การอุทธรณ์การประเมินอากรด้านราคาศุลกากรและด้านอื่น ๆ
(ไม่รวมพิกัดอัตราศุลกากร หรือ ถิ่นกาเนิดสินค้า)
การอุทธรณ์การประเมินอากร เป็นกระบวนการของกรมศุลกากรที่เปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการ กรณีที่ไม่
เห็น ด้ว ยกับ การประเมิน อากรเพิ่มในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ ราคาศุลกากร และด้านอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ. 2469 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2543 สามารถใช้สิทธิ
อุทธรณ์การประเมินอากรของพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 112 ฉ
1. ผู้มีสิทธิอุทธรณ์การประเมินอากรจะต้องเป็นผู้นาของเข้าหรือส่งของออกตามความหมายของกฎหมาย
ศุลกากรและเป็นผู้ถูกเจ้าพนักงานประเมินเรียกเก็บภาษีอากรโดยจะต้องมีหนังสือแจ้งการประเมิน
(แบบ กศก. 114 หรือ แบบ กศก. 115 หรือ แบบ กศก. 182 ในกรณีขอสงวนสิทธิขอคืนอากร
เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาพิ กั ด อั ต ราศุ ล กากร ราคาศุ ล กากร หรื อ แบบแจ้ ง การประเมิ น อากรอื่ น ๆ) จาก
เจ้าพนักงานประเมินแจ้งจานวนค่าภาษีอากรที่ประเมิน ให้นาเงินไปเสียภาษีอากร ทั้งนี้ผู้อุทธรณ์ต้อง
ยื่นคาอุทธรณ์ฯ ด้วยตนเอง หากไม่สามารถยื่นได้ให้ทาหนังสือมอบอานาจให้ผู้อื่นยื่นแทนตน แต่จะยื่น
อุทธรณ์ทางไปรษณีย์ โทรเลข จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการทานองเดียวกันนี้มิได้
2. การยื่ น อุทธรณ์การประเมิน อากร หากต้องการอุทธรณ์การประเมินอากรของพนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้อุทธรณ์จะต้องยื่นคาอุทธรณ์เป็นหนังสือโดยใช้คาอุทธรณ์ ตามแบบที่อธิบดีกาหนด (แบบกศก. 171)
โดยต้องแสดงเหตุผลในการอุทธรณ์และเหตุผ ลคัดค้านหรือโต้แย้งในประเด็นข้อเท็จจริง และข้อ
กฎหมายที่เป็นเหตุผลในการอุทธรณ์อย่างเพียงพอ เช่น อุทธรณ์คัดค้านการประเมินภาษีตามใบขน
สินค้าขาเข้าเลขที่เท่าใด หนังสือแจ้งการประเมิน (แบบกศก. 114 หรือ แบบ กศก. 115 หรือ แบบ
กศก. 182 หรือ แบบแจ้งการประเมินอากรอื่นๆ) ฉบับใด เป็น จานวนเงินภาษีเท่าใด และสิ่งสาคัญที่
ต้องระบุคือ ไม่เห็นด้วยกับการประเมินในประเด็นใด พร้อมเหตุผลทุกประเด็นและแสดงหลักฐาน
ประกอบเหตุผลนั้นด้วย เป็นต้น ทั้งนี้หากคาอุทธรณ์ฯ ที่ยื่นไว้ไม่มีเหตุผลหรือไม่ชอบ คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์อาจพิจารณาไม่รับคาอุทธรณ์ฯ และ/หรืออาจวินิจฉัยยกอุทธรณ์ได้
3. กาหนดเวลาการยื่ น คาอุทธรณ์ ผู้ จะใช้สิ ทธิอุทธรณ์จะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแบบแจ้งการประเมินอากรจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะ
พิจ ารณาจากหลักฐานแบบตอบรับทางไปรษณีย์เป็นเกณฑ์ในการนับเวลา หากไม่ยื่นอุทธรณ์การ
ประเมินอากรภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าสิ้นสิทธิในการอุทธรณ์ และ/หรือ คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์อาจวินิจฉัยไม่รับอุทธรณ์ไว้วินิจฉัยได้ ตัวอย่างเช่น
- ได้รับหนังสือแจ้งการประเมิน วันที่ 1 ตุลาคม 2550 จะต้องยื่นอุทธรณ์ภายในวันที่
31 ตุลาคม 2550 หรือ
- ได้รับหนังสือแจ้งการประเมิน วันที่ 2 สิงหาคม 2550 จะต้องยื่นอุทธรณ์ภายในวันที่
1 กันยายน 2550 แต่เนื่องจากวันที่ 1-2 กันยายน 2550 เป็นวันเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ
จึงสามารถยื่นอุทธรณ์ภายในวันที่ 3 กันยายน 2550 ได้ เป็นต้น

4. แบบคาอุทธรณ์ที่อธิบ ดี กาหนด - แบบคาอุทธรณ์ และคัดค้านการประเมินภาษีอากร (กศก. 171)
ใช้ ก ารอุ ท ธรณ์ เ พื่ อ คั ด ค้ า นการประเมิ น ภาษี อ ากรของพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ โดยให้ ยื่ น ต้ น ฉบั บ
1 ชุด ต่อ 1 ใบขนสินค้าฯ หากยื่นอุ ท ธรณ์ คั ด ค้ า นการ ประเมินภาษีมูลค่าเพิ่ม และ/หรือภาษี
สรรพสามิตด้วย ให้ยื่น สาเนาตามจานวนประเภทภาษีที่มีสิทธิอุทธรณ์และคัดค้านการประเมินอากร
แบบคาขออุ ท ธรณ์ ฯ ผู้อุ ท ธรณ์ สามารถพิมพ์ได้จากระบบเครือข่าย Internet ของกรมศุลกากร
http://www.customs.go.th หรื อ ขอรั บ ได้ ที่ ด่านศุลกากร หรือ สานักงานศุลกากรภาค หรือที่
ส่วนอุทธรณ์ราคาศุลกากร สานักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร หรือ ส่วนอุทธรณ์พิกัดอัตรา
ศุลกากร สานักพิกัดอัตราศุลกากร อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร
5. สถานทีส่ าหรับการยื่นคาอุทธรณ์และคัดค้านการประเมินภาษีอากร การยื่นอุทธรณ์ฯ สามารถยื่นได้ ณ
หน่วยงาน ดังต่อไปนี้
1. อากรศุลกากร ให้ยื่นอุทธรณ์ตามแบบ กศก. 171 ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ได้ที่
ส่วนอุทธรณ์ราคาศุลกากร สานักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร ชั้น 12 อาคาร 120 ปี
กรมศุลกากร กรณีอุทธรณ์ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินเพิ่มภาษีอากรเกี่ยวกับ ราคาศุลกากร
และอื่นๆ ยกเว้นการอุทธรณ์ตามหมวด 13 การฟ้องร้อง ตาม พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินอากร ตาม มาตรา 112 ฉ แห่ง
พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 กรณีเป็นการนาของเข้าหรือส่งของออกในจังหวัดอื่น นอกจาก
กรุงเทพมหานคร จะยื่น คาอุทธรณ์การประเมินอากร โดยผ่านด่านศุลกากรหรือ สานักงาน
ศุลกากรภาค ก็ได้
2. ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ม ให้ ยื่ น ค าอุ ท ธรณ์ ต่ อ คณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ทธรณ์ กรมสรรพากร ได้ ที่
สานักงานสรรพากรพื้นที่ หรือสานักงานสรรพากรภาค หรือสานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่
กรณีคัดค้านการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่ มของเจ้าพนักงานประเมินสังกัดกรมศุลกากร ภายใน
กาหนดเวลาตามที่กาหนดในประมวลรัษฎากร
3. ภาษีสรรพสามิต ตาม พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และ ภาษีเพื่อมหาดไทย ตาม
พ.ร.บ. จั ดสรรเงินภาษีส รรพสามิต พ.ศ. 2527 ให้ ยื่น คาคัดค้านการประเมินต่ออธิบดี
กรมสรรพสามิต ได้ที่ ส านั ก งานสรรพสามิตภาค หรือ ส านั ก งานสรรพสามิต พื้น ที่ หรื อ
กรมสรรพสามิต ภายในกาหนดเวลา ตามที่กาหนดใน พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
หมายเหตุ : กรณี ผู้ น าเข้ า /ผู้ ส่ ง ออก ประสงค์ จ ะอุ ท ธรณ์ ก ารประเมิ น อากรศุ ล กากร
ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม และภาษี ส รรพสามิ ต ในคราวเดี ย วกั น สามารถยื่ น แบบค าอุ ท ธรณ์ ไ ด้ ที่
กรมศุลกากรจุดเดียว โดยจัดทาสาเนาคาอุทธรณ์ตามจานวนประเภทภาษีที่มีสิทธิอุทธรณ์ฯ
ซึ่งกรมศุลกากรจะดาเนินการจัดส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปทันที
6. เอกสารประกอบการยื่นคาอุทธรณ์ฯ เอกสารประกอบที่ใช้แนบคาอุทธรณ์และคัดค้านการประเมิน
ภาษีอากร ต้องเป็นสาเนาภาพถ่ายที่ได้รับรองสาเนาถูกต้องแล้ว ประกอบด้วย
1. สาเนาแบบแจ้งการประเมิน (แบบ กศก. 114 หรือ แบบ กศก. 115 หรือ แบบ กศก. 182)
2. สาเนาใบเสร็จรับเงินอากร และ/หรือชาระเงินประกัน แล้วแต่กรณี
3. สาเนาใบขนสินค้า พร้อมบัญชีราคาสินค้า (Invoice)
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้อุทธรณ์ (ผู้นาของเข้า/ผู้ส่งของออก) กรณีเป็นนิติบุคคล
ให้ แ นบหนั ง สื อ รั บ รองการเป็ น หุ้ น ส่ ว นจากส านั ก งานพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า จั ง หวั ด หรื อ
สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้า กรุงเทพมหานคร

5. สาเนาเอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น สัญญาซื้อขาย, Proforma Invoice, Price List หรือ
Catalogue เป็ น ต้น ถ้าเป็น เอกสารที่ทาขึ้นเป็ นภาษาต่างประเทศ ให้ ผู้ อุทธรณ์ จัดท า
ค าแปลเป็ น ภาษาไทยที่ มี ก ารรั บ รองความถู ก ต้ อ งและยื่ น พร้ อ มกั บ เอกสารที่ เ ป็ น
ภาษาต่างประเทศนั้นด้วย
6. กรณีผู้อุทธรณ์ยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามข้อ (1) - (5) จะต้องนาเอกสารดังกล่าวมายื่น
เพิ่มเติมภายใน 30 วัน นับแต่วันลงลายมือชื่อรับรองไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
เอกสารประกอบที่ใช้แนบคาอุทธรณ์และคัดค้านการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่ม และ/หรือภาษีสรรพสามิต
ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมสรรพากร และ/หรืออธิบดีกรมสรรพสามิต กาหนด กรณีผู้ยื่นคาอุทธรณ์ฯ
เป็นตัวแทนผู้รับมอบอานาจจะต้องมีหนังสือมอบอานาจโดยถูกต้อง โดยปิดอากรแสตมป์ 10 บาท
ถ้ามอบอานาจให้กระทาการครั้งเดียว หรือ 30 บาท ถ้ามอบอานาจให้กระทาการมากกว่าหนึ่งครั้ง
พร้ อมแนบสาเนาบั ตรประจาตัว ประชาชนของผู้มอบอานาจ และผู้ รับมอบอานาจที่ลงลายมือชื่อ
รับรองว่าสาเนาถูกต้อง ผู้มอบอานาจที่เป็นนิติบุคคลจะต้องเป็นผู้มี อานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ตามหนั ง สื อ รั บ รองที่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นไว้ กั บหุ้ น ส่ ว นจากส านั ก งานพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้า จั ง หวั ด หรื อ
ส านั ก งานพั ฒ นาธุ ร กิจ การค้ า กรุ งเทพมหานคร โดยหนั งสื อ มอบอ านาจดั ง กล่ า วให้ ใ ช้ไ ด้ เฉพาะ
การอุทธรณ์แต่ละครั้งเท่านั้น กรณีได้รับหนังสือเรียกมาให้ถ้อยคาหรือให้ส่งบัญชีเอกสาร หลักฐาน
หรื อข้ อมู ล ไม่ว่ าในสื่ อรู ป แบบใดๆ หรื อสิ่ งของอย่ างอื่น ที่เ กี่ย วข้ องกับ เรื่ องที่อุ ทธรณ์ ต่อ พนั กงาน
เจ้าหน้าที่ ให้ผู้อุทธรณ์ปฏิบัติตามหนังสือเรียกภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับได้หนังสือเรียก
7. ผลการพิจารณาอุทธรณ์ กรณี คาอุทธรณ์และคัดค้านการประเมินภาษีอากรมีหลั กฐานเพียงพอแก่
การพิจารณา คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะพิจารณาและวินิจฉัยข้อโต้แย้งตามคาอุทธรณ์ให้
แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ครั้งแรก เว้นแต่
จะมีความจาเป็นอื่นๆ เมื่อดาเนินการเรียบร้อยแล้ว จะทาหนังสือแจ้งคาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ผู้อุทธรณ์
ทราบตามแบบที่กาหนดไว้ โดยวิธีลงทะเบียนตอบรับทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันทาการ นับแต่วันที่
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ออกคาวินิจฉัย
8. กรณีไม่เห็นด้วยกับคาวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์ที่ไม่เห็นด้วยกับ
คาวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ มีสิทธิอุทธรณ์โดยฟ้องเป็นคดีต่อศาลภายใน
30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง คาวินิจฉัยอุทธรณ์ เว้ นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ยกอุทธรณ์ตาม มาตรา 112 ทวาทศ คือกรณีที่ผู้อุทธรณ์ไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการ
ในการให้ถ้อยคาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
9. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ประกอบด้วยอธิบดีกรมศุลกากรเป็น
ประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งอธิบดีแต่งตั้งอีกไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน เป็นกรรมการ ตามมาตรา 112 สัตต แห่ง
พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ศุลกากร (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2543
10. การขอทุเลาการช าระเงินอากร กรณีผู้ อุทธรณ์ที่ได้ยื่นอุทธรณ์การประเมินอากรแล้ ว ประสงค์จะ
ขอทุเลาการชาระเงินอากรระหว่างรอผลคาวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ให้ยื่น
คาร้องขอทุเลาการชาระเงินอากรต่อหน่วยงานที่ออกแบบแจ้งการประเมินอากร ตามแบบคาร้องขอ
ทุเลาการชาระเงินอากร แนบท้ายประกาศกรมศุลกากรที่ 67/2559 การยื่นคาขอทุเลาการชาระ
เงินอากร ให้ยื่นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ยื่นอุทธรณ์การประเมินอากร
***********************

