
สรุปประเด็นข้อสอบถามจากบริษัทผู้เข้าสินค้า
เรื่อง การขอคืนอากรในกรณีที่เสียภาษีอากรไว้เกิน

ผู้น ำเข้ำเคยช ำระอำกรตำมพิกัดอัตรำขำเข้ำประเภทที่ xxxx.xx.xx อัตรำอำกร 10% แต่
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ของกรมศุลกำกรได้แนะน ำด้วยวำจำว่ำสินค้ำชนิดดังกล่ำว ควรจัดเข้ำประเภทที่ 
xxxx.xx.xx อัตรำอำกร 30% หลังจำกได้รับค ำแนะน ำ ผู้น ำเข้ำได้ยื่นค ำร้องขอให้ตีควำมพิกัด
ล่วงหน้ำ ในระหว่ำงรอผลพิจำรณำของกองพิกัดอัตรำศุลกำกรผู้น ำเข้ำส ำแดงและช ำระอำกรตำม
อัตรำอำกรขำเข้ำ ประเภท xxxx.xx.xx อัตรำอำกร 30% แต่ไม่ได้แจ้งควำมหรือสงวนสิทธิไว้แก่
พนักงำนศุลกำกร ก่อนกำรรับมอบของไปจำกอำรักขำของศุลกำกร ว่ำประสงค์ขอคืนอำกร

ต่อมำกองพิกัดอัตรำศุลกำกร กรมศุลกำกร ได้มีหนังสือแจ้งผลกำรตีควำมพิกัดล่วงหน้ำ 
โดยให้สินค้ำดังกล่ำวจัดเข้ำประเภทพิกัด xxxx.xx.xx อัตรำอำกรขำเข้ำ 10% ตำมที่บริษัทเคย
ส ำแดง สินค้ำดังกล่ำวเป็นสินค้ำชนิดเดียวกัน รุ่นเดียวกันกับที่เคยน ำเข้ำ ผลจำกกำรพิจำรณำของ
กองพิกัดอัตรำศุลกำกร จึงเป็นเหตุให้ผู้น ำเข้ำเสียอำกรเกินกว่ำที่ต้องเสียจริง

ผู้น ำเข้ำเคยช ำระอำกรตำมพิกัดอัตรำศุลกำกร อำกรขำเข้ำประเภทที่ xxxx.xx.xx อัตรำ
อำกร 10% แต่บริษัทได้รับแจ้งจำกทำงผู้ขำยที่ต่ำงประเทศว่ำ ว่ำสินค้ำที่น ำเข้ำควรจัดเข้ำประเภท
พิกัด xxxx.xx.xx อัตรำอำกร 10% ผู้น ำเข้ำได้ยื่นค ำร้องขอให้ตีควำมพิกัดล่วงหน้ำ ในระหว่ำงรอ
ผลกำรพิจำรณำของกองพิกัดอัตรำศุลกำกร ผู้น ำเข้ำส ำแดงและช ำระอำกรตำมอัตรำอำกรขำเข้ำ 
ประเภท xxxx.xx.xx อัตรำอำกร 10% แต่ผู้น ำเข้ำไม่ได้แจ้งควำมหรือสงวนสิทธิ์ไว้แก่พนักงำน
ศุลกำกร ก่อนกำรรับมอบของไปจำกอำรักขำของศุลกำกรว่ำประสงค์จะขอคืนอำกร

ต่อมำกองพิกัดอัตรำศุลกำกร กรมศุลกำกร ได้มีหนังสือแจ้งผลกำรตีควำมพิกัดล่วงหน้ำ 
โดยให้สินค้ำดังกล่ำวจัดเข้ำประเภทพิกัด xxxx.xx.xx อัตรำอำกรขำเข้ำ 0% สินค้ำดังกล่ำวเป็น
สินค้ำชนิดเดียวกัน รุ่นเดียวกันกับที่เคยน ำเข้ำ ผลจำกกำรพิจำรณำของกองพิกัดอัตรำศุลกำกรจึง
เป็นเหตุให้ผู้น ำเข้ำเสียอำกรเกินกว่ำที่ต้องเสียจริง

ผู้น ำเข้ำได้ยื่นค ำร้องขอให้ตีควำมพิกัดอัตรำศุลกำกรล่วงหน้ำ ส ำแดงประเภทพิกัด 
xxxx.xx.xx อัตรำอำกร 10% แต่ในระหว่ำงรอผลพิจำรณำของกองพิกัดอัตรำศุลกำกร ได้มีกำร
น ำเข้ำสินค้ำดังกล่ำวที่เป็นชนิดเดียวกัน รุ่นเดียวกันกับที่ได้ยื่นค ำร้องโดยได้ส ำแดงเข้ำประเภท
พิกัด xxxx.xx.xx อัตรำ 30% แต่ผู้น ำเข้ำไม่ได้แจ้งควำมหรือสงวนสิทธิ์ไว้แก่พนักงำนศุลกำกร 
ก่อนกำรรับมอบของไปจำกอำรักขำของศุลกำกรว่ำประสงค์จะขอคืนอำกร
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>>> ข้อหารือของบริษัท <<<

ผลจำกกำรตีควำมพิกัดล่วงหน้ำทั้ง 3 กรณี เป็นเหตุให้เสียอำกรไว้เกิน จึงเป็นเรื่องของ
กำรเก็บผิดและเป็นลำภมิควรได้ รวมทั้งของที่น ำเข้ำเป็นสินค้ำชนิดเดียวกัน รุ่นเดียวกันกับผลของ
กำรตีควำมพิกัดอัตรำศุลกำกรล่วงหน้ำทุกประกำร

ผลการด าเนินการ

ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะท ำงำนโครงกำรพันธมิตรศุลกำกร (Customs Alliances) ภำยใต้
หน่วยงำนส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม ได้ท ำหนังสือสอบถำมไปยังหน่วยงำน กองพิกัดอัตรำศุลกำกร 
และกองมำตรฐำนพิธีกำรและรำคำศุลกำกร เพื่อสอบถำมกรณีดังกล่ำว เพื่อสอบถำมทั้ง 2
หน่วยงำนถึงกรณีกำรขอคืนอำกรในกรณีที่เสียไว้เกินว่ำสำมำรถขอคืนอำกรได้หรือไม่ อย่ำงไร

โดยสรุปทั้ง 2 หน่วยงำนได้ตอบข้อสอบถำมประเด็นดังกล่ำวว่ำ ตำมประกำศกรม
ศุลกำกร ที่ 178/2560 เรื่อง กำรคืนอำกรทั่วไป ผู้มีอ ำนำจในกำรพิจำรณำกำรคืนอำกร คือ 
ส ำนักงำนหรือด่ำนศุลกำกรที่ตรวจปล่อยของ โดยผู้น ำเข้ำสำมำรถยื่นค ำร้องขอคืนอำกรที่
หน่วยงำนคืนอำกรประจ ำส ำนักงำนหรือด่ำนศุลกำกรที่ตรวจปล่อยของนั้น เรื่องดังกล่ำวจึงควร
สอบถำมไปยังหน่วยงำนที่ตรวจปล่อยของนั้น ๆ
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ฝ่ำยเลขำคณะท ำงำนฯ ได้เชิญบริษัทผู้น ำเข้ำสินค้ำมำพบเพื่อหำรือและชี้แจงควำมเป็นมำ
ของเรื่องดังกล่ำว โดยให้บริษัทส่งเอกสำรและชี้แจงรำยละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทได้ชี้แจงและยืน
เอกสำรหลักฐำนเพิ่มเติม โดยชี้แจงว่ำในครั้งแรกบริษัทได้ยื่นขอคืนอำกรใบขนสินค้ำขำเข้ำ จ ำนวน 
17 ฉบับ โดยได้รับคืนเงินอำกรแล้ว และต่อมำ ได้ยื่นขอคืนอำกรครั้งที่ 2 ใบขนสินค้ำขำเข้ำ
จ ำนวน 30 ฉบับ ซึ่งได้รับแจ้งจำกเจ้ำหน้ำที่ว่ำไม่รับด ำเนินกำรให้ เนื่องจำกไม่สำมำรถน ำผลกำร
ตีควำมพิกัดล่วงหน้ำมำเป็นข้ออ้ำงในกำรขอคืนอำกรได้ และเจ้ำหน้ำที่ปฏิเสธลงรับชุดค ำขอคืน
อำกร (กศก. 107ก) เว้นแต่ในกรณีชุดค ำขอคืนใกล้หมดอำยุควำม

บริษัทจึงได้ท ำหนังสือมำสอบถำมกรมศุลกำกรเพื่อหำข้อยุติในเรื่องกำรขอคืนอำกรใน
กรณีใช้ผลกำรตีควำมพิกัดล่วงหน้ำในกำรขอคืนอำกรได้หรือไม่

2

2



ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะท ำงำนฯ ได้ท ำหนังสือสอบถำมไปยังหน่วยงำนส ำนักงำนศุลกำกร
ท่ำเรือแหลมฉบัง ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่รับปฏิบัติพิธีกำรใบขนฯ ดังกล่ำวทั้ง 30 ฉบับ โดยให้
ส ำนักงำนศุลกำกรท่ำเรือแหลมฉบังพิจำรณำกรณีกำรขอคืนอำกรในกรณีที่เสียอำกรไว้เกิน และ
ส ำนักงำนศุลกำกรท่ำเรือแหลมฉบังได้ท ำหนังสือจัดส่งค ำขี้แจงประเด็นปัญหำดังกล่ำว

โดยสรุปพบว่ำบริษัทได้ยื่นแบบขอคืนอำกร กศก. 107 และ แบบ กศก. 107ก หรือ
เอกสำรที่เกี่ยวข้องต่อฝ่ำยคืนอำกรทั่วไป เพื่อขอคืนอำกรที่ช ำระไว้เกิน จ ำนวน 7 ฉบับ ส ำหรับใบ
ขนสินค้ำฯ อีก 23 ฉบับ บริษัทยังมิได้ยื่นแบบ กศก. 107 และ กศก. 107ก และเอกสำรประกอบอื่น ๆ
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สรุปผลการด าเนินการ

5 กองกฎหมำย ได้มีหนังสือตอบผลกำรพิจำรณำกรณีกำรขอแก้ไขข้อมูลพิกัดอัตรำ
ศุลกำกรในใบขนสินค้ำขำเข้ำเพื่อขอคืนอำกร โดยให้ควำมเห็นว่ำ กรณีผู้น ำเข้ำขอแก้ไขพิกัดใน
ใบขนสินค้ำขำเข้ำ โดยขอคืนอำกรส ำหรับของที่ได้ส่งมอบหรือได้ส่งออกไปแล้วแต่ไม่ได้แจ้งควำม
หรือสงวนสิทธิ์ไว้แก่พนักงำนศุลกำกรก่อนกำรรับของไปจำกอำรักขำของศุลกำกร อ้ำงผลกำร
ตีควำมพิกัดอัตรำศุลกำกรล่วงหน้ำ ซึ่งผลกำรตีควำมพิกัดอัตรำศุลกำกรล่วงหน้ำนั้นออกให้
ภำยหลังวันน ำเข้ำนั้น 

ตำมประกำศกรมศุลกำกรที่ 17/2561 ข้อ 18 ได้ก ำหนดให้ ผลกำรตีควำมพิกัดอัตรำ
ศุลกำกรล่วงหน้ำใช้อ้ำงอิงในกำรส ำแดงประเภทพิกัดอัตรำศุลกำกรในใบขนสินค้ำขำเข้ำส ำหรับ
สินค้ำที่น ำเข้ำมำในรำชอำณำจักร ใช้บังคับภำยในก ำหนด 2 ปี นับแต่วันที่ออกหนังสือแจ้งผล
กำรตีควำมพิกัดอัตรำศุลกำกรล่วงหน้ำ (3 ปี แก้ไขเพิ่มเติมประกำศกรมศุลกำกรที่ 182/2564) 

ดังน้ัน ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ก็ไม่สามารถน าผลการตีความพิกัดอัตรา
ศุลกากรล่วงหน้ามาใช้ได้



ประชุมคณะท ำงำนย่อยพันธมิตรศุลกำกร 
(Account Office : AO) ครั้งที่ 1/2565

วันนี้ (7 เมษำยน 2565) เวลำ 10.00 น. นำยวิศณุ วัชรำวนิช เลขำนุกำรกรม 
เป็นประธำนกำรประชุมคณะท ำงำนย่อยพันธมิตรศุลกำกร (Account Officer : AO)
ครั้งที่ 1/2565 ผ่ำนสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ (ระบบ Zoom) ณ ห้องประชุมส ำนักงำน
เลขำนุกำรกรม ชั้น 1 อำคำร 1 กรมศุลกำกร







เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธาน
การประชุม พร้อมด้วยนายชัยยุทธ ค าคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุม
ทางศุลกากร และนางสาวครองรัสม์ เตียทะสินธ์ หัวหน้าฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ รองหัวหน้า
คณะท างานย่อยพันธมิตรศุลกากร (Account Officer: AO) เข้าร่วมการประชุมหารือ
ในรูปแบบเสมือนจริงกับคณะผู้แทนจากสภาธุรกิจสหภาพยุโรป-อาเซียน ผ่านโปรแกรม 
Zoom Meeting ณ ห้องอนุมานราชธน ชั้น 2 อาคาร 1 กรมศุลกากร ในการนี้ 
ทั้ ง สอ งฝ่ า ย ได้ ห า รื อ ถึ ง ความคื บหน้ า  ก า รด า เ นิ นการ  และมุ มมองที่ มี ต่ อ
การอ านวยความสะดวกทางการค้าในด้านต่าง ๆ อาทิ ระบบ National Single
Window (NSW) และการปราบปรามการค้าที่ผิดกฎหมาย เป็นต้น รวมถึงตอบ
ข้อซักถามของ EU-ABC ในประเด็นสถานะของการด าเนินงานของโครงการพันธมิตร
ศุลกากร (Customs Alliance Program)

การประชุมหารือในรูปแบบเสมือนจริงกับ
คณะผู้แทนจากสภาธุรกิจสหภาพยุโรป-อาเซียน (EU-ABC)







ประมวลภาพการจัดประชุมคณะท างานพันธมิตรศุลกากร





ประมวลภาพการจัดประชุมคณะท างานย่อย
พันธมติรศุลกากร (Account Officer)








