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แบบรายละเอียดขอมูลประกอบการพิจารณาปญหาพิกัดอัตราศุลกากร
ตอนที่ 1
1. ชื่อผูนําเขา
2. เลขที่ใบขนฯ
3. รายการที่
สินคาเปน
ใบขนวางประกัน
ใบขนสงวนสิทธิ์
พิกัดแสดง
พิกัดวางประกัน/สงวนสิทธิ์/ตรวจพบความผิด
ขอเท็จจริงที่ตรวจพบเปน

วันที่นําเขา
ใบขนตรวจพบความผิด (ไมวางประกัน)
อัตราอากร
อัตราอากร

ตองชําระในพิกัด
อัตราอากร
(กรณีมรี ายการสินคามากกวา 1 รายการ ใหใชแผนตอ)
4. เหตุผลสนับสนุน
4.1 ใชหลักเกณฑการตีความพิกัดอัตราศุลกากร ขอ
(ตามภาค 1 พรก. พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530)
4.2 สินคามีรายละเอียดตามคุณลักษณะ องคประกอบหรือการใชงานของของตรงกับ
ตัวบทของประเภท
หมายเหตุของหมวด
หมายเหตุของตอน
(ตามภาค 2 พิกัดอัตราอากรขาเขา พรก. พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530)
4.3 ขอมูลที่ใชอางอิงประกอบ
แนวคําอธิบายพิกัดอัตราศุลกากรระบบฮารโมไนซ (EN) ในประเภท
หนา
แนวคําวินิจฉัยพิกัดอัตราศุลกากรของ WCO ครั้งที่
เรื่อง
แนวคําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณเลขที่
ลว.
แนวคําวินจิ ฉัยพิกัดอัตราศุลกากรของ สพก. ตามบันทึกแจงผลการพิจารณาที่ กค
ลว.
ขอมูลอื่นๆ (โปรดระบุใหละเอียด)
4.4 อื่น ๆ
ตอนที่ 2
5. ตัวอยางสินคานําสง สพก. (ระบุหนวยนับ)
สงตัวอยางจํานวน
สง
แทนตัวอยางจํานวน
6. ผลวิเคราะหสินคา (หากมี) ตามบันทึก
ล.ว.
ที่แนบ
ตอนที่ 3
7. ความเห็นคณะทํางานใหคําปรึกษาและพิจารณาปญหาทางศุลกากรประจําสํานักงาน
มีตามหนังสือที่
ไมมี
ลงชื่อ
เจาหนาที่ปฏิบัติผูรบั ผิดชอบ
ลงชื่อ
ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
ลงชื่อ

หัวหนาหนวยงานที่กํากับดูแล

แบบรายละเอียดขอมูลประกอบการพิจารณาฯ (แผนตอ) ตามประมวลฯ ขอ 9 01 02 03 (1)

๑๒

แผนตอ (กรณีสินคามากกวา 1 รายการ)
3. รายการที่

สินคาเปน
ใบขนวางประกัน
ใบขนสงวนสิทธิ์
พิกัดแสดง
พิกัดวางประกัน/สงวนสิทธิ์/ตรวจพบความผิด
ขอเท็จจริงที่ตรวจพบเปน

ใบขนตรวจพบความผิด (ไมวางประกัน)
อัตราอากร
อัตราอากร

ตองชําระในพิกัด
อัตราอากร
(กรณีมรี ายการสินคามากกวา 1 รายการ ใหใชแผนตอ)
4. เหตุผลสนับสนุน
4.1 ใชหลักเกณฑการตีความพิกัดอัตราศุลกากร ขอ
(ตามภาค 1 พรก. พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530)
4.2 สินคามีรายละเอียดตามคุณลักษณะ องคประกอบหรือการใชงานของของตรงกับ
ตัวบทของประเภท
หมายเหตุของหมวด
หมายเหตุของตอน
(ตามภาค 2 พิกัดอัตราอากรขาเขา พรก. พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530)
4.3 ขอมูลที่ใชอางอิงประกอบ
แนวคําอธิบายพิกัดอัตราศุลกากรระบบฮารโมไนซ (EN) ในประเภท
หนา
แนวคําวินจิ ฉัยพิกัดอัตราศุลกากรของ WCO ครั้งที่
เรื่อง
แนวคําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณเลขที่
ลว.
แนวคําวินิจฉัยพิกัดอัตราศุลกากรของ สพก. ตามบันทึกแจงผลการพิจารณาที่ กค
ลว.
ขอมูลอื่นๆ (โปรดระบุใหละเอียด)
4.4 อื่น ๆ
ตอนที่ 2
5. ตัวอยางสินคานําสง สพก. (ระบุหนวยนับ)

สงตัวอยางจํานวน
สง

แทนตัวอยางจํานวน
ล.ว.

6. ผลวิเคราะหสินคา (หากมี) ตามบันทึก
ตอนที่ 3
7. ความเห็นคณะทํางานใหคําปรึกษาและพิจารณาปญหาทางศุลกากรประจําสํานักงาน
มีตามหนังสือที่
ไมมี
ลงชื่อ
ลงชื่อ
ลงชื่อ

ที่แนบ

เจาหนาที่ปฏิบัติผูรบั ผิดชอบ
ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
หัวหนาหนวยงานที่กํากับดูแล

แบบรายละเอียดขอเท็จจริงการตรวจสอบตัวอยางสินคา (แผนตอ)ตามประมวลฯ ขอ 9 01 02 03 (2.3)

แบบรายละเอียดขอเท็จจริงการตรวจสอบตัวอยางสินคา
ตอนที่ 1 ขอมูลเบื้องตน
1. ชื่อผูนําเขา
2. เลขที่ใบขนสินคา
วันที่นําเขา
3. ผอนผันการชักตัวอยางตามคํารองอนุมัติ ลว.
4. รายการที่
สินคาเปน
(กรณีมรี ายการสินคามากกวา 1 รายการ ใหใชแผนตอ)
ตอนที่ 2 การตรวจสอบขอเท็จจริงตัวอยางสินคา
5. กรณีเปนสินคาที่มีขนาดใหญไมสามารถชักตัวอยางได (เลือกขอใดขอหนึ่ง)
5.1 ใชภาพถายแทนตัวอยางสินคาจํานวน
ภาพ
(1) สภาพของสินคาที่นําเขามีลักษณะ
เปนชุดเพื่อการขายปลีก
ถอดแยกแตละสวน แยกออกเปน
สวน ดังนี้

(2) การใชประโยชนของสินคา

5.2 ใชแค็ตตาล็อกแทนตัวอยางสินคา
ตามตัวอยางพบเปนรุน
สภาพของสินคาที่นําเขามีลักษณะ
เปนชุดเพื่อการขายปลีก
ถอดแยกแตละสวน แยกออกเปน

มีรายละเอียดขอมูลจําเพาะตรงตามแค็ตตาล็อก

สวน ดังนี้

6. กรณีเปนสินคาเดียวกันกับที่เคยสงตัวอยางให สพก. พิจารณาตามใบขนสินคาเลขที่
วันนําเขา
ลงชื่อ

เจาหนาที่ผรู ับผิดชอบ
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แบบรายละเอียดขอเท็จจริงการตรวจสอบตัวอยางสินคา (แผนตอ)ตามประมวลฯ ขอ 9 01 02 03 (2.3)

แผนตอ (กรณีสินคามากกวา 1 รายการ)
รายการที่

สินคาเปน

ตอนที่ 2 การตรวจสอบขอเท็จจริงตัวอยางสินคา
5. กรณีเปนสินคาที่มีขนาดใหญไมสามารถชักตัวอยางได (เลือกขอใดขอหนึ่ง)
5.1 ใชภาพถายแทนตัวอยางสินคาจํานวน
ภาพ
(1) สภาพของสินคาที่นําเขามีลักษณะ
เปนชุดเพื่อการขายปลีก
ถอดแยกแตละสวน แยกออกเปน
สวน ดังนี้

(2) การใชประโยชนของสินคา

5.2 ใชแค็ตตาล็อกแทนตัวอยางสินคา
ตามตัวอยางพบเปนรุน
สภาพของสินคาที่นําเขามีลักษณะ
เปนชุดเพื่อการขายปลีก
ถอดแยกแตละสวน แยกออกเปน

มีรายละเอียดขอมูลจําเพาะตรงตามแค็ตตาล็อก

สวน ดังนี้

6. กรณีเปนสินคาเดียวกันกับที่เคยสงตัวอยางให สพก. พิจารณาตามใบขนสินคาเลขที่
วันนําเขา

ลงชื่อ

เจาหนาที่ผรู ับผิดชอบ

๑๔

