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เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับสํานัก สํานักงาน กลุ่ม และด่านศุลกากรทุกแห่ง เพื่อโปรดทราบ
(นางศริษา มงคลไชยสิทธิ์)
ผู้อํานวยการส่วนเลขานุการกรม ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมศุลกากร
ประกาศกรมศุลกากร
ที่ 64/2555
เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการสําหรับการขอใช้หนังสือธนาคารค้ําประกันแทนการชําระเงินอากร
กรณีผู้นําของเข้าประสงค์จะขอรับของออกไปก่อนที่จะได้รับอนุมัติให้ลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร
---------------------------------เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี ไม่ มี ขั้ น ตอนปฏิ บั ติ ง าน
เกินความจําเป็น และปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ ทําให้ประชาชนได้รับความสะดวก
และได้รับการตอบสนองความต้องการ กรมศุลกากรจึงได้ปรับปรุงพิธีการศุลกากรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
บนพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเป็นทางเลือกในการอํานวยความสะดวกทางการค้า
ระหว่างประเทศ อันเป็นการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๓ มาตรา ๑๐ มาตรา ๔๐ และมาตรา ๑๑๒
แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ ประกอบกับมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร
(ฉบับที่ ๙) พุทธศักราช ๒๔๘๒ อธิบดีกรมศุลกากรจึงออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกรมศุลกากรที่ 17/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการสําหรับการ
ขอใช้ห นังสือธนาคารค้ํา ประกัน แทนการชํา ระเงินอากรกรณีผู้นําของเข้าประสงค์จะขอรับของออกไปก่อน
ที่จะได้รับอนุมัติให้ลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2554
ข้อ 2 กรณีผู้นําของเข้าประสงค์จะขอรับของออกไปก่อนที่จะได้รับอนุมัติให้ลดอัตราอากร
และยกเว้นอากรศุลกากร ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร
ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐
(๑) ให้ ผู้ นํ า ของเข้ า ปฏิ บั ติ พิ ธี ก ารศุ ล กากรตาม ส่ ว นที่ ๑ พิ ธี ก ารทั่ ว ไป ของประกาศ
กรมศุลกากรที่ 63/๒๕55 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการสําหรับการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตาม
มาตรา ๑๒ แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐
(๒) ผู้นําของเข้าสามารถขอใช้หนังสือธนาคารค้ําประกันแทนการชําระเงินอากร กรณีผู้นําของเข้า
ประสงค์จ ะขอรับ ของออกไปก่อ นที ่จ ะได้ร ับ อนุม ัต ิใ ห้ล ดอัต ราอากรและยกเว้น อากรศุล กากรได้
ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 63/๒๕55 ในกรณีดังต่อไปนี้
(๒.๑) ข้อ ๑2 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบไม่ว่าจะเป็นของตามพิกัดประเภทใด ที่
นําเข้ามาเพื่อประกอบหรือผลิตเป็นยานบกตามตอนที่ ๘๗
(๒.๑.๑) ข้อ ๑2 (๑) ประกอบหรือผลิตเป็นรถยนต์หรือยานยนต์ตามประเภท
๘๗.๐๒ และประเภท ๘๗.๐๔ (เว้นแต่รถบรรทุกชนิดแวน ชนิดปิกอัพ และรถที่มีลักษณะคล้ายกับรถดังกล่าว)
และประเภท ๘๗.๐๕ (รหัสสิทธิพิเศษ ๒๑๒)
(๒.๑.๒) ข้อ ๑2 (๒) ประกอบหรือผลิตเป็นรถยนต์หรือยานยนต์ตามประเภท
๘๗.๐๓ และประเภท ๘๗.๐๔ (เฉพาะรถบรรทุกชนิดแวน ชนิดปิกอัพ และรถที่มีลักษณะคล้ายกับรถดังกล่าว)
(รหัสสิทธิพิเศษ ๒๑๓)

-๒(๒.๑.๓) ข้ อ ๑2 (๓) ประกอบหรื อผลิ ต เป็ น แชสซี ส์ ที่มี เ ครื่ องยนต์ ติ ด ตั้ ง ตาม
ประเภท ๘๗.๐๖ สําหรับรถยนต์หรือยานยนต์ ดังต่อไปนี้
(๒.๑.๓.๑) ข้อ ๑2 (๓) (๓.๑) แทรกเตอร์ต ามประเภท ๘๗.๐๑
(รหัสสิทธิพิเศษ ๒๑๔)
(๒.๑.๓.๒) ข้อ ๑2 (๓) (๓.๒) ยานยนต์สําหรับขนส่งบุคคลตั้งแต่สิบคน
ขึ้นไป (รวมถึงคนขับ) ตามประเภท ๘๗.๐๒ ยานยนต์สําหรับขนส่งของตามประเภท ๘๗.๐๔ (เว้นแต่รถบรรทุก
ชนิดแวน ชนิดปิกอัพ และรถที่มีลักษณะคล้ายกับรถดังกล่าว) (รหัสสิทธิพิเศษ ๒๑๕)
(๒.๑.๓.๓) ข้ อ ๑2 (๓) (๓.๓) รถยนต์ ห รื อ ยานยนต์ ต ามประเภท
๘๗.๐๓ รถบรรทุ ก ชนิ ด แวน ชนิ ด ปิ ก อั พ และรถที่ มี ลั ก ษณะคล้ า ยกั บ รถดั ง กล่ า วตามประเภท ๘๗.๐๔
(รหัสสิทธิพิเศษ ๒๑๖)
(๒.๑.๓.๔) ข้อ ๑2 (๓) (๓.๔) รถยนต์หรือยานยนต์อื่น ๆ (รหัสสิทธิพิเศษ
๒๑๗)
(2.2) ข้ อ 29 ส่วนประกอบและอุ ปกรณ์ ประกอบไม่ ว่าจะเป็นของตามพิกัดประเภทใด
แต่ไม่รวมถึงหม้อน้ํา ชุดหม้อพักเก็บเสียงและท่อไอเสีย แบตเตอรี่ แหนบตับหน้าและหลัง ยางนอกและยางใน
กระจกนิรภัย ดรัมเบรคหน้าและหลัง มอเตอร์สตาร์ต ตัวยึดชุดท่อไอเสีย ตัวยึดแบตเตอรี่ ฝาครอบแบตเตอรี่
ชุดสายแบตเตอรี่ ชุดสายไฟ สีรถยนต์ กระจกมองหลังภายในรถ และแผงบังแดด ที่นําเข้ามาเพื่อประกอบหรือ
ผลิตเป็นแชสซีส์ที่มีเครื่องยนต์ติดตั้งตามประเภท ๘๗.๐๖ สําหรับรถยนต์หรือยานยนต์ชนิดที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
เป็นเชื้อเพลิงระบบเดียว ให้ลดอัตราอากรสําหรับการนําเข้าตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕6 เป็นต้นไป
(2.2.1) ข้ อ 29 (1) แทรกเตอร์ เ ดิ น บนถนนสํ า หรั บ ลากรถกึ่ ง รถพ่ ว งตาม
ประเภทย่อย ๘๗๐๑.๒๐ และยานยนต์สําหรับขนส่งของตามประเภท ๘๗.๐๔ (เว้นแต่รถบรรทุกชนิดแวน
ชนิดปิกอัพ และรถที่มีลักษณะคล้ายกับรถดังกล่าว) (รหัสสิทธิพิเศษ ๒๓๗)
(๒.2.๒) ข้อ 29 (2) ยานยนต์สําหรับใช้งานพิเศษตามประเภท ๘๗.๐๕ (รหัสสิทธิ
พิเศษ ๒๓๘)
(๒.3) ข้อ 71 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบไม่ว่าจะเป็นของตามพิกัดประเภทใด
แต่ไม่รวมถึงหม้อน้ํา ชุดหม้อพักเก็บเสียงและท่อไอเสีย แบตเตอรี่ แหนบตับหน้าและหลัง ยางนอกและยางใน
กระจกนิรภัย ดรัมเบรคหน้าและหลัง มอเตอร์สตาร์ต ตัวยึดชุดท่อไอเสีย ตัวยึดแบตเตอรี่ ฝาครอบแบตเตอรี่
ชุดสายแบตเตอรี่ ชุดสายไฟ สีรถยนต์ กระจกมองหลังภายในรถ และแผงบังแดดที่นําเข้ามาเพื่อประกอบหรือ
ผลิตเป็นแชสซีส์ที่มีเครื่องยนต์ติดตั้งตามประเภท ๘๗.๐๖ สําหรับยานยนต์สําหรับขนส่งบุคคลตั้งแต่สิบคนขึ้นไป
(รวมถึงคนขับ) ที่มีน้ําหนักรถรวมน้ําหนักบรรทุกตั้งแต่ ๖ ตันขึ้นไป ชนิดที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงระบบ
เดียวตามประเภท ๘๗.๐๒ (รหัสสิทธิพิเศษ ๓๔๒)
(๒.4) ข้อ 74 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบไม่ว่าจะเป็นของตามพิกัดประเภทใดที่
นําเข้ามาเพื่อประกอบหรือผลิตเป็นยานยนต์ที่มีน้ําหนั กรถรวมน้ํ าหนักบรรทุ กไม่เกิน ๓.๕ ตัน ตามประเภท
๘๗.๐๒ ให้ยกเว้นอากรสําหรับการนําเข้าจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ (รหัสสิทธิพิเศษ ๓๔๖)
(๒.5) ข้อ 76 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบไม่ว่าจะเป็นของตามพิกัดประเภทใด
แต่ไม่รวมถึงหม้อน้ํา ชุดหม้อพักเก็บเสียงและท่อไอเสีย แบตเตอรี่ แหนบตับหน้าและหลัง ยางนอกและยางใน
กระจกนิรภัย ดรัมเบรคหน้าและหลัง มอเตอร์สตาร์ต ตัวยึดชุดท่อไอเสีย ตัวยึดแบตเตอรี่ ฝาครอบแบตเตอรี่
ชุดสายแบตเตอรี่ ชุดสายไฟ สีรถยนต์ กระจกมองหลังภายในรถ และแผงบังแดด ที่นําเข้ามาเพื่อประกอบหรือ

-๓ผลิตเป็นแชสซีส์ที่มีเครื่องยนต์ติดตั้งตามประเภท ๘๗.๐๖ สําหรับรถยนต์หรือยานยนต์ชนิดที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
เป็นเชื้อเพลิงระบบเดียว ให้ยกเว้นอากรสําหรับการนําเข้าจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
(๒.๕.๑) ข้อ 76 (1) แทรกเตอร์เดินบนถนนสําหรับลากรถกึ่งรถพ่วงตามประเภทย่อย
๘๗๐๑.๒๐ (รหัสสิทธิพิเศษ ๓๔๘)
(๒.๕.๒) ข้อ 76 (๒) ยานยนต์สําหรับขนส่งของตามประเภท ๘๗.๐๔ (เว้นแต่
รถบรรทุกชนิดแวนชนิดปิกอัพและรถที่มีลักษณะคล้ายกับรถดังกล่าว) (รหัสสิทธิพิเศษ ๓๔๙)
(๒.๕.๓) ข้อ 76 (๓) ยานยนต์สําหรับใช้งานพิเศษตามประเภท ๘๗.๐๕ (รหัสสิทธิ
พิเศษ ๓๕๐)
(2.6) ข้อ 83 ของที่นําเข้ามาเพื่อประกอบหรือผลิตเป็นรถยนต์หรือยานยนต์ ที่สามารถใช้
เชื้อเพลิงได้ทั้งน้ํามันเบนซินที่ไม่มีส่วนผสมของเอทานอลและน้ํามันเบนซินที่มีส่วนผสมของเอทานอลในสัดส่วน
ต่าง ๆ ได้ทุกสัดส่วน ทั้งนี้ ส่วนผสมของเอทานอลสูงสุดที่สามารถใช้ได้ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ที่มีความจุของ
กระบอกสูบไม่เกิน ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เ ซนติเมตร ตามประเภท ๘๗.๐๓ ให้ยกเว้นอากรสําหรับการนําเข้า
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (รหัสสิทธิพิเศษ 363)
(2.7) ข้อ 84 ของไม่ว่ าจะจัดเข้าพิ กัดประเภทใด ที่นําเข้ามาเพื่อประกอบหรือผลิตเป็ น
รถยนต์หรือยานยนต์ที่สามารถใช้เชื้อเพลิงได้ทั้งน้ํามันเบนซินที่ไม่มีส่วนผสมของเอทานอลและน้ํามันเบนซินที่มี
ส่วนผสมของเอทานอลในสัดส่วนต่าง ๆ ได้ทุกสัดส่วน ทั้งนี้ ส่วนผสมของเอทานอลที่สามารถใช้ได้ต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๕ ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร ตามประเภท ๘๗.๐๓ ให้ยกเว้นอากร
สําหรับการนําเข้าจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (รหัสสิทธิพิเศษ 364)
(2.8) ข้อ 87 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบไม่ว่าจะเป็นของตามพิกัดประเภทใด
แต่ไม่รวมถึงหม้อน้ํา ชุดหม้อพักเก็บเสียงและท่อไอเสีย แบตเตอรี่ แหนบตับหน้าและหลัง ยางนอกและยางใน กระจก
นิรภัย ดรัม เบรกหน้า และหลัง มอเตอร์ส ตาร์ต ตัว ยึด ชุด ท่อ ไอเสีย ตัว ยึด แบตเตอรี่ ฝาครอบแบตเตอรี่
ชุ ด สายแบตเตอรี่ ชุ ด สายไฟ สี ร ถยนต์ กระจกมองหลั ง ภายในรถ และแผงบั ง แดดที่ นํา เข้ า มาเพื่ อ
ประกอบหรื อ ผลิ ต เป็ น ยานบกตามตอนที ่ ๘๗ ให้ ย กเว้ น อากรสํ า หรั บ การนํ า เข้ า จนถึ งวั น ที่ 28
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
(๒.8.๑) ข้อ 87 (1) ประกอบหรือผลิตเป็นแทรกเตอร์เดินบนถนนสําหรับลากรถกึ่ง
รถพ่วง ตามประเภทย่อย ๘๗๐๑.๒๐ (รหัสสิทธิพิเศษ ๓67)
(2.8.2) ข้อ 87 (๒) ประกอบหรือผลิตเป็นแชสซีส์ที่มีเครื่องยนต์ติดตั้งพร้อมแค้ป
ตามประเภท ๘๗.๐๔ (เว้นแต่รถบรรทุกชนิดแวน ชนิดปิกอัพ และรถที่มีลักษณะคล้ายกับรถดังกล่าว) และประเภท
๘๗.๐๕ (รหัสสิทธิพิเศษ ๓68)
(2.8.3) ข้ อ 87 (๓) ประกอบหรือ ผลิต เป็น แชสซีส ์ที ่ม ีเ ครื ่อ งยนต์ต ิด ตั ้ง ตาม
ประเภท ๘๗.๐๖ สําหรับรถยนต์หรือยานยนต์ ดังต่อไปนี้
(2.8.๓.๑) ข้อ 87 (๓) (3.1) แทรกเตอร์ตามประเภท ๘๗.๐๑ (รหัสสิทธิ
พิเศษ ๓69)
(2.8.๓.๒) ข้อ 87 (3) 3.2) ยานยนต์สําหรับขนส่งบุคคลตั้งแต่สิบคนขึ้น
ไป (รวมถึงคนขับ) ตามประเภท ๘๗.๐๒ และยานยนต์สําหรับขนส่งของตามประเภท ๘๗.๐๔ (เว้นแต่รถบรรทุก
ชนิดแวน ชนิดปิกอัพ และรถที่มีลักษณะคล้ายกับรถดังกล่าว) (รหัสสิทธิพิเศษ ๓70)
(2.8.3.3) ข้อ 87 (3) (๓.๓) ยานยนต์สําหรับใช้งานพิเศษตามประเภท
๘๗.๐๕ (รหัสสิทธิพิเศษ ๓71)

-๔ข้อ 3 ให้ผู้นําของเข้าที่ประสงค์จะขอใช้หนังสือธนาคารค้ําประกันแทนการชําระเงินอากร
กรณีขอรับของออกไปก่อนที่จะได้รับอนุมัติให้ลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามข้อ ๑ (๒) จัดทํา
ข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกําหนดและให้บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้
(๑) บันทึกในแต่ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า (Import Declaration Detail)
(๑.๑) ในช่องสิทธิพิเศษ (Privilege Code) ระบุเป็นรหัส “๐๐๐”
(๑.๒) ในช่องเหตุผลการวางประกัน (Deposit Reason)
(๑.๒.๑) ระบุเป็นรหัส “๓๐๑” กรณีผู้นําของเข้ายื่นคําร้องขอลดอัตราอากรหรือ
ยกเว้นอากรส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบที่นําเข้ามาประกอบหรือผลิตเป็นรถยนต์หรือยานยนต์แต่ละแบบ
(Model) ต่ อ กรมศุ ล กากรไม่ น้ อยกว่ า สามสิ บ วั น ก่ อ นการนํ า ส่ ว นประกอบและอุ ป กรณ์ ป ระกอบเข้ า มาใน
ราชอาณาจักรครั้งแรกแล้ว แต่การพิจารณาไม่แล้วเสร็จ จึงขอใช้หนังสือธนาคารค้ําประกันแทนการชําระเงินอากร
(ขอสงวนสิทธิการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ กรณี CKD โดยการวางประกัน)
(๑.๒.๒) ระบุเป็นรหัส “๓๐๒” กรณีไม่สามารถถอดแยก และผู้นําของเข้ายื่นคําร้อง
ขอผ่ อนผั น พร้ อมแสดงเหตุ ผลความจํ าเป็ นและระยะเวลาที่ ขอผ่อนผัน ต่ อกรมศุ ลกากรก่ อนการนํ า เข้า เพื่ อ
นําเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้รับมอบหมายพิจารณาอนุมัติ แต่การพิจารณาไม่แล้วเสร็จ
จึงขอใช้หนังสือธนาคารค้ําประกันแทนการชําระเงินอากร (ขอสงวนสิทธิการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร
ตามมาตรา ๑๒ กรณีผ่อนผันการถอดแยกโดยการวางประกัน)
(๑.๓) ในช่องบันทึกอื่น ๆ (Remark) ให้ระบุ “ขอสงวนสิทธิคืนเงินอากรตามประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกําหนด
พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ สําหรับ “XXX” โดยใช้เลขรหัสสิทธิพิเศษตามที่กําหนดเป็นการเฉพาะเรื่องที่
ขอสงวนสิทธิขอคืนเงินอากร ได้แก่ ๒๑๒, ๒๑๓, ๒๑๔, ๒๑๕, ๒๑๖, ๒๑๗, ๒๓๗, ๒๓๘, ๓๔๒, ๓๔๖, ๓๔๘,
๓๔๙, ๓๕๐, 363, 364, 367, 368, 369, 370 และ 371
(๒) บันทึกในส่วนค่าภาษีอากร Import Declaration Detail (Duty) ในแต่ละรายการของ
ใบขนสินค้าขาเข้า
(๒.๑) ในช่องค่าภาษีตามปกติ (Duty Amount) ให้ระบุค่าภาษีที่คํานวณได้
(๒.๒) ในช่องค่าภาษีที่ชําระ (Duty Amount <P>) ให้ระบุค่าภาษีที่ชําระ = ค่าภาษีปกติ
หักลดหย่อนอากร {Amount – (Amount * Exemption Rate %)}
(๒.๓) ในช่องอัตราลดหย่อนอากร (เปอร์เซ็นต์) (Exemption Rate) ให้บันทึกลดหย่อน
๑๐๐% “๑๐๐” เพื่อให้คํานวณค่าลดหย่อนยอดเงินอากรที่ต้องชําระจริงลง
(๒.๔) ในช่องเงินประกัน (Deposit Amount) ให้ระบุค่าเท่ากับค่าอากรตามปกติ
(๓) บันทึกในส่วนค่าภาษีอากร Import Declaration Detail (Permit) ในแต่ละรายการของ
ใบขนสินค้าขาเข้า
(๓.๑) ในช่องเลขที่ใบอนุญาต (Permit No)
(๓.๑.๑) กรณีรหัสวางประกันเป็น “๓๐๑” ให้ระบุเลขที่รับคําร้องขอลดอัตราอากร
หรือยกเว้นอากรส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบที่นําเข้ามาประกอบหรือผลิตเป็นรถยนต์หรือยานยนต์
แต่ละแบบ (Model) ของกรมศุลกากร
(๓.๑.๒) กรณีรหัสวางประกันเป็น “๓๐๒” ให้ระบุเลขที่รับคําร้องขอผ่อนผันกรณี
ไม่สามารถถอดแยกของกรมศุลกากร

-๕(๓.๒) ในช่องวันที่ออกใบอนุญาต เป็น ปี ค.ศ. เดือน วัน (Issue Date)
(๓.2.๑) กรณีรหัสวางประกันเป็น “๓๐๑” ให้ระบุวันที่รับคําร้องขอลดอัตราอากร
หรือยกเว้นอากรส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบที่นําเข้ามาประกอบหรือผลิตเป็นรถยนต์หรือยานยนต์
แต่ละแบบ (Model) ของกรมศุลกากร
(๓.2.๒) กรณีรหัสวางประกันเป็น “๓๐๒” ให้ระบุวันที่รับคําร้องขอผ่อนผันกรณี
ไม่สามารถถอดแยกของกรมศุลกากร
(๓.๓) ในช่องเลขประจํา ตัวผู้เ สียภาษีของหน่ว ยงานผู้ออกใบอนุญาต (Permit Issue
Authority) คือกรมศุลกากร ระบุรหัสเป็น “๔๑๐๑๐๓๕๓๙๘”
(๔) บั น ทึ ก ในช่ อ งมี ปั ญ หาในเรื่ อ งพิ กั ด /ราคา/หรื อ ต้ อ งการให้ ต รวจสอบ (Assessment
request code) ให้ระบุค่า Y
ข้อ 4 การคืนอากรกรณีการใช้หนังสือธนาคารค้ําประกันแทนการชําระเงินอากร กรณีผู้นําของเข้า
ขอรับของออกไปก่อนที่จะได้รับอนุมัติให้ลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.
๒๕๓๐
(๑) ผู้นําของเข้าต้องยื่นคําร้องขอคืนเงินอากร ณ ท่าหรือที่ หรือสนามบินที่นําของเข้า ภายใน
กําหนดสองปี นับจากวันที่นําของเข้า
(๒) เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้มีอํานาจหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะรับคําร้องขอคืนอากรไว้
แม้การพิจารณาอนุมัติให้ลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร หรือการผ่อนผันไม่ต้องถอดแยกจะยังพิจารณาไม่
แล้วเสร็จ
(๓) เมื่อผู้นําของเข้ายื่นคําร้องแสดงการอนุมัติให้ลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรหรือ
การผ่อนผันไม่ต้องถอดแยก เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้มีอํานาจหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะพิจารณาออกแบบ
แจ้งเพื่อคืนหนังสือธนาคารค้ําประกันแก่ผู้นําของเข้าต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. ๒๕๕5
(ลงชื่อ) สมชาย พูลสวัสดิ์
(นายสมชาย พูลสวัสดิ์)
อธิบดีกรมศุลกากร

สําเนาถูกต้อง
(นางสาววิไล วรวุฒิวงศ์)
นักวิชาการศุลกากรชํานาญการพิเศษ

