
บทความโดย : นายมงคล เกียรติทวีมั่นคง 
ผู้อ านวยการส่วนอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร 
กองนโยบายและอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร 

 

 “การเรียกเก็บอากรตามกฎหมายอื่นที่ก าหนดให้เป็นอากรศุลกากร” กับ “รหัสสถิติของสินค้า” 
 

อากรตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้เป็นอากรศุลกากร คืออะไร? 

  ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2560[1] ได้บัญญัติไว้ว่า “อากร 
หมายความว่า อากรศุลกากรที่จัดเก็บกับของที่น าเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัตินี้
และกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรหรือกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้เป็นอากรศุลกากร” ซึ่งมีการกล่าวถึง 
อากรตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้เป็นอากรศุลกากร ไว้ด้วย 

  เมื่อพิจารณาตามกฎหมายอ่ืน จะพบว่า มีการกล่าวถึงอากรที่ก าหนดให้เป็นอากรศุลกากร
เช่นเดียวกัน เช่น พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 [2] 
พระราชบัญญัติมาตรการปกป้องจากการน าเข้าสินค้าที่เพ่ิมขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๐[3] เป็นต้น    

พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 

  มาตรา ๔๑ ในกรณีที่คณะกรรมการมีค าวินิจฉัยเบื้องต้นว่ามีการทุ่มตลาดและมีความเสียหาย ถ้าขณะนั้น
ปรากฏว่ามีความจ าเป็นต้องป้องกันความเสียหายแก่อุตสาหกรรมภายใน คณะกรรมการอาจใช้มาตรการช่ัวคราวโดยประกาศ
เรียกเก็บอากรช่ัวคราวหรือหลักประกันการช าระอากรช่ัวคราวดังกล่าวได้ 
  อากรช่ัวคราวที่เรียกเก็บตามวรรคหนึ่ง จะต้องไม่สูงกว่าส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดที่ประเมินขณะที่ 
มีค าวินิจฉัยเบื้องต้น   
  ในกรณีมีการใช้มาตรการช่ัวคราว ให้น าบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตรา
ศุลกากรมาใช้บังคับแก่การเรียกเก็บอากรช่ัวคราวเสมือนอากรดังกล่าวเป็นอากรขาเข้าตามกฎหมายนั้น และอากรช่ัวคราวที่เก็บได้
รวมทั้งเงินที่บังคับจากหลักประกันการช าระอากรนั้นให้เก็บรักษาไว้เพื่อปฏิบัติตามมาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ จนกว่าจะสิ้นเหตุ
ที่จะต้องปฏิบัติตามมาตราดังกล่าว 
  มาตรา ๔๙ ในกรณีที่คณะกรรมการมีค าวินิจฉัยชั้นท่ีสุดว่าให้มีการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด 
อัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดนั้นให้ก าหนดได้เพียงเพื่อขจัดความเสียหายและจะเกินกว่าส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดมิได้ 
  อากรตอบโต้การทุ่มตลาดต้องก าหนดให้เหมาะสมกับผู้ส่งออกจากต่างประเทศแต่ละรายที่ทุ่มตลาด  
โดยไม่เลือกปฏิบัติ เว้นแต่เป็นการด าเนินการตามความตกลงเพื่อระงับการทุ่มตลาดตามส่วนที่ ๕ ของหมวด ๕ 
  ในกรณีที่มีการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากสินค้าใด ให้น าบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและ
กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรมาใช้บังคับกับการเรียกเก็บอากรดังกล่าวเสมือนอากรนั้นเป็นอากรขาเข้าตามกฎหมายนั้น และ
อากรตอบโต้การทุ่มตลาดที่เก็บได้ให้เก็บรักษาไว้เพื่อปฏิบัติตามมาตรา ๕๙ จนกว่าจะสิ้นเหตุที่จะต้องปฏิบัติตามมาตราดังกล่าว 

พระราชบัญญัติมาตรการปกป้องจากการน าเข้าสินค้าที่เพ่ิมขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๐ 

  มาตรา ๒๓ ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจ าเป็นต้องก าหนดมาตรการปกป้องช่ัวคราว  
ก็ให้ประกาศเรียกเก็บอากรช่ัวคราวตามอัตราที่เห็นว่าเหมาะสม 
  อากรช่ัวคราวที่เรียกเก็บตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเป็นอากรขาเข้าที่เพิ่มขึ้นจากอัตราที่พึงต้องเสียตามที่ก าหนด
ในพิกัดอัตราศุลกากร หรือประกาศเรียกเก็บอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรที่ใช้อยู่ในขณะน าเข้า และให้น า
บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรมาใช้บังคับแก่การเรียกเก็บอากรช่ัวคราว 
เสมือนอากรดังกล่าวเป็นอากรขาเข้าตามกฎหมายนั้น และให้กรมศุลกากรเก็บรักษาอากรชั่วคราวท่ีเก็บได้ไว้เพื่อปฏิบัติตาม
มาตรา ๒๔ จนกว่าจะสิ้นเหตุที่ต้องปฏิบัติตามมาตราดังกล่าว 
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  การเรียกเก็บอากรช่ัวคราวให้มีระยะเวลาใช้บังคับไม่เกินสองร้อยวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศ  
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
  มาตรา ๒๘ ในกรณีก าหนดมาตรการปกป้องโดยการเรียกเก็บอากร อากรที่เรียกเก็บให้ถือเป็นอากรที่เพิ่มขึ้น
จากอัตราที่พึงต้องเสียตามที่ก าหนดในพิกัดอัตราศุลกากร หรือประกาศเรียกเก็บอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร 
ที่ใช้อยู่ในขณะน าเข้า และให้น าบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรมาใช้บังคับ 
แกก่ารเรียกเก็บอากรดังกล่าวเสมือนเป็นอากรขาเข้าตามกฎหมายนั้น 

  ด้วยเหตุที่มีกฎหมายอ่ืนก าหนดไว้ ดังนั้น อากรปกป้อง และอากรตอบโต้การทุ่มตลาด จึงถือเสมือน
เป็นอากรศุลกากร ที่กรมศุลกากรจะต้องเรียกเก็บให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยหากต้องการทราบอัตราอากรฯ เหล่านั้น 
จะต้องพิจารณาประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนฯ หรือประกาศคณะกรรมการพิจารณา
มาตรการปกป้องฯ ทุกฉบับที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีอัตราอากรฯ ตามราคาซี ไอ เอฟ ที่แตกต่างกันออกไปตามชนิดของสินค้า 
ตามแหล่งก าเนิดสินค้า และตามบริษัทผู้ผลิตสินค้า ด้วย 

รหัสสถิติของสินค้า คืออะไร? 

  รหัสสถิติของสินค้า คือ รหัสที่ใช้ในการจัดเก็บสถิติสินค้าน าเข้าและส่งออกของกรมศุลกากร 
ซึ่งใช้เป็นฐานข้อมูลในการเปรียบเทียบวิเคราะห์สถิติการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนการติดตามข้อมูลการน าเข้า
และส่งออกสินค้าดังกล่าว โดยในปัจจุบันมีหน่วยงานคือ ฝ่ายประมวลผล ส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ท าหน้าที่ปรับปรุงแก้ไขรหัสสถิติสินค้าตามรอบการแก้ไขระบบฮาร์โมไนซ์ทุก 5 ปี  
และท าหน้าที่ก าหนดรหัสสถิติสินค้าที่มีใบอนุญาตหรือใบรับรอง เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตกับหน่วยงานต่าง ๆ  
แบบบูรณาการ โดยออกเป็นประกาศกรมศุลกากรเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมรหัสสถิติสินค้า พร้อมยกเลิกประกาศฉบับเดิม 
ทุก ๆ 5 ปี ส่งผลให้รหัสสถิติของสินค้าเดิมถูกยกเลิกไปทั้งสิ้น และใช้รหัสสถิติของสินค้าที่ก าหนดขึ้นใหม่แทน 
(ปัจจุบันใช้ประกาศกรมศุลกากรที่ 194/2564 เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมรหัสสถิติสินค้า ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 [4])  

  อย่างไรก็ตาม แม้รหัสสถิติสินค้าจะไม่ส่งผลต่อการจัดเก็บอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและ
กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรโดยตรง แต่ในทางปฏิบัติจะพบว่า รหัสสถิติสินค้าจะส่งผลกระทบต่อการเรียกเกบ็
อากรตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้เป็นอากรศุลกากร เช่น อากรตอบโต้การทุ่มตลาด อากรปกป้อง ฯลฯ  
โดยคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน หรือคณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้อง  
จะออกประกาศ คกก.ฯ เพ่ือเรียกเก็บอากรฯ ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากรประเภท (11 หลัก) ที่อาจก าหนดไว้ 
ในรูปแบบที่แตกต่างกันไป เช่น 7306.40.10.010 72253090011 ฯลฯ  

  ดังนั้น ทุกครั้งที่มกีารน าของเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ผู้น าของเข้าหรือผู้ส่งของออก
จะต้องยื่นใบขนสินค้าโดยจะต้องส าแดงประเภทพิกัดของสินค้า (ประเภทพิกัดระดับ 8 หลัก) เพ่ือใช้ในการ
ก าหนดอัตราอากรศุลกากรส าหรับค านวณค่าภาษีอากรที่เกิดขึ้น พร้อมส าแดงรหัสสถิติสินค้า (รหัสสถิติ 3 หลัก) 
เพ่ือพิจารณาว่าจะต้องช าระอากรตอบโต้ฯ หรืออากรปกป้อง หรือไม่ อย่างไร 

  ตัวอย่าง หากมีการน าเข้าสินค้า “ท่อชนิดเชื่อมตะเข็บ ท าด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม” เข้ามา 
ในราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 จากผู้ผลิต SeAH STEEL CORPORATION สาธารณรัฐเกาหลี  
โดยสินค้ามีลักษณะเป็นท่อหน้าตัดรูปวงกลม ท าด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม (คาร์บอน 0.02% โครเมียม 20 % 
นิกเกิล 29 %) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 16.0 มิลลิเมตร หนา 1.0 มิลลิเมตร ความยาว 6,000 มิลลิเมตร 
ผ่านการรีดเย็น ผ่านการเชื่อมตะเข็บ และผ่านการขัดผิวด้านนอกท่ออย่างเดียว น าไปใช้เป็นท่อส าหรับ 
เครื่องท าความร้อน (Tubular Electric Heater) 
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  พิจารณาประเภทพิกัดของสินค้า พบว่า สินค้าจะจัดเป็นของในประเภทพิกัด 7306.40.90 
ในฐานะเป็น หลอดหรือท่อ และโพรไฟล์กลวงอ่ืน ๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ท าด้วยเหล็กกล้า
ไม่เป็นสนิม อ่ืน  ๆตามหลักเกณฑ์การตีความ ข้อ 1 และ ข้อ 6 อัตราอากรศุลกากร 5 % (ตามประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 
ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2564)  

  พิจารณารหัสสถิติของสินค้า ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 194/2564 เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติม
รหัสสถิติสินค้า ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ตามประเภทพิกัด 7306.40.90 เมื่อสินค้าผ่านการรีดเย็น 
และน าไปใช้เป็นท่อส าหรับเครื่องท าความร้อน (Tubular Electric Heater) จึงมีลักษณะเป็นไปตามรหัสสถิติสินค้า 
028/KGM - อ่ืน  ๆที่ท าจากเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น สินค้าจึงจัดเข้าประเภทพิกัด 7309.40.90.028 

ประกาศกรมศุลกากรที่ 194/2564 เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมเติมรหัสสถิตสิินค้า ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 
ประเภทพิกัด 7306.40.90 

รหัสสถิต ิ ค าอธบิาย 
011/KGM ที่ท าจากเหล็กกลา้ไรส้นมิรดีรอ้น กดรดีตะเข็บให้เรียบ ไม่ขดัผวิทอ่ทั้งดา้นในและดา้นนอก ใชเ้ป็นทอ่ในงานระบบทั่วไป 
012/KGM ที่ท าจากเหล็กกลา้ไรส้นมิรดีรอ้น กดรดีตะเข็บให้เรียบ ไม่ขดัผวิทอ่ดา้นใน แต่ขดัผิวด้านนอก ใช้เป็นทอ่ในงานระบบทั่วไป 
013/KGM ที่ท าจากเหล็กกลา้ไรส้นมิรดีรอ้น ไมก่ดตะเขบ็ ไม่ขัดผวิด้านในและไมข่ัดผวิด้านนอก ใช้เป็นทอ่ในงานระบบทั่วไป 
014/KGM ที่ท าจากเหล็กกลา้ไรส้นมิรดีรอ้น กดรดีตะเข็บให้เรียบ ขดัผิวทอ่ทัง้ด้านในและด้านนอก ใช้เป็นทอ่ในอุตสาหกรรมอาหาร เครือ่งดืม่ และยา 
015/KGM ที่ท าจากเหล็กกลา้ไรส้นมิรดีรอ้น กดรดีตะเข็บให้เรียบ ขดัผิวทอ่ด้านในแต่ไมข่ัดผดิด้านอก ใช้เป็นทอ่ในอตุสาหกรรมอาหาร เครือ่งดืม่ และยา 
016/KGM ที่ท าจากเหล็กกลา้ไรส้นมิรดีรอ้น ไมก่ดตะเขบ็ ขัดผวิทอ่เฉพาะด้านนอก ใช้เป็นท่อส าหรบังานตกแตง่และเฟอร์นเิจอร์ 
017/KGM ที่ท าจากเหล็กกลา้ไรส้นมิรดีรอ้น ขึน้รูปแลว้ไมจ่ัดการดว้ยวิธีใดๆที่ผวิทั้งด้านนอกและด้านใน 
018/KGM อื่น  ๆทีท่ าจากเหลก็กล้าไร้สนมิรีดรอ้น 
021/KGM ที่ท าจากเหล็กกลา้ไรส้นมิรดีเย็น กดรดีตะเข็บให้เรียบ ไม่ขดัผิวทอ่ทัง้ด้านในและดา้นนอก ใชเ้ป็นทอ่ในงานระบบทั่วไป 
022/KGM ที่ท าจากเหล็กกลา้ไรส้นมิรดีเย็น กดรดีตะเข็บให้เรียบ ไม่ขดัผิวทอ่ด้านใน แต่ขดัผิวดา้นนอก ใช้เป็นทอ่ในงานระบบทั่วไป 
023/KGM ที่ท าจากเหล็กกลา้ไรส้นมิรดีเย็น ไมก่ดตะเขบ็ ไม่ขัดผวิด้านในและไมข่ัดผวิด้านนอก ใช้เป็นท่อในงานระบบทั่วไป 
024/KGM ที่ท าจากเหล็กกลา้ไรส้นมิรดีเย็น กดรดีตะเข็บให้เรียบ ขัดผิวทอ่ทัง้ด้านในและด้านนอก ใช้เป็นทอ่ในอุตสาหกรรมอาหาร เครือ่งดืม่ และยา 
025/KGM ที่ท าจากเหล็กกลา้ไรส้นมิรดีเย็น กดรดีตะเข็บให้เรียบ ขัดผิวทอ่ด้านในแต่ไมข่ัดผวิด้านนอก ใช้เป็นทอ่ในอตุสาหกรรมอาหาร เครื่องดืม่ และยา 
026/KGM ที่ท าจากเหล็กกลา้ไรส้นมิรดีเย็น ไมก่ดตะเขบ็ ขัดผวิทอ่เฉพาะด้านนอก ใช้เป็นท่อส าหรบังานตกแตง่และเฟอร์นเิจอร์ 
027/KGM ที่ท าจากเหล็กกลา้ไรส้นมิรดีเย็น ขึน้รูปแลว้ไมจ่ัดการดว้ยวิธีใดๆที่ผวิทั้งด้านนอกและด้านใน 
028/KGM อื่น  ๆทีท่ าจากเหลก็กล้าไร้สนมิรีดเย็น 
090/KGM อื่น ๆ  

  พิจารณาวันน าเข้าสินค้า (9 มกราคม 2566) และข้อเท็จจริงของสินค้า พบว่า อยู่ภายใต้บังคับของ
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนความจ าเป็นในการใช้บังคับ
อากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป ตามมาตรา 57 กรณีสินค้าหลอดและท่อท าด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม ที่มีแหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. 2565 [5] 
(17 กันยายน 2565 – 16 กันยายน 2570) ข้อ 3 ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการน าเข้าสินค้าหลอด
และท่อท าด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม ทั้งรีดร้อนและรีดเย็น ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมและไม่เป็นวงกลม  
ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไม่เกิน 508 มิลลิเมตร ซึ่งปัจจุบันเป็นสินค้าภายใต้พิกัดศุลกากร ประเภทย่อย 
... 7306.40.90.028 ... ในอัตรา (1) สินค้าที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี (ก) สินค้าที่ผลิตจาก SeAH 
STEEL CORPORATION ในอัตราร้อยละ 11.96 ของราคา ซี ไอ เอฟ 

  ดังนั้น การน าเข้าสินค้าดังกล่าว จะต้องส าแดงประเภทพิกัด 7306.40.90 และส าแดง 
รหัสสถิติสินค้า 028/KGM อัตราอากรศุลกากร 5 % (ม.12) และจะต้องช าระอากรตอบโต้การทุ่มตลาด 
ในอัตราร้อยละ 11.96 ของราคา ซี ไอ เอฟ ด้วย 
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การอุทธรณ์การประเมินอากรตอบโต้การทุ่มตลาด  

  พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒[6] มีการบัญญัติไว้ถึงสิทธิในการอุทธรณ์การประเมินอากรตอบโต้การทุ่มตลาดไว้ในมาตรา 49/1 ดังนี้ 

พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒  

  มาตรา ๔๙/๑ ในกรณีที่ผู้น าเข้าไม่ช าระอากรหรือช าระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดไม่ครบถ้วนหรือค้างช าระ
ค่าอากรดังกล่าว ให้เป็นอ านาจของกรมศุลกากรในการเรียกเก็บอากร เงินเพิ่มและเบี้ยปรับ การกักของ การยึดหรืออายัด
ทรัพย์สิน การขายทอดตลาด และการด าเนินการเกี่ยวกับของตกค้าง รวมทั้งการลดเงินเพิ่ม งดหรือลดเบี้ยปรับ ทุเลาการช าระ
อากรตอบโต้การทุ่มตลาด เงินเพิ่มและเบี้ยปรับ 
  ในกรณีที่ผู้น าเข้าไม่เห็นด้วยกับการประเมินอากร เงินเพิ่มและเบี้ยปรับ การลดเงินเพิ่ม และงดหรือลด
เบี้ยปรับ ของกรมศุลกากรตามวรรคหนึ่ง ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 
  ให้น าบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรมาใช้บังคับแก่ 
การด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองโดยอนุโลม 
  บทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินสินบนหรือเงินรางวัลตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรไม่น ามาใช้กับ
การเก็บอากร เงินเพิ่ม และเบี้ยปรับที่จัดเก็บได้จากอากรตอบโต้การทุ่มตลาดตามมาตรานี ้

  ซึ่งปัจจุบันมีพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 บังคับใช้อยู่ ดังนี้ 

  มาตรา ๓๗ ผู้น าของเข้าหรือผู้ส่งของออกมีสิทธิอุทธรณ์การประเมินอากรต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ภายในก าหนดสามสิบวันนบัแต่วันที่ได้รับแบบแจ้งการประเมินอากร 
  การยื่นอุทธรณ์และวิธีพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข  
ที่อธิบดีประกาศก าหนด  

  และอธิบดีกรมศุลกากรได้ประกาศก าหนดไว้ในประกาศกรมศุลกากรที่ 189/2560 เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นอุทธรณ์และวิธีพิจารณาอุทธรณ์และการขอทุเลาการเสียอากร  ลงวันที่ 
29 ธันวาคม พ.ศ. 2560[7] 

  ดังนั้น หากผู้น าเข้าไม่เห็นด้วยกับการประเมินอากร เงินเพ่ิมและเบี้ยปรับ การลดเงินเพ่ิม และ
งดหรือลดเบี้ยปรับของกรมศุลกากร ก็สามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 37 
แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ได้ โดยให้ยื่นค าอุทธรณ์การประเมินภาษีอากร (กศก.171) ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในประกาศกรมศุลกากรที่ 189/2560 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560  
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