
คู่มือส ำหรับประชำชน: พธีิกำรศุลกำกรน ำเข้ำทำงไปรษณีย์กรณีต้องจัดท ำใบขนสินค้ำขำเข้ำ 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:ดา่นศลุกากรแมส่อด 

กระทรวง:กระทรวงการคลงั 

  
 
 

1.      ช่ือกระบวนงำน:พิธีการศลุกากรน าเข้าทางไปรษณีย์กรณีต้องจดัท าใบขนสินค้าขาเข้า 

2.        หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:ดา่นศลุกากรแม่สอด 

3.      ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานท่ีเช่ือมโยงหลายหนว่ยงาน         

4.      หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง      
5.      กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงการคลงัฉบบัที ่144 (พ.ศ.2547)  ออกตามความในพระราชบญัญติัศลุกากร
พทุธศกัราช 2469 

  
2) ประกาศกรมศลุกากรที ่118/2556 ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 2556 เร่ืองพิธีการศลุกากรส าหรรับการน า

ของเข้าและการส่งของออกทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ 

  
6.      ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7.      พืน้ท่ีให้บริกำร: สว่นกลาง, สว่นกลางท่ีตัง้อยูใ่นภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)      
8.      กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ประกาศกรมศลุกากรเร่ืองการก าหนดระยะเวลาแล้ว

เสร็จของงานพ.ศ.2555 ลงวนัท่ี 5 พฤศจิกายนพ.ศ.2555  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 30นาที 

9.      ข้อมูลสถติ ิ

     จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน0      

     จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

     จ ำนวนค ำขอที่น้อยท่ีสุด 0  

10.  ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน พิธีการศลุกากรน าเข้าทางไปรษณีย์กรณีต้องจดัท าใบขนสินค้าขาเข้าณ
ดา่นศลุกากรแมส่อด   

11.  ช่องทำงกำรให้บริกำร       



1) สถานท่ีให้บริการด่านศลุกากรแม่สอด 287 ม.1 ต.ท่าสายลวดอ.แม่สอดจ.ตาก 63110 
โทร 0 5556 3095/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัทกุวนั (ไม่เวน้วนัหยดุราชการ) ตัง้แต่เวลา 08:30 - 
16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ (กรณีขอรับบริการหลงัเวลาราชการจะต้องด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมค่าล่วงเวลาและ
อืน่ๆ ) 

12.  หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

การรับสิ่งของสง่ทางไปรษณีย์ระหวา่งประเทศโดยจดัท าใบขนสินค้าขาเข้ามี 1กรณีดงันี ้
1. กรณีเป็นสิ่งของน าเข้ามาในราชอาณาจกัรท่ีสง่ทางไปรษณีย์ระหวา่งประเทศจากผู้ส่งคนหนึง่ถึงผู้ รับคนหนึง่
ในคราวเดียวกนัหรือเข้ามาถึงพร้อมกนัไมว่า่จะเป็นสินค้าหรือไมก็่ตามไมว่า่ผู้ รับอาจเป็นบริษัทห้างร้านหรือ
บคุคลไมว่า่จะมีจ านวนก่ีหีบหอ่ก็ตามหากมีราคา FOB รวมกนัทกุหีบห่อเกิน 40,000 บาทหรือไม่
เกิน 40,000 บาทแตเ่ข้าเง่ือนไขดงันี ้
 
      ของท่ีใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรและ/หรือ 
      ของต้องได้รับอนญุาตก่อนการน าเข้าจากหนว่ยงานอ่ืนและ/หรือ 
      ของท่ีต้องสง่ตวัอยา่งวิเคราะห์สินค้าก่อนปล่อย 
       
ใบแนบศ.1 คา่ธรรมเนียมการเก็บรักษาของในคลงัสินค้า 
(1) ของท่ีเก็บรักษาในท่ีเก็บรักษาของศลุกากรหีบหอ่หนึง่รวมทัง้สิ่งหอ่หุ้มถ้าขนย้ายออกไปภายในสิบวนันบัแต่
วนัท่ีได้เก็บรักษาให้เรียกเก็บคา่ธรรมเนียมเป็นรายวนัตามอตัราดงันี  ้
           (ก) น า้หนกัไมเ่กิน 20 กิโลกรัมหีบหอ่ละ 40 บาท 
           (ข) น า้หนกัเกิน 20 กิโลกรัมแตไ่มเ่กิน 40 กิโลกรัมหีบหอ่ละ 80 บาท 
           (ค) น า้หนกัเกิน 40 กิโลกรัมขึน้ไปหีบห่อละ 150  บาท 
ในกรณีท่ีไมข่นย้ายของออกไปภายในสิบวนัในสว่นท่ีเก็บรักษาเกินกวา่สิบวนัให้เรียกเก็บคา่ธรรมเนียมเป็น
รายวนัในอตัราสองเทา่ของอตัราท่ีก าหนดตามวรรคหนึง่เศษของวนัให้นบัเป็นหนึง่วนั 
(2) ของท่ีเก็บรักษาในคลงัสินค้าของศลุกากรหีบห่อหนึง่รวมทัง้สิ่งหอ่หุ้มถ้าขนย้ายออกไปภายในหนึง่สปัดาห์
นบัแตว่นัท่ีได้เก็บรักษาไมเ่รียกเก็บคา่ธรรมเนียม 
ในสว่นท่ีเก็บรักษาเกินกวา่หนึง่สปัดาห์แตไ่มเ่กินห้าสปัดาห์ให้เรียกเก็บคา่ธรรมเนียมเป็นรายสปัดาห์ตามอตัรา
ดงันี ้



           (ก) น า้หนกัไมเ่กิน 25 กิโลกรัมหีบหอ่ละ 25 บาท 
           (ข) น า้หนกัเกิน 25 กิโลกรัมแตไ่มเ่กิน 50 กิโลกรัมหีบหอ่ละ 50 บาท 
           (ค) น า้หนกัเกิน 50 กิโลกรัมแตไ่มเ่กิน 100 กิโลกรัมหีบหอ่ละ 70 บาท 
           (ง) น า้หนกัเกิน 100 กิโลกรัมขึน้ไปหีบห่อละ 70 บาทและในสว่นท่ีเกิน 100 กิโลกรัมให้เรียกเก็บ
คา่ธรรมเนียมเพ่ิมขึน้ 150 บาทตอ่ทกุ 50 กิโลกรัมเศษของ 50 กิโลกรัมให้นบัเป็น 50 กิโลกรัมในสว่นท่ีเก็บรักษาเกิน
กวา่ห้าสปัดาห์ให้เรียกเก็บคา่ธรรมเนียมเป็นรายสปัดาห์ในอตัราสองเท่าของอตัราท่ีก าหนดตามวรรคสองเศษของ

สปัดาห์ให้นบัเป็นหนึง่สปัดาห์ 
(3) ของท่ีสง่ทางไปรษณีย์มายงัเอกชนหรือบริษัทห้างร้างเพื่อใช้สอยสว่นตวัหรือเป็นตวัอยา่งสินค้าซึง่มีราคาไม่
เกิน 3,000 บาทถ้าขนย้ายออกไปจากคลงัสินค้าของศลุกากรภายในสองสปัดาห์นบัแตว่นัท่ีได้เก็บรักษาไมเ่รียก
เก็บคา่ธรรมเนียมแตถ้่าไมข่นย้ายของนัน้ออกไปภายในก าหนดเวลาดงักลา่วให้เรียกเก็บคา่ธรรมเนียมตาม
อตัราใน (2) วรรคสองนบัแตว่นัท่ีได้รับใบแจ้งความไปรษณียภณัฑ์เศษของสปัดาห์ให้นบัเป็นหนึง่สปัดาห์ 
 
หมายเหต ุ
 
** กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วนและไมอ่าจแก้ไข/เพิ่มเตมิได้
ในขณะนัน้ผู้ รับค าขอและผู้ ย่ืนค าขอจะต้องลงนามบนัทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนั
พร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ ย่ืนค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิหากผู้ ย่ืนค าขอไมด่ าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิได้
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดผู้ รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 
** พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาค าขอและยงัไมน่บัระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ ย่ืนค าขอจะด าเนินการ
แก้ไขค าขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิครบถ้วนตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรียบร้อยแล้ว 
 
** ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้
ในคูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
1.กรณีมาติดตอ่รับสิ่งของสง่ทางไปรษณีย์ระหวา่งประเทศเป็นครัง้แรกผู้ รับสิ่งของฯต้องลงทะเบียนเป็นผู้ผา่น
พิธีการศลุกากรอิเล็กทรอนิกส์ (paperless) กบักรมศลุกากรก่อนจดัท าใบขนสินค้าขาเข้าหากยงัมิได้
ลงทะเบียนฯผู้ รับสิ่งของฯ (บคุคลห้าง/ร้าน/บริษัท) สามารถลงทะเบียนฯได้ท่ีส่วนบริการศลุกากรไปรษณีย์ 
 



2.การปฏิบตังิานตามคูมื่อส าหรับประชาชนเก่ียวข้องกบัหนว่ยงานอ่ืนคือบริษัทไปรษณีย์ไทยจ ากดัซึง่ไมใ่ช่
หนว่ยงานของกรมศลุกากรอาจเกิดผลกระทบเก่ียวกบัระยะเวลาการด าเนินการท่ีไม่อาจคาดหมายได้ 
 
3.คา่ธรรมเนียมคูมื่อส าหรับประชาชน 40 บาท/หน้า 

13.  ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของ
ขัน้ตอนกำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1) 

การพิจารณา 

  

งานบริการพิธีการ
เตรียมพสัดไุปรษณีย์
เพ่ือเปิดตรวจ 

  

5 นาที ดา่นศลุกากร
แมส่อด 

- 

2) 

การตรวจสอบ
เอกสาร 

  

ตรวจสอบใบขนสินค้า
และเอกสารหลกัฐาน
ประกอบอ่ืนๆ 

  

15 นาที ดา่นศลุกากร
แมส่อด 

(กรณีต้องช าระ
อากรให้
ด าเนินการช าระ
อากรณหนว่ย
การเงินดา่น
ศลุกากรแมส่อด
หรือจดุบริการ
ช าระอากร
ศลุกากรอ่ืนก่อน 
กรณีใช้สิทธิ
ประโยชน์สทุธิ
น ากลบัให้แนบ
ใบสทุธิน ากลบั) 

3) 

การพิจารณา 

  

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
หมายเลขหีบหอ่และ
รายการศลุกากรให้
ถกูต้องหรือเปิดหีบห่อ

20 นาที ดา่นศลุกากร
แมส่อด 

(กรณีสินค้าท่ี
ต้องมี
ใบอนญุาตหรือ
ต้องผา่นการ



ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของ
ขัน้ตอนกำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

ของเพ่ือตรวจของ
ตรงกนักบัใบแจ้งให้ไป
รับสิ่งของทางไปรษณีย์
ช าระคา่เก็บรักษาท่ีงาน
การเงินและบญัชีและ
ปลอ่ยสินค้า 

  

ตรวจสอบจาก
หนว่ยงานอ่ืน
หรือสินค้า
ต้องห้ามน าเข้า
หรือสินค้า
ควบคมุการ
น าเข้าระยะเวลา
อาจไมเ่ป็นไป
ตามท่ีก าหนด ) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 40 นาที 

  
14.  งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว    
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 

  
15.  รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) 

บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

ศนูย์บริกำร
ประชำชน 

0 1 ฉบบั (ลงนำมรับรอง
ส ำเนำถกูต้อง 
เลือกแสดง
เอกสำรล ำดบัท่ี1-
4 อยำ่งใดอย่ำง
หนึง่) 



ที่ 
รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

2) 

บตัรประจ ำตวั
ข้ำรำชกำรหรือ
พนกังำนองค์กำร
ของรัฐ 

- 0 1 ฉบบั (ลงนำมรับรอง
ส ำเนำถกูต้อง 
เลือกแสดง
เอกสำรล ำดบัท่ี1-
4 อยำ่งใดอย่ำง
หนึง่) 

3) 

หนงัสือเดนิทำง - 0 1 ฉบบั (ลงนำมรับรอง
ส ำเนำถกูต้อง 
เลือกแสดง
เอกสำรล ำดบัท่ี1-
4 อยำ่งใดอย่ำง
หนึง่) 

4) 

ใบอนญุำตขบัข่ี
รถยนต์ 

กรมกำรขนสง่ทำง
บก 

0 1 ฉบบั (ลงนำมรับรอง
ส ำเนำถกูต้อง 
เลือกแสดง
เอกสำรล ำดบัท่ี1-
4 อยำ่งใดอย่ำง
หนึง่) 

5) 

หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

กรมพฒันำธุรกิจ
กำรค้ำ 

0 1 ชดุ (กรณีเป็นนิติ
บคุคล 
ลงนำมรับรอง
ส ำเนำถกูต้อง
พร้อมประทบัตรำ
นิตบิคุคล (ถ้ำมี)
ทกุหน้ำ 
มีอำยไุมเ่กิน 6



ที่ 
รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

เดือนนบัถึงวนัมำ
ตดิตอ่กรม
ศลุกำกร) 

6) 

หนงัสือมอบ
อ ำนำจ 

- 1 1 ชดุ (กรณีมอบอ ำนำจ
บคุคลอ่ืนกระท ำ
กำรแทน 
พร้อมส ำเนำ
เอกสำรยืนยนั
ตวัตนล ำดบัท่ี 1-4
อยำ่งใดอย่ำงหนึง่
ของผู้มอบอ ำนำจ
และผู้ รับมอบ
อ ำนำจพร้อมลง
นำมรับรองส ำเนำ
ถกูต้อง 
และปิดอำกร
แสตมป์ตำม
กฎหมำยก ำหนด) 

  
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ 
รำยกำรเอกสำรย่ืน

เพิ่มเตมิ 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) 
ใบขนสินค้ำขำเข้ำ กรมศลุกำกร 0 1 ชดุ (ลงนำมรับรอง

ส ำเนำถกูต้อง
พร้อม



ที่ 
รำยกำรเอกสำรย่ืน

เพิ่มเตมิ 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร 

หมำยเหตุ 

ประทบัตรำนิติ
บคุคล (ถ้ำมี)) 

2) 

บญัชีรำคำสินค้ำ
(Invoice) 

- 0 1 ชดุ (ลงนำมรับรอง
ส ำเนำถกูต้อง
พร้อม
ประทบัตรำนิติ
บคุคล (ถ้ำมี)) 

3) 

หนงัสือแสดงสิทธิกำร
ได้รับยกเว้นหรือลด
อตัรำอำกรเชน่หนงั
ส่ือรับรองถ่ิน
ก ำเนิด (FTA),หนงัสือ
คณะกรรมกำร
สง่เสริมกำรลงทนุ
เป็นต้น 

- 1 0 ชดุ - 

4) 

ใบอนญุำตให้น ำเข้ำ
จำกหนว่ยงำนอ่ืน 

- 1 0 ชดุ (กรณีของต้อง
มีใบอนญุำต
เชน่อำหำรยำ
เป็นต้น) 

5) 
ใบขนสินค้ำขำออก
พร้อมเอกสำร
ประกอบอ่ืน 

กรมศลุกำกร 0 1 ชดุ (กรณีผอ่นผนั
ใบสทุธิ
น ำกลบั) 

6) 
ใบสทุธิน ำกลบั - 0 1 ชดุ (กรณีสทุธิ

น ำกลบั) 
  

16.  ค่ำธรรมเนียม 



1) ค่ำธรรมเนียมกำรผ่ำนพธีิกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์(ฉบับละ) 
ค่ำธรรมเนียม200 บาท 

หมำยเหตุ - 

17.  ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียนระฆงัศลุกากรของดา่นศลุกากรแม่สอด 
หมายเหตุ(นายด่านศลุกากรแม่สอด  09 0908 8477 ) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียนโทรศพัท์สายดว่นศลุกากร 1332 ในวนัและเวลาราชการ 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียนโทรสารหมายเลข  0  2671 5250 
หมายเหตุ- 

4) ช่องทำงกำรร้องเรียนไปรษณีย์โดยท าเป็นหนงัสือสง่มาท่ีกลุม่คุ้มครองและสง่เสริมจริยธรรมกรม
ศลุกากรถนนสนุทรโกษาแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร 10110 
หมายเหตุ- 

5) ช่องทำงกำรร้องเรียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) ท่ี ctc@customs.go.th 
หมายเหตุ- 

6) ช่องทำงกำรร้องเรียนส่ือสารมวลชน 
หมายเหตุ(กรณีทีห่วัหนา้กลุ่มคุม้ครองจริยธรรมของกรมศลุกากรเห็นควรรับเป็นเร่ืองร้องเรียน) 

7) ช่องทำงกำรร้องเรียนตดิตอ่ด้วยตนเองในวนัและเวลาราชการณกลุม่คุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม
กรมศลุกากรถนนสนุทรโกษาแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร 
หมายเหตุ- 

8) ช่องทำงกำรร้องเรียนศนูย์บริการศลุกากร (โทร. 1164) หรือหน่วยงานภาครัฐอ่ืน 
หมายเหตุ- 

  
18.  ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

  
 
 
 



19.    หมำยเหตุ 
 

วันท่ีพมิพ์ 21/07/2558 

สถำนะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์
แล้ว 

จัดท ำโดย ไพยงสงัข์ทอง 

อนุมัตโิดย กิตตสิทุธิสมัพนัธ์ 

  
 


