
การอุทธรณ์การประเมนิอากรด้านราค าศุลกากรและด้านอื่น ๆ 
(ไม่รวมพิกัดอัตราศุลกากร หรือ ถิ่นก าเนิดสินค้า) 

การอุทธรณ์การประเมินอากร เป็นกระบวนการของกรมศุลกากรที่เปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการ กรณีที่ไม่
เห็นด้วยกับการประเมินอากรเพ่ิมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับราคาศุลกากร และด้านอ่ืนๆ ตามพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ. 2469 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2543 สามารถใช้สิทธิ
อุทธรณ์การประเมินอากรของพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 112 ฉ 

1. ผู้มีสิทธิอุทธรณ์การประเมินอากรจะต้องเป็นผู้น าของเข้าหรือส่งของออกตามความหมายของกฎหมาย
ศุลกากรและเป็นผู้ถูกเจ้าพนักงานประเมินเรียกเก็บภาษีอากรโดยจะต้องมีหนังสือแจ้งการประเมิน 
(แบบ กศก. 114 หรือ แบบ กศก. 115 หรือ แบบ กศก. 182 ในกรณีขอสงวนสิทธิขอคืนอากร
เกี่ยวกับปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร ราคาศุลกากร หรือ แบบแจ้งการประเมินอากรอ่ืนๆ) จาก         
เจ้าพนักงานประเมินแจ้งจ านวนค่าภาษีอากรที่ประเมิน ให้นาเงินไปเสียภาษีอากร ทั้งนี้ผู้อุทธรณ์ต้อง
ยื่นค าอุทธรณ์ฯ ด้วยตนเอง หากไม่สามารถยื่นได้ให้ทาหนังสือมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนยื่นแทนตน แต่จะยื่น
อุทธรณ์ทางไปรษณีย์ โทรเลข จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการท านองเดียวกันนี้มิได้ 

2. การยื่นอุทธรณ์การประเมินอากร หากต้องการอุทธรณ์การประเมินอากรของพนักงานเจ้าหน้าที่       
ผู้อุทธรณ์จะต้องยื่นค าอุทธรณเ์ป็นหนังสือโดยใช้ค าอุทธรณ์ ตามแบบที่อธิบดีก าหนด (แบบกศก. 171) 
โดยต้องแสดงเหตุผลในการอุทธรณ์และเหตุผลคัดค้านหรือโต้แย้งในประเด็นข้อเท็จจริง และข้อ
กฎหมายที่เป็นเหตุผลในการอุทธรณ์อย่างเพียงพอ เช่น อุทธรณ์คัดค้านการประเมินภาษีตามใบขน
สินค้าขาเข้าเลขที่เท่าใด หนังสือแจ้งการประเมิน (แบบกศก. 114 หรือ แบบ กศก. 115 หรือ แบบ 
กศก. 182 หรือ แบบแจ้งการประเมินอากรอ่ืนๆ) ฉบับใด เป็นจ านวนเงินภาษีเท่าใด และสิ่งส าคัญที่
ต้องระบุคือ ไม่เห็นด้วยกับการประเมินในประเด็นใด พร้อมเหตุผลทุกประเด็นและแสดงหลักฐาน
ประกอบเหตุผลนั้นด้วย เป็นต้น ทั้งนี้หากค าอุทธรณ์ฯ ที่ยื่นไว้ไม่มีเหตุผลหรือไม่ชอบ คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์อาจพิจารณาไม่รับค าอุทธรณ์ฯ และ/หรืออาจวินิจฉัยยกอุทธรณ์ได้ 

3. ก าหนดเวลาการยื่นค าอุทธรณ์ ผู้จะใช้สิทธิอุทธรณ์จะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแบบแจ้งการประเมินอากรจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะ
พิจารณาจากหลักฐานแบบตอบรับทางไปรษณีย์เป็นเกณฑ์ในการนับเวลา หากไม่ยื่นอุทธรณ์การ
ประเมินอากรภายในก าหนดเวลาดังกล่าว 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. แบบค าอุทธรณ์ที่อธิบดีก าหนด - แบบค าอุทธรณ์และคัดค้านการประเมินภาษีอากร (กศก. 171)     
ใช้การอุทธรณ์เพ่ือคัดค้านการประเมินภาษีอากรของพนักงานเจ้าหน้าที่   โดยให้ยื่นต้นฉบับ              
1 ชุด ต่อ 1 ใบขนสินค้าฯ หากยื่นอุทธรณ์คัดค้านการประเมินภาษีมูลค่าเพ่ิม และ/หรือภาษี
สรรพสามิตด้วย ให้ยื่นส าเนาตามจ านวนประเภทภาษีที่มีสิทธิอุทธรณ์และคัดค้านการประเมินอากร 
แบบค าขออุทธรณ์ฯ  ผู้อุทธรณ์สามารถพิมพ์ได้จากระบบเครือข่าย Internet ของกรมศุลกากร 
http://www.customs.go.th หรือขอรับได้ที่ ด่านศุลกากร หรือ ส านักงานศุลกากรภาค หรือที ่   
ส่วนอุทธรณ์ราคาศุลกากร ส านักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร หรือ ส่วนอุทธรณ์พิกัดอัตรา
ศุลกากร ส านักพิกัดอัตราศุลกากร อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร 

5. สถานทีส่ าหรับการยื่นค าอุทธรณแ์ละคัดค้านการประเมินภาษีอากร การยื่นอุทธรณ์ฯ สามารถยื่นได้ ณ 
หน่วยงาน ดังต่อไปนี้ 

1. อากรศุลกากร ให้ยื่นอุทธรณ์ตามแบบ กศก. 171 ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ได้ที่
ส่วนอุทธรณ์ราคาศุลกากร ส านักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร ชั้น 12 อาคาร 120 ปี       
กรมศุลกากร กรณีอุทธรณ์ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินเพ่ิมภาษีอากรเกี่ยวกับราคาศุลกากร 
และอ่ืนๆ 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 กรณีเป็นการนาของเข้าหรือส่งของออกในจังหวัดอ่ืน นอกจาก
กรุงเทพมหานคร จะยื่นค าอุทธรณ์การประเมินอากร โดยผ่านด่านศุลกากรหรือส านักงาน
ศุลกากรภาค ก็ได้ 

2. ภาษีมูลค่าเพ่ิม ให้ยื่นค าอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กรมสรรพากร ได้ที่
ส านักงานสรรพากรพื้นที่ หรือส านักงานสรรพากรภาค หรือส านักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ 
กรณีคัดค้านการประเมินภาษีมูลค่าเพ่ิมของเจ้าพนักงานประเมินสังกัดกรมศุลกากร ภายใน
ก าหนดเวลาตามที่ก าหนดในประมวลรัษฎากร 

3. ภาษีสรรพสามิต ตาม พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และ ภาษีเพ่ือมหาดไทย ตาม 
พ.ร.บ. จัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ให้ยื่นค าคัดค้านการประเมินต่ออธิบดี      
กรมสรรพสามิต ได้ที่ ส านักงานสรรพสามิตภาค หรือ ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ หรือ     
กรมสรรพสามิต ภายในก าหนดเวลา ตามที่ก าหนดใน พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 
หมายเหตุ : กรณีผู้นาเข้า/ผู้ส่งออก ประสงค์จะอุทธรณ์การประเมินอากรศุลกากร 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีสรรพสามิตในคราวเดียวกัน สามารถยื่นแบบค าอุทธรณ์ได้ที่      
กรมศุลกากรจุดเดียว โดยจัดท าส าเนาค าอุทธรณ์ตามจ านวนประเภทภาษีที่มีสิทธิอุทธรณ์ฯ 
ซึ่งกรมศุลกากรจะด าเนินการจัดส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปทันที 

6. เอกสารประกอบการยื่นค าอุทธรณ์ฯ เอกสารประกอบที่ใช้แนบค าอุทธรณ์และคัดค้านการประเมิน
ภาษีอากร ต้องเป็นส าเนาภาพถ่ายที่ได้รับรองส าเนาถูกต้องแล้ว ประกอบด้วย 

1. ส าเนาแบบแจ้งการประเมิน (แบบ กศก. 114 หรือ แบบ กศก. 115 หรือ แบบ กศก. 182) 
2. ส าเนาใบเสร็จรับเงินอากร และ/หรือช าระเงินประกัน แล้วแต่กรณี 
3. ส าเนาใบขนสินค้า พร้อมบัญชีราค าสินค้า (Invoice) 
4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้อุทธรณ์ (ผู้น าของเข้า/ผู้ส่งของออก) กรณีเป็นนิติบุคคล

ให้แนบหนังสือรับรองการเป็นหุ้นส่วนจากส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด หรือ 
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้า กรุงเทพมหานคร 

 



5. ส าเนาเอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  เช่น สัญญาซื้อขาย, Proforma Invoice, Price List หรือ 
Catalogue เป็นต้น ถ้าเป็นเอกสารที่ทาขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ผู้อุทธรณ์จัดท า        
ค าแปลเป็นภาษาไทยที่มีการรับรองความถูกต้องและยื่นพร้อมกับเอกสารที่ เป็น
ภาษาต่างประเทศนั้นด้วย 

6. กรณีผู้อุทธรณ์ยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามข้อ (1) - (5) จะต้องนาเอกสารดังกล่าวมายื่น
เพ่ิมเติมภายใน 30 วัน นับแต่วันลงลายมือชื่อรับรองไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

เอกสารประกอบที่ใช้แนบค าอุทธรณแ์ละคัดค้านการประเมินภาษีมูลค่าเพ่ิม และ/หรือภาษีสรรพสามิต 
ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมสรรพากร และ/หรืออธิบดีกรมสรรพสามิตก าหนด กรณีผู้ยื่นค าอุทธรณ์ฯ 
เป็นตัวแทนผู้รับมอบอ านาจจะต้องมีหนังสือมอบอ านาจโดยถูกต้อง โดยปิดอากรแสตมป์ 10 บาท   
ถ้ามอบอ านาจให้กระท าการครั้งเดียว หรือ 30 บาท ถ้ามอบอ านาจให้กระท าการมากกว่าหนึ่งครั้ง 
พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ และผู้รับมอบอ านาจที่ลงลายมือชื่อ
รับรองว่าส าเนาถูกต้อง ผู้มอบอ านาจที่เป็นนิติบุคคลจะต้องเป็นผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล  
ตามหนังสือรับรองที่ได้จดทะเบียนไว้กับหุ้นส่วนจากส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด หรือ
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้า กรุงเทพมหานคร โดยหนังสือมอบอ านาจดังกล่าวให้ใช้ได้เฉพาะ       
การอุทธรณ์แต่ละครั้งเท่านั้น กรณีได้รับหนังสือเรียกมาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งบัญชีเอกสาร หลักฐาน 
หรือข้อมูลไม่ว่าในสื่อรูปแบบใดๆ หรือสิ่งของอย่างอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่อุทธรณ์ต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที ่ให้ผู้อุทธรณ์ปฏิบัติตามหนังสือเรียกภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับได้หนังสือเรียก 

7. ผลการพิจารณาอุทธรณ์ กรณีค าอุทธรณ์และคัดค้านการประเมินภาษีอากรมีหลักฐานเพียงพอแก่  
การพิจารณา คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะพิจารณาและวินิจฉัยข้อโต้แย้งตามค าอุทธรณ์ให้   
แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ครั้งแรก เว้นแต่           
จะมีความจ าเป็นอ่ืนๆ เมื่อด าเนินการเรียบร้อยแล้วจะท าหนังสือแจ้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ผู้อุทธรณ์
ทราบตามแบบที่ก าหนดไว้ โดยวิธีลงทะเบียนตอบรับทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันท าการ นับแต่วันที่
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ออกค าวินิจฉัย 

8. กรณีไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  ผู้อุทธรณ์ที่ไม่เห็นด้วยกับ
ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  มีสิทธิอุทธรณ์โดยฟ้องเป็นคดีต่อศาลภายใน  
30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์      
ยกอุทธรณ์ตาม มาตรา 112 ทวาทศ คือกรณีที่ผู้อุทธรณ์ไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการ
ในการให้ถ้อยค าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

9. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ประกอบด้วยอธิบดีกรมศุลกากรเป็น
ประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งอธิบดีแต่งตั้งอีกไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน เป็นกรรมการ ตามมาตรา 112 สัตต แห่ง 
พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ. ศุลกากร (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2543 

10. การขอทุเลาการช าระเงินอากร กรณีผู้อุทธรณ์ที่ได้ยื่นอุทธรณ์การประเมินอากรแล้ว ประสงค์จะ     
ขอทุเลาการช าระเงินอากรระหว่างรอผลค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ให้ยื่น
ค าร้องขอทุเลาการช าระเงินอากรต่อหน่วยงานที่ออกแบบแจ้งการประเมินอากร ตามแบบค าร้องขอ
ทุเลาการช าระเงินอากร แนบท้ายประกาศกรมศุลกากรที่ 67/2559 การยื่นค าขอทุเลาการช าระ    
เงินอากร ให้ยื่นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ยื่นอุทธรณ์การประเมินอากร 

*********************** 
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