ขนส่ง (CIF) ไมเ่กิน 1,500 บาท 
ตามภาค 4 ประเภท 12 แห่งพระราชก าหนดพกิดัอตัราศุลกากร พ.ศ. 2530 หรอื
ตวัอยา่งสนิคา้ท ี่ใชไ้ด้แต่เพยีงตวัอยา่งและไมม่รีาคาทางการคา้ ตามภาค 4 ประเภท 14
แห่งพระราชก าหนดพกิดัอตัราศุลกากร พ.ศ. 2530 และไมเ่ป็นของต้องห้าม 
ต้องก ากดั เท่าน ั้น 
ท ัง้นี้ กฎหมายไมไ่ด้ยกเว้นอากรส าหรบัการน าเขา้ของขวญั หรอืของฝากทางไปรษณีย์
ระหว่างประเทศ ดงัน ั้น หากของขวญัหรอืของฝากท ี่น าเขา้มาในราชอาณาจกัรมรีาคารวม
คา่ประกนัภยัและคา่ขนส่ง (CIF) เกนิ 1,500 บาท ผูร้บัของต้องเสยีภาษี
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ส ัง่ซื้อสนิคา้มาไมเ่กนิ 1,500 บาท ท าไมต้องเสยีภาษี
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ราคาไม่เกิน 1,500 บาทค ือราคา CIF ไม่เกิน 1,500 บาท 
หมายความว่า ราคาสนิคา้ต้องรวมคา่ประกนัภยัและคา่ขนส่งแลว้ไมเ่กิน 
1,500 บาท จงึจะได้รบัการยกเว้นอากรตามภาค 4 ประเภท 12 
แห่งพระราชก าหนดพกิดัอตัราศลุกากร พ.ศ. 2530

ผูข้ายช าระคา่ขนส่งและไมไ่ด้จ่ายคา่ส่งเองท าไมต้องบวกเพิม่ในราคาประเมนิ

หลกัเกณฑ์ในการประเมนิราคาของเพ ื่อเป็นฐานในการค านวณภาษีน ั้น 
ไมค่ านงึว่าผู้ซื้อหรอืผู้ขายเป็นผู้ช าระค่าขนส่ง ดงัน ั้นไมว่่าผู้น าเข้าจะช าระ
หรอืไมก่ต็าม ต้องน าคา่ขนส่งมารวมเป็นฐานในการค านวณภาษี

ส ัง่ของจากต่างประเทศหลายหบีห่อ โดยแต่ละหบีห่อมรีาคารวมคา่ประกนัภยัและคา่ขนส่ง
(CIF) ไมเ่กนิ 1,500 บาท เหตใุดจงึน าหบีห่อมารวมกนั ท าให้ผูร้บัของต้องเสยีภาษี

ของต้องช าระอากร คอื ของท ี่น าเข้าโดยทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ซึ่งส่งจาก
ผูส่้งคนหนึง่ถงึผูร้บัคนหนึง่ในคราวเดยีวกนั หรอืเขา้มาถงึพร้อมกนั ไมว่่าจะมจี านวน
กี่ ห ีบห่อ และมรีาคารวมค่าประกนัภยัและค่าขนส่ง (CIF) เกิน 1,500 บาท 
ดงัน ั้น ถงึแมว่้าแต่ละหบีห่อมรีาคารวมค่าประกนัภยัและค่าขนส่ง (CIF) ไมเ่กิน 
1,500 บาท แต่หากของน ั้นส่งถงึผูร้บัในคราวเดยีวกนั หรอืเขา้มาถงึในราชอาณาจกัร
พร้อมกนั พนกังานศุลกากรสามารถรวมทุกหบีห่อเข้าด้วยกนั และหากราคารวม
คา่ประกนัภยัและคา่ขนส่ง (CIF) เกนิ 1,500 บาท ผูร้บัของต้องเสยีภาษี



ด่านศลุกากรระนอง
Ranong Customs House

ท าไมไมป่ระเมนิคา่ภาษอีากรให้ไปรบัของท ี่ไปรษณีย์ใกลบ้า้น

กรณีท ี่ไมส่ามารถประเมนิคา่ภาษเีพ ือ่ให้ไปรบัท ี่ท ี่ท าการไปรษณีย์ใกลบ้า้นได้น ั้น 
มหีลายสาเหตุ เช่น สนิค้าท ี่น าเข้าเป็นสนิค้าท ี่ ต้องขออนุญาตจากหน่วยงาน
ท ี่ เกี่ ยวข้อง หรอืระบุจ านวนปรมิาณและราคาหน้าหบีห่อไมต่รงกบัสนิค้า หรอื
สนิคา้น าเขา้วนัเดยีวกนัหลายกลอ่ง หรอืสนิคา้ท ี่ระบุผูร้บัสนิคา้เป็นนติบิุคคล หรอื
สนิคา้ท ี่มรีาคา FOB เกนิกว่า 40,000 บาท เป็นต้น

กรณีตรวจสอบขอ้มลูในระบบ e-tracking แลว้พบว่าต้องช าระอากร หรอืให้มาตดิต่อท ี่
ท ี่ท าการศลุกากร แต่ยงัไมไ่ด้รบัใบแจ้งฯ ต้องท าอยา่งไร

ตดิต่องานสอบสวน บรษิทั ไปรษณีย์ไทย จ ากดั โทร 02-9847317
หรอื 02-9847323

ชือ่ในใบแจ้งไมต่รงกบัเอกสารท ี่ทางราชการออกให้ เช่น ช ือ่เลน่ ช ือ่ user เป็นต้น 
จะสามารถรบัสนิคา้ได้หรอืไม่

ต้องท าการตรวจสอบรายละเอยีดและแก้ไขรายละเอยีดในใบแจ้งฯ 
ให้ถกูต้องก่อนจงึจะสามารถรบัของตามกระบวนการได้
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ปกตเิคยน าเขา้สนิคา้ชนดิเดยีวกนั ปรมิาณเท่ากนัมาตลอด ไมเ่คยเสยีภาษี
ของส่งถงึบา้น แต่ท าไมคร ัง้นี้ ต้องเสยีภาษี

การตรวจสอบสินค้าน า เข้าทางไปรษณีย์ เ จ้ าหน้ าท ี่ จ ะใช้หล กับร ิหารความเส ี่ ยง
ในการตรวจสอบ ท ี่ ผ่านมาสินค้าของผู้น าเข้าอาจถูกจ าแนกเป็นสินค้ายกเว้นอากร
โดยไมผ่่านการคดัเลอืกมาตรวจสอบ ดงัน ั้น หากได้รบัการตรวจสอบและสนิค้าท ี่น าเข้า
มรีาคา CIF เกนิกว่า 1,500 บาท กต้็องช าระอากรตามหลกัเกณฑ์

ของท ี่น าเขา้มาต้องเสยีภาษใีนอตัรารอ้ยละเท่าไร จะสามารถตรวจสอบได้อยา่งไร

สามารถตรวจสอบได้ท ี่ 
http://itd.customs.go.th/igtf/th/main_frame.jsp?lang=th&top_menu=men
u_homepage&current_id=5028

เราจะตดิตามสิง่ของท ี่ส ัง่จากต่างประเทศท ี่ส่งผา่นทางไปรษณีย์ได้อยา่งไร

-กรณีตดิตามการขนส่งสนิคา้ สามารถตดิตามได้ท ี่
https://track.thailandpost.co.th/ ของบรษิทั ไปรษณีย์ไทย จ ากดั

-กรณีตดิตามการผา่นกระบวนการทางศลุกากร สามารถตดิตามได้ท ี่ 
http://e-tracking.customs.go.th/ETS/Ent/ETSQ2040.jsp

ของกรมศลุกากร

https://track.thailandpost.co.th/
http://e-tracking.customs.go.th/ETS/Ent/ETSQ2040.jsp
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การย ืน่โต้แยง้การประเมนิคา่ภาษอีากรใชเ้วลานานไหม

การค านวณจะค านวณจากชนดิและราคาประเมนิของของท ี่น าเขา้ 
สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิได้ท ี่
https://www.facebook.com/108053761396357/posts/
112750150926718/?d=n

วธิกีารค านวณคา่ภาษขีองท ี่น าเขา้

หากไมเ่หน็ด้วยกบัการประเมนิคา่ภาษขีองพนกังานศลุกากร ต้องท าอยา่งไร

สามารถย ืน่โต้แย้งการประเมนิค่าภาษีอากรได้ ณ ท ี่ท าการไปรษณีย์ท ี่ ระบุ
ในใบแจ้งฯ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ท ี่
https://drive.google.com/flle/d/1Q3WIDOAYAUEQXCMHw7agEB
Gxq1PqDSXO/view 
พรอ้มย ืน่เอกสารประกอบการพจิารณาให้ครบถว้น

1. กรณีรอรบัสนิค้า ณ ไปรษณีย์ปลายทาง กระบวนการของศุลกากรต ั้งแต่รบั
เอกสารและสิ่งของครบถ้วน ใช้เวลา 30 นาท ี/ 1 ค าร้อง ซึ่งจะด าเนินการ
ตามล าดบั ปจัจุบนัค่าเฉล ี่ยประมาณ 1 - 3 วนัท าการ ท ั้งนี้ ไมร่วมระยะเวลา
ส่งสนิคา้ไปและกลบั
2. กรณีตดิต่อด้วยตนเองท ี่ ส่วนบรกิารศุลกากรไปรษณีย์ ต้องตรวจสอบว่าสนิค้า
ของคุณน าส่งคนืถงึท ี่ ท าการศุลกากรแล้วจงึจะสามารถมาติดต่อเพ ื่อประเมนิ
คา่ภาษอีากรใหมอ่กีคร ัง้

https://www.facebook.com/108053761396357/posts/112750150926718/?d=n
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ถา้ไมม่รีาคาซื้อขายของท ี่น าเขา้จะประเมนิราคาอยา่งไร

ในกรณีท ี่ผู้น าเข้าไมม่รีาคาซื้อขายของท ี่น าเข้า พนกังานศุลกากรจะท าการ
ประเมนิตามราคาดงัต่อไปนี้ ตามล าดบั
1. ราคาซื้อขายของท ี่น าเขา้
2. ราคาซื้อขายของท ี่เหมอืนกนั
3. ราคาซื้อขายของท ี่คลา้ยกนั
4. ราคาค านวณ
5. ราคาหกัทอน
6. ราคายอ้นกลบั

หากได้รบัการตดิต่อจากบุคคลอาจเป็นการโทรแจ้งหรอืเมล์แจ้งให้โอนเงนิเพ ื่อช าระ
ค่าภาษีเนื่ องจากของท ี่ น าเข้าติดอยู่ท ี่ ศุลกากรต้องโอนเงนิก่อนถงึจะรบัของได้ 
จะต้องด าเนนิการอยา่งไร

ผูน้ าเขา้สามารถท าการตรวจสอบเบ ือ้งต้น โดยตรวจสอบหมายเลขพสัดใุน ระบบ e-tracking
http://e-tracking.customs.go.th/ETS/Ent/ETSQ2040.jsp

เม ือ่ตรวจสอบแลว้จะทราบว่าต้องไปตดิต่อท ี่หน่วยงานไหน และการน าเข้าสนิค้าทาง
ไปรษณีย์ไมม่กีารแจ้งทางโทรศพัท์หรอืทางเมล์ให้โอนเงนิค่าภาษีอากรเข้าบญัชขีอง
บุคคลธรรมดา กรณีต้องช าระค่าภาษีอากรจะมใีบแจ้งให้ไปรบัสิง่ของทางไปรษณีย์ไปยงั
ท ี่อยูข่องผูร้บัสนิคา้เพ ือ่น าไปช าระตามวธิกีารท ี่ก าหนด

http://e-tracking.customs.go.th/ETS/Ent/ETSQ2040.jsp


ด่านศลุกากรระนอง
Ranong Customs House

ตวัอยา่งสนิคา้ท ี่ต้องขออนญุาตในการน าเขา้และหน่วยงานท ี่ออกใบอนญุาต

พระพทุธรูป ศลิปวตัถ ุโบราณวตัถุ กรมศลิปากร 
http://nsw.finearts.go.th

อาวธุปืน กระสนุปืน วตัถรุะเบดิ และสิง่
เทยีมอาวธุปืน

กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 
www.dopa.go.th

พชืและส่วนต่างๆของพชื กรมวชิาการเกษตร www.doa.go.th

สตัว์มชีวีติและซากสตัว์ กรมปศสุตัว์ www.dld.go.th
อาหาร ยา เคร ือ่งส าอาง และอาหารเสรมิ ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

www.fda.moph.go.th
ชิน้ส่วนยานพาหนะ กระทรวงอุตสาหกรรม 

www.industry.go.th
บหุร ี ่ยาสบู เคร ือ่งดืม่แอลกอฮอล์ กรมสรรพสามติ www.excise.go.th

เคร ือ่งมอืวทิยสุ ือ่สาร 
อปุกรณ์โทรคมนาคม

ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง
กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ
www.nbtc.go.th

ตวัอยา่งสนิคา้ท ี่ต้องห้ามน าเขา้

• สารเสพตดิ วตัถ ุหรอืส ือ่ลามก
• ของลอกเลยีนแบบเคร ือ่งหมายการคา้ ละเมดิลขิสทิธ ิ์และทรพัย์สนิทางปญัญา
ธนบตัร หรอืเหรยีญกษาปณ์ปลอม

• สตัว์ป่าสงวน หรอืสตัว์ท ี่อยูใ่นบญัชคีวบคมุของอนสุญัญาไซเตส


