(สําเนา)
ประกาศกรมศุลกากร
ที่ 21 /2546
เรือ่ ง ระเบียบปฏิบตั กิ ารขอคืนเงินอากรเพราะเหตุอนั เกีย่ วกับราคาศุลกากรทีไ่ ดชาระไว
ํ กอ น
เพื่อใหการใชสิทธิเรียกรองขอคืนเงินอากรเพราะเหตุอันเกี่ยวกับราคาศุลกากรตาม
มาตรา 10 วรรค 5 แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 329 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 จึงให
ยกเลิกประกาศกรมศุลกากรที่ 49/2544 เรือ่ ง ระเบียบปฏิบตั เิ กีย่ วกับการขอสงวนสิทธิโตแยงราคาเนือ่ งจากการ
ใชสทิ ธิเรียกรองขอคืนเงินอากรเพราะเหตุอนั เกีย่ วกับราคาศุลกากรตามมาตรา 10 วรรค 5 เสียทั้งสิ้นและใหใช
ระเบียบปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(1) ใบขนสินคาทีเ่ จาหนาทีป่ ระเมินอากรไดพจิ ารณากําหนดราคาศุลกากรขณะผานพิธี
การหากผูน าของเข
ํ
ายินยอมเพิม่ ราคาตามราคาศุลกากรทีก่ าหนด
ํ
โดยไดแจงความไวตอ หนวยงานทีน่ าของเข
ํ
า
กอนการตรวจปลอยของไปจากอารักขาศุลกากรวาจะขอคืนเงินอากร ใหผนู าของเข
ํ
าบันทึกความประสงค
ขอคืนเงินอากรพรอมระบุวา จะมายืน่ คํารองขอคืนเงินอากรเพราะเหตุอนั เกีย่ วกับราคาศุลกากรไวดา นหลังใบขน
สินคาและใหเจาหนาที่ประเมินอากรเสนอใหหัวหนาหนวยงานที่นําของเขาทราบ
(2) ผูน าของเข
ํ
าตองมายืน่ คํารองขอคืนเงินอากร (กศก. 181) ตามแบบแนบทายประกาศ
นีท้ หี่ นวยงานทีน่ าของเข
ํ
า ภายใน 2 ป นับจากวันทีน่ าของเข
ํ
า พรอมเอกสารประกอบทีร่ บั รองสําเนาถูกตองแลว
ดังนี้
(2.1) สําเนาภาพถายบัตรเจาของหรือผูจัดการ
(2.2) สําเนาภาพถายใบเสร็จรับเงินอากรหรือชําระเงินประกันและอากรแลวแตกรณี
(2.3) สําเนาภาพถายใบขนสินคาพรอมบัญชีราคาสินคา
(2.4) สําเนาหนังสือรับรองการเปนหุน สวนจากสํานักงานพาณิชยจงั หวัดหรือสํานักงาน
ทะเบียนหุนสวนบริษัท กรุงเทพมหานคร
(2.5) เอกสารอื่นๆ (ถามี) เชน สัญญาซื้อขาย หลักฐานการชําระเงิน ฯลฯ
/ (3) กรณี …
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(3) กรณีผยู นื่ คํารองเปนตัวแทนผูร บั มอบอํานาจจะตองมีหนังสือมอบอํานาจพรอมประทับตรา
บริษทั และหนังสือมอบอํานาจดังกลาวใหใชไดเฉพาะคํารองขอคืนเงินอากรแตละครัง้ เทานัน้
(4) เมือ่ เจาหนาทีห่ นวยงานทีน่ าของเข
ํ
าไดรบั คํารองขอคืนเงินอากรพรอมใบขนสินคาหากมี
เอกสารขอมูลครบถวนเพียงพอตอการพิจารณา ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน หากเห็นวา
ขอมูลเอกสารหรือหลักฐานไมเพียงพอจะใหผูแจงผูนําของเขามายื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมครบถวน
แลวใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 15 วันหลังจากไดรับขอมูล เอกสารหรือหลักฐานอื่นครบถวน
(5) เมือ่ ผลการพิจารณาใหคนื เงินอากร หนวยงานทีน่ าของเข
ํ
าจะมีหนังสือถึงผูน าของ
ํ
เขาเพือ่ ยืนยันวาไดมกี ารรองขอคืนเงินอากรจริง หากไมตอบหนังสือยืนยันหรือทักทวงภายใน 15 วัน นับ
แตวนั ที่ไดรบั หนังสือ กรมศุลกากรจะถือวาผูน าของเข
ํ
าไดเรียกรองขอคืนเงินอากรไวจริง และจะแจงผลการ
พิจารณา โดยออกแบบแจงการประเมินอากร (ศก. 182) ใหทราบภายใน 3 วันทําการ โดยสงทางไปรษณีย
ตอบรับ เวนแตผนู าของเข
ํ
าหรือผูท ไี่ ดรบั หนังสือมอบอํานาจไดมาขอรับแบบแจงการประเมินอากรดวยตนเอง
(6) หากผูน าของเข
ํ
าไมพอใจผลการพิจารณาราคาศุลกากร ตามแบบแจงการประเมินอากร
ทีไ่ ดรับ สามารถยื่นอุทธรณการประเมินอากรโดยใชแบบคําอุทธรณการประเมินอากร (กศก. 171) ไดที่
กลุม งานมาตรฐานพิธกี ารและราคาศุลกากร กรณีเปนการนําของเขาในจังหวัดอืน่ นอกจากกรุงเทพมหานคร
อาจอุทธรณโดยยื่นผานดานศุลกากรหรือสํานักงานศุลกากรภาคก็ได และใหยื่นภายในระยะเวลา 30 วัน
นับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2546

(นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล)
อธิบดีกรมศุลกากร

แบบแจงการประเมินอากรขาเขา/ขาออก ภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลคาเพิ่ม (กรณีขอคืนเงินอากรอันเกี่ยวกับราคาที่ไดชําระไว
กอน)
ตามประมวล ฯ ขอ 2 01 07 21
กศก. 182

ที่ กค

/

ที่ทําการศุลกากร

แบบแจงการประเมินอากรขาเขา/ขาออก ภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลคาเพิ่ม (กรณีขอคืนเงินอากรอันเกี่ยวกับราคาที่ไดชําระไว
กอน)
วันที่
เรียน

เดือน

พ.ศ.

หมายเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

ที่อยู
โทรศัพท
อางถึง ใบขนสินคาขาเขาพรอมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลคาเพิ่มขาเขา/ขาออก เลขที่
ชําระอากรเลขที่
ชื่อพาหนะ
วันเขา/วันออก
ตามคํารองขอคืนเงินอากรของสินคา
ราคาตามสําแดง
เพิ่มราคาเปน
พนักงาน
เจาหนาที่กอนการสงมอบหรือสงออก นั้น
กรมศุลกากร ขอเรียนทานวาผลการพิจารณาเปน ดังนี้
( ) ยืนราคาประเมินเดิม
( ) รับราคาตามสําแดง
( )
เพราะวา

และไดแจงความไวตอ

กรณีมีเงินภาษีอากรที่ไดรับคืน ขอแจงผลการประเมินดังตอไปนี้
รายการ
ภาษีอากรที่ชําระไวแลว
ภาษีอากรที่ประเมิน
ภาษีอากรที่ไดรับคืน
อากรขาเขา/ขาออก
ภาษีสรรพสามิต
ภาษีมูลคาเพิ่ม
ภาษีเพื่อมหาดไทย
คาธรรมเนียม
อื่น ๆ
รวม
จํานวนเงินที่ไดรับคืน
บาท ตามใบสั่งจายเงินเลขที่
โปรด
ติดตอขอรับเงินคืนที่
อนึง่ หากทานไมพอใจผลการพิจารณาดังกลาว ใหยนื่ คําอุทธรณราคาตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ตามแบบ กศก.
171 ไดที่กลุมงานมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการประเมินในกรณีที่เปนการนําของเขาหรือสง
ของออกในจังหวัดอืน่ นอกจากกรุงเทพมหานครอาจอุทธรณโดยยืน่ ผานดานศุลกากรหรือสํานักงานศุลกากรภาคก็ได ตามนัยมาตรา 112 ฉ แหง
พ.ร.บ. ศุลกากร พุทธศักราช 2469 เพิ่มเติมโดย มาตรา 8 แหง พ.ร.บ. ศุลกากร (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2543
ลงชื่อ
เจาหนาที่ประเมินอากร
/
/

คํารองขอคืนเงินอากรเพราะเหตุอันเกี่ยวกับราคาศุลกากรที่ไดชําระไวกอน ตามประมวลฯ ขอ 2 01 07 20
กศก. 181
คํารองขอคืนเงินอากรเพราะเหตุอันเกี่ยวกับราคาศุลกากรที่ไดชําระไวกอน
เขียนที่

วันที่

เดือน

พ.ศ.

เรื่อง ขอคืนเงินอากรเพราะเหตุอันเกี่ยวกับราคาศุลกากรที่ไดชําระไวกอน
เรียน สวน/ดานศุลกากร
สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนาภาพถายรับรองถูกตองบัตรเจาของหรือผูจัดการ
หรือผูรับมอบอํานาจซึ่งออกโดยกรมศุลกากรตามแตกรณี
2. สําเนาภาพถายรับรองถูกตองใบเสร็จรับเงินอากร หรือชําระเงินประกัน
3. สําเนาภาพถายรับรองถูกตองใบขนสินคา พรอมบัญชีราคาสินคา
4. สําเนาหนังสือรับรองการเปนหุนสวนจากสํานักงานพาณิชยจังหวัด หรือสํานัก
งานทะเบียนหุนสวน บริษัท กรุงเทพหมานคร
5. เอกสารอี่น ๆ (ถามี)
ตามที่บริษัท/หาง/ราน
ไดนําเขาสินคา
ตามใบขนสินคาเลขที่
จํานวนรวม
ฉบับ
และไดแจงความไวตอพนักงานเจาหนาที่กอนสงมอบวาจะยื่นคํารองขอคืนเงินอากร เพราะเหตุอันเกี่ยวกับ
ราคาศุลกากรที่ไดชําระไวกอน
ขาพเจารองขอคืนเงินอากร โดยมีเหตุผลดังนี้
พรอมนี้ไดแนบเอกสารตามสิ่งที่สงมาดวย เพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานเจาหนาที่ตอไป
สําหรับเอกสารยื่นมาไมครบ คือ หมายเลข
ขอขยายเวลาสงถึงวันที่
(ไมเกิน 30 วัน นับแตวนั ทีล่ งในหนังสือนี)้ หากยังมิไดยนื่ เอกสารภายในกําหนดเวลาดังกลาว
ใหถือวาขาพเจาสละสิทธิ์การรองขอคืนเงินอากรในครั้งนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(

)
ผูนําของเขา/ผูรับมอบอํานาจ

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

