
(สํ าเนา)
ประกาศกรมศุลกากร

ที่  21 /2546
เร่ือง   ระเบยีบปฏบิตักิารขอคนืเงนิอากรเพราะเหตอัุนเกีย่วกบัราคาศลุกากรทีไ่ดชํ าระไวกอน

เพื่อใหการใชสิทธิเรียกรองขอคืนเงินอากรเพราะเหตุอันเกี่ยวกับราคาศุลกากรตาม 
มาตรา 10 วรรค 5 แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 329 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 จงึให
ยกเลกิประกาศกรมศลุกากรที ่49/2544 เร่ือง ระเบยีบปฏบิตัเิกีย่วกบัการขอสงวนสทิธโิตแยงราคาเนือ่งจากการ
ใชสิทธเิรียกรองขอคนืเงนิอากรเพราะเหตอัุนเกีย่วกบัราคาศลุกากรตามมาตรา 10 วรรค 5 เสียทั้งสิ้นและใหใช
ระเบียบปฏิบัติ ดังตอไปนี้

(1)   ใบขนสนิคาทีเ่จาหนาทีป่ระเมนิอากรไดพจิารณาก ําหนดราคาศลุกากรขณะผานพธีิ
การหากผูน ําของเขายนิยอมเพิม่ราคาตามราคาศลุกากรทีก่ ําหนด โดยไดแจงความไวตอหนวยงานทีน่ ําของเขา
กอนการตรวจปลอยของไปจากอารกัขาศลุกากรวาจะขอคนืเงนิอากร ใหผูน ําของเขาบนัทกึความประสงค
ขอคืนเงนิอากรพรอมระบวุาจะมายืน่ค ํารองขอคนืเงนิอากรเพราะเหตอัุนเกีย่วกบัราคาศลุกากรไวดานหลังใบขน
สินคาและใหเจาหนาที่ประเมินอากรเสนอใหหัวหนาหนวยงานที่นํ าของเขาทราบ

(2)   ผูน ําของเขาตองมายืน่ค ํารองขอคนืเงนิอากร (กศก. 181) ตามแบบแนบทายประกาศ
นีท้ีห่นวยงานทีน่ ําของเขา ภายใน 2 ป นบัจากวนัทีน่ ําของเขา พรอมเอกสารประกอบทีรั่บรองส ําเนาถกูตองแลว
ดงันี้

(2.1) สํ าเนาภาพถายบัตรเจาของหรือผูจัดการ
(2.2) สํ าเนาภาพถายใบเสรจ็รับเงนิอากรหรอืชํ าระเงนิประกนัและอากรแลวแตกรณี
(2.3) สํ าเนาภาพถายใบขนสินคาพรอมบัญชีราคาสินคา
(2.4) สํ าเนาหนงัสอืรับรองการเปนหุนสวนจากส ํานกังานพาณชิยจงัหวดัหรือสํ านกังาน

ทะเบียนหุนสวนบริษัท กรุงเทพมหานคร
(2.5) เอกสารอื่นๆ (ถามี) เชน สัญญาซื้อขาย หลักฐานการชํ าระเงิน ฯลฯ

/ (3) กรณี …
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(3)   กรณผูียืน่ค ํารองเปนตวัแทนผูรับมอบอ ํานาจจะตองมหีนงัสอืมอบอ ํานาจพรอมประทบัตรา
บริษทัและหนงัสอืมอบอ ํานาจดงักลาวใหใชไดเฉพาะค ํารองขอคนืเงนิอากรแตละครัง้เทานัน้

(4)  เมือ่เจาหนาทีห่นวยงานทีน่ ําของเขาไดรับค ํารองขอคนืเงนิอากรพรอมใบขนสนิคาหากมี
เอกสารขอมูลครบถวนเพียงพอตอการพิจารณา ใหดํ าเนินการใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน  หากเห็นวา
ขอมูลเอกสารหรือหลักฐานไมเพียงพอจะใหผูแจงผูนํ าของเขามายื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมครบถวน
แลวใหดํ าเนินการใหแลวเสร็จภายใน 15 วันหลังจากไดรับขอมูล เอกสารหรือหลักฐานอื่นครบถวน

(5)   เมือ่ผลการพจิารณาใหคนืเงนิอากร หนวยงานทีน่ ําของเขาจะมหีนงัสอืถึงผูน ําของ
เขาเพือ่ยนืยนัวาไดมกีารรองขอคนืเงนิอากรจรงิ หากไมตอบหนงัสอืยนืยนัหรือทกัทวงภายใน 15 วนั นบั
แตวนัที่ไดรับหนงัสอื กรมศลุกากรจะถอืวาผูน ําของเขาไดเรียกรองขอคนืเงนิอากรไวจริง และจะแจงผลการ
พจิารณา โดยออกแบบแจงการประเมินอากร (ศก. 182) ใหทราบภายใน 3 วันทํ าการ โดยสงทางไปรษณีย
ตอบรับ เวนแตผูน ําของเขาหรือผูทีไ่ดรับหนงัสอืมอบอ ํานาจไดมาขอรบัแบบแจงการประเมนิอากรดวยตนเอง

(6)   หากผูน ําของเขาไมพอใจผลการพจิารณาราคาศลุกากร ตามแบบแจงการประเมนิอากร
ทีไ่ดรับ สามารถยื่นอุทธรณการประเมินอากรโดยใชแบบคํ าอุทธรณการประเมินอากร (กศก. 171) ไดที่
กลุมงานมาตรฐานพธีิการและราคาศลุกากร  กรณเีปนการน ําของเขาในจงัหวดัอืน่นอกจากกรงุเทพมหานคร
อาจอุทธรณโดยยื่นผานดานศุลกากรหรือสํ านักงานศุลกากรภาคก็ได และใหยื่นภายในระยะเวลา 30 วัน
นับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน

ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ประกาศ  ณ  วันที่    1   พฤษภาคม   พ.ศ.  2546

                                                               (นายชวลิต   เศรษฐเมธีกุล)
อธิบดีกรมศุลกากร









แบบแจงการประเมินอากรขาเขา/ขาออก ภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลคาเพิ่ม (กรณีขอคืนเงินอากรอันเกี่ยวกับราคาที่ไดชํ าระไว
กอน)

                                                                      ตามประมวล ฯ ขอ 2 01 07 21
กศก. 182

ที่ กค                 / ที่ทํ าการศุลกากร

แบบแจงการประเมินอากรขาเขา/ขาออก ภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลคาเพิ่ม (กรณีขอคืนเงินอากรอันเกี่ยวกับราคาที่ไดชํ าระไว
กอน)

                    วันที่                      เดือน              พ.ศ. 

เรียน           หมายเลขประจํ าตัวผูเสียภาษีอากร

ที่อยู โทรศัพท
อางถึง   ใบขนสินคาขาเขาพรอมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลคาเพิ่มขาเขา/ขาออก เลขที่
              ชํ าระอากรเลขที่ ชื่อพาหนะ วันเขา/วันออก

ตามคํ ารองขอคืนเงินอากรของสินคา
ราคาตามสํ าแดง       เพิ่มราคาเปน                      และไดแจงความไวตอ
พนักงาน
เจาหนาที่กอนการสงมอบหรือสงออก  นั้น

กรมศุลกากร ขอเรียนทานวาผลการพิจารณาเปน  ดังนี้
   (     )  ยืนราคาประเมินเดิม
   (     )  รับราคาตามสํ าแดง
   (     )

เพราะวา

กรณีมีเงินภาษีอากรที่ไดรับคืน ขอแจงผลการประเมินดังตอไปนี้
รายการ ภาษีอากรที่ชํ าระไวแลว ภาษีอากรที่ประเมิน ภาษีอากรที่ไดรับคืน

อากรขาเขา/ขาออก
ภาษีสรรพสามิต
ภาษีมูลคาเพิ่ม
ภาษีเพื่อมหาดไทย
คาธรรมเนียม
อื่น ๆ

รวม
จํ านวนเงินที่ไดรับคืน           บาท ตามใบสั่งจายเงินเลขที่           โปรด

ติดตอขอรับเงินคืนที่
อนึง่  หากทานไมพอใจผลการพจิารณาดงักลาว ใหยืน่ค ําอทุธรณราคาตอคณะกรรมการพจิารณาอทุธรณ ตามแบบ กศก.

171 ไดที่กลุมงานมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร  ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการประเมินในกรณีที่เปนการนํ าของเขาหรือสง
ของออกในจงัหวดัอืน่นอกจากกรงุเทพมหานครอาจอทุธรณโดยยืน่ผานดานศลุกากรหรอืส ํานกังานศลุกากรภาคกไ็ด ตามนยัมาตรา 112 ฉ  แหง
พ.ร.บ. ศลุกากร พุทธศักราช 2469 เพิ่มเติมโดย มาตรา 8 แหง พ.ร.บ. ศุลกากร (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2543

ลงชื่อ
                 เจาหนาที่ประเมินอากร

                                                          /                      /



คํ ารองขอคืนเงินอากรเพราะเหตุอันเกี่ยวกับราคาศุลกากรที่ไดชํ าระไวกอน ตามประมวลฯ ขอ 2 01 07 20
กศก. 181

คํ ารองขอคืนเงินอากรเพราะเหตุอันเก่ียวกับราคาศุลกากรที่ไดชํ าระไวกอน

                เขียนที่

                วันที่                 เดือน  พ.ศ. 

เรื่อง  ขอคืนเงินอากรเพราะเหตุอันเกี่ยวกับราคาศุลกากรที่ไดชํ าระไวกอน
เรียน สวน/ดานศุลกากร
สิ่งที่สงมาดวย 1.    สํ าเนาภาพถายรับรองถูกตองบัตรเจาของหรือผูจัดการ

       หรือผูรับมอบอํ านาจซึ่งออกโดยกรมศุลกากรตามแตกรณี
2. สํ าเนาภาพถายรับรองถูกตองใบเสร็จรับเงินอากร หรือชํ าระเงินประกัน
3. สํ าเนาภาพถายรับรองถูกตองใบขนสินคา พรอมบัญชีราคาสินคา
4. สํ าเนาหนังสือรับรองการเปนหุนสวนจากสํ านักงานพาณิชยจังหวัด หรือสํ านัก

งานทะเบียนหุนสวน บริษัท กรุงเทพหมานคร
5. เอกสารอี่น ๆ (ถามี)
ตามที่บริษัท/หาง/ราน

ไดนํ าเขาสินคา
ตามใบขนสินคาเลขที่   จํ านวนรวม ฉบับ
และไดแจงความไวตอพนักงานเจาหนาที่กอนสงมอบวาจะยื่นคํ ารองขอคืนเงินอากร เพราะเหตุอันเกี่ยวกับ
ราคาศุลกากรที่ไดชํ าระไวกอน

ขาพเจารองขอคืนเงินอากร โดยมีเหตุผลดังนี้

พรอมนี้ไดแนบเอกสารตามสิ่งที่สงมาดวย เพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานเจาหนาที่ตอไป
สํ าหรับเอกสารยื่นมาไมครบ คือ หมายเลข ขอขยายเวลาสงถึงวันที่
(ไมเกนิ 30 วัน นับแตวันทีล่งในหนงัสอืน้ี) หากยังมไิดย่ืนเอกสารภายในก ําหนดเวลาดงักลาว

ใหถือวาขาพเจาสละสิทธิ์การรองขอคืนเงินอากรในครั้งนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(      )
ผูนํ าของเขา/ผูรับมอบอํ านาจ

สํ าหรับเจาหนาที่ : สิ่งที่สงมาดวย
   (     )  ครบถวน
   (     )  ขาดเอกสาร 1, 2, 3, 4 (ใหวงกลมหมายเลขเอกสารที่สงมาไมครบถวน)
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