การคืนอากรตามมาตรา ๑๙ ทวิ
การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร ( ฉบับที่ 9 ) พ.ศ. 2482 เป็นการคืนค่าภาระ
ภาษีอากร สาหรับวัตถุดิบที่นาเข้า ได้แก่ อากรขาเข้า ค่าธรรมเนียมภาษีอื่น ภาษีสรรพสามิต ภาษีมหาดไทย ที่ผู้นา
ของเข้าได้เสียหรือวางประกันไว้ขณะนาเข้าเมื่อสามารถพิสูจน์ไ ด้ว่าได้นาวัตถุดิบนั้นไปผลิตผสม ประกอบหรือบรรจุ
เป็นสินค้าส่งออก แล้วก็จะได้รับการคืนอากรโดยจะคานวณค่าภาษีอากรที่คืนให้ตามสูตรการผลิต ทั้งนี้โดยมีเงื่อนไข
ว่าจะต้องผลิตส่งออกภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้นาเข้า และต้องขอคืนเงินอากรภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ส่งของ
นั้นออกไป

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
(1) ของที่นาเข้ามา ต้องนามาผลิต หรือผสม หรือประกอบ หรือบรรจุ แล้วส่งออกไปต่างประเทศ หรือส่งไปเป็นของใช้
สิ้นเปลืองในเรือเดินทาง ไปต่างประเทศ
(2) ของที่นาเข้ามาต้องมิใช่ของที่กฎกระทรวงระบุห้ามคืนเงินอากร
(3) ปริมาณของที่นาเข้า ซึ่งใช้ในการผลิต หรือผสม หรือประกอบ หรือบรรจุเป็นของที่ส่งออก ให้ถือตามหลักเกณฑ์ที่
อธิบดีกรมศุลกากรเห็นชอบ หรือประกาศกาหนดไว้
(4) ของนั้นต้องส่งออกไปทางท่า หรือที่สาหรับการส่งออก ซึ่งของที่ขอคืนอากรขาเข้า
(5) ของนั้นได้ส่งออกไป ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่นาของซึ่งใช้ในการผลิต ผสมหรือประกอบเป็นของที่ส่งออก หรือใช้
บรรจุ ของที่ส่งออกเข้ามาในราชอาณาจักร เว้นแต่ในกรณีมีเหตุสุดวิสัยทาให้ไม่อาจส่งออกภายในกาหนดเวลาดังกล่าว
ได้ อธิบดีกรมศุลกากรอาจขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 6 เดือน
(6) ผู้นาของเข้าต้องขอคืน อากรภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ส่งของนั้นออกไป แต่อธิบดีกรมศุลกากรจะขยายเวลา
ออกไป ตามที่เห็นสมควรได้

ของที่ได้รับคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ
1. วัตถุดิบที่เห็นได้ชัดว่ามีอยู่ในของที่ผลิตเพื่อส่งออก
2. วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตโดยตรงที่มีอยู่ในของที่ผลิตส่งออก แต่ไม่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน
3. วัตถุดิบจาเป็นที่ใช้ในการผลิต

ของที่ไม่ได้รับคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ
1. เครื่องจักร เครื่องมือ แม่พิมพ์ (Mould) เครื่องใช้ในการผลิตชนิดต่าง ๆ
2. เชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิต

ขั้นตอนคืนอากรวัตถุดิบที่นาเข้ามาผลิต เพื่อการส่งออกตามมาตรา 19 ทวิ
1. การขออนุมัติหลักการ
(1) ผู้นาของเข้าจะต้องยื่นหนังสือแสดงความจานงขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ ( แบบ กศก.29) ต่อส่วนคืนและ
ชดเชยอากร สานักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร โดยแจ้งความจานง ดังนี้
(1.1) ผู้นาของเข้าต้องแจ้งความจานงว่าจะนาเข้าวัตถุดิบชนิดใด เพื่อผลิตเป็นสินค้าชนิดใด
(1.2) ผู้นาของเข้าต้องแจ้งความจานงว่าจะชาระอากรด้วยเงินสด หรือใช้หนังสือธนาคารค้าประกัน ดังนี้
(1.2.1) ชาระอากรเป็นเงินสดเต็มจานวน หรือ
(1.2.2) ใช้หนังสือธนาคารค้าประกันได้ โดยวางประกันให้คุ้มค่าภาษีอากร หรือ
(1.2.3) ใช้ธนาคารค้าประกัน โดยวิธีวางประกันลอย ( RGS : Revolving Guarantee System )
(1.2.4) ผู้นาของเข้าที่ประสงค์จะขอลดอัตราอากรเหลือกึ่งหนึ่งของอัตราอากรที่ เรียกเก็บเป็นการทั่วไป
ต้องเป็นนิติบุคคล ไม่มีหนี้สินค้างชาระต่อกรมศุลกากร และไม่มีประวัติที่กรมศุลกากรว่าเคยทุจริตใน
การขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พุทธศักราช 2482 และต้อง
มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เป็นบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(2) เป็นบริษัทจากัด (มหาชน)
(3) เป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ว่ามีฐานะการเงินมั่นคงเป็นที่น่าเชื่อถือได้ ตามหลักเกณฑ์ที่สภาอุตสาหกรรมแห่ ง
ประเทศไทย กาหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
(4) เป็นสมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและได้รับการรับรองจากสภาหอการค้าแห่งประเทศ
ไทย ว่ามีฐานะการเงินมั่นคงเป็นที่ น่าเชื่อถือได้ตามหลั กเกณฑ์ ที่ สภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย
กาหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

(5) ได้นาส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ตามข้อกาหนดของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชี
ได้รับรองว่าเป็นกิจการที่มีกาไรย้อนหลังไม่ต่ากว่าสองปีบัญชีติดต่อกัน และไม่เคยได้รับการปฏิเสธ
การรับรองฐานะการเงินจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
(1.2.5) ผู้นาของเข้าที่ประสงค์จะขอลดอัตราอากรเหลือร้อยละ 5 ของอัตราอากรที่เรียกเก็บเป็นการ
ทั่วไป ต้องเป็นนิติบุคคล ไม่มีหนี้สินค้างชาระต่อกรมศุลกากร และไม่มีประวัติที่กรมศุลกากรว่าเคยทุจริต
ในการขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พุทธศักราช 2482 และ
เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้นาของเข้าระดับบัตรทองของกรมศุลกากร
(2) เอกสารที่ใช้ประกอบการขออนุมัติหลักการ
(2.1) คาร้องแสดงความจานงขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ ( แบบ กศก.29)
(2.2) หนังสือรับรองของประทรวงพาณิชย์ที่แสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล วัตถุประสงค์ ผู้มี อานาจกระทา
การแทน ทุนจดทะเบียน และที่ตั้งสถานประกอบการ ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
(2.3) ใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.2) หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) หรือหนังสือ
รับรองการประกอบกิจการจากหน่วยงานของรัฐ ในกรณีไม่มีโรงงานเป็นของตนเองให้แสดงหนังสือสัญญาเช่า
สัญญาว่าจ้าง หรือหนังสือสัญญาซื้อขายและใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.2) หรือใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) หรือหนังสือรับรองการประกอบกิจการจากหน่วยงานของรัฐของผู้ให้เช่า ผู้รับ
จ้าง หรือผู้ซื้อ
(2.4) งบการเงินที่ผู้ตรวจสอบบัญชีอนุญาตรับรอง (กรณีขอใช้หนังสือธนาคารค้าประกันแทนการชาระอากร)
(3) กรมศุลกากรจะมีหนังสือแจ้งการอนุมัติหลักการ และรหัสผู้นาของเข้าภายใน 1 วันทาการ นับแต่วันที่ได้รับ
เอกสาร ครบถ้วน

2. การนาเข้าวัตถุดิบ
2.1 การผ่านพิธีการศุลกากรระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล (EDI)
(1) ผู้นาของเข้าจะต้องยื่นชุดใบขนสินค้าขาเข้า และแนบใบแนบใบขนสินค้าขาเข้า โดยสาแดงข้อความ " ขอคืน
อากร ตามมาตรา 19 ทวิ” ( กรณีชาระอากรเป็นเงินสด ) แต่หากเป็นกรณีใช้หนังสือธนาคารค้าประกันให้
สาแดงข้อความว่า “ ขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ โดยวิธีค้าประกัน (หรือวิธีวางประกันลอย)” ที่มุมขวา
ด้านบนของใบขนสินค้าขาเข้า และ ใบแนบใบขนสินค้าขาเข้า พร้อมเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อฝ่ายการนาเข้า
สานักงานศุลกากร/ ด่านศุลกากรที่นาเข้า

(2) ผู้นาของเข้าสามารถขอรับใบแนบใบขนสินค้าขาเข้า จากหน่วยตรวจปล่อยสินค้าทันที หลังการตรวจปล่อย
เสร็ จสิ้น / หรือขอรั บจากหน่ วยงานที่ตรวจสอบตัวอย่างทันที หลังการตรวจสอบเสร็จสิ้ น เพื่อนาไปใช้เป็น
หลักฐานในการขอคืนอากร ต่อไป
(3) เอกสารที่ควรจัดเตรียมในการนาเข้าวัตถุดิบ
(3.1) บัตรประชาชนเจ้าของ หรือผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอานาจ ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้กับกรมศุลกากร
(3.2) ใบขนสินค้าขาเข้า ( แบบ กศก.99/1)
(3.3) ใบแนบใบขนสินค้าขาเข้า ( แบบ กศก.99 ก)
(3.4) บัญชีราคาสินค้า (Invoice)
(3.5) บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List)
(3.6) ใบตราส่งสินค้า (B/L, Bill of Lading)
(3.7) ใบอนุญาต หรือหนังสืออนุญาตสาหรับของควบคุมการนาเข้า ( ถ้ามี)
(3.8) แบบธุรกิจต่างประเทศ ( ธ. ต.2) ( ถ้ามูลค่าเกิน 500,000 บาท)
(3.9) ใบรับรองแหล่งกาเนิด (C/O, Certificate of Original) ( ถ้ามี)
(3.10) หนังสืออนุมัติหลักการ
(3.11) รายละเอียด หรือแคตตาล็อคของสินค้า
2.2 การผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless)
(1) ให้ผู้นาของเข้าที่ใช้สิทธิ์ขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ จัดทาข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าตามมาตรฐานที่
ศุลกากรกาหนด แล้วส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
(1.1) ในส่วนรายละเอียดของใบขนสินค้าขาเข้าแต่ละรายการ (Import Declaration Detail) ในช่องการ
ใช้สิทธิ์ขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ (19 BIS) ต้องมีค่าเท่ากับ Y เท่านั้น
(1.2) ในส่วนรายละเอียดของใบขนสินค้าขาเข้าแต่ละรายการ (Import Declaration Detail) ในช่องการ
ใช้สิทธิพิเศษ (Privilege Code)
(1.2.1) กรณี ผู้ใช้สิทธิ์ขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ ที่ต้องชาระค่าภาษีอากรเป็นเงินสด ในแต่ละ
รายการของข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า ให้ผู้นาของเข้าระบุรหั สสิทธิพิเศษตามที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์ใน

การชาระภาษีอากรจริง เช่น AF1 การให้สิทธิประโยชน์ด้านอากรเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน,
TAU การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสาหรับของที่มีถิ่นกาเนิดจากออสเตรเลีย โดย
ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะทาการตรวจสอบข้อมูลกับแฟ้มข้อมูลรหัสสิทธิพิเศษ
(1.2.2) กรณี ผู้ได้รับอนุมัติหลักการให้ลดอัตราอากรเหลือกึ่งหนึ่งของอัตราอากรที่เรียกเก็บเป็น
การทั่ว ไป หรือลดอัตราอากรลงเหลือร้อยละ 5 ของอัตราอากรที่เรียกเก็บเป็นการทั่วไป ตาม
ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่ง
พระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ให้ผู้นาของเข้าจัดทา
ข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าชาระอากรในอัตราปกติ โดยบันทึกในแต่ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้า
ขาเข้า ในช่องสิทธิพิเศษ ระบุเป็น “000” อัตราปกติ เท่านั้น
(1.3) ในส่วนค่าภาษีอากร (Import Declaration Detail (Duty)) ในแต่ละรายการของใบขนสินค้าขาเข้า
(1.3.1) กรณี ผู้ใช้สิทธิ์ขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ ที่ต้องชาระค่าภาษีอากรเป็นเงินสด ในแต่ละ
รายการของข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า ให้ผู้นาของเข้าระบุค่าภาษี (Duty Amount) และช่องค่าภาษี
ที่ชาระ (Duty Amount < Pay > ) เท่ากันตามจานวนเงินที่ต้องชาระจริง
(1.3.2) กรณี ผู้ได้รับอนุมัติหลักการให้ลดอัตราอากรลงเหลือกึ่งหนึ่งของอัตราอากรที่เรียกเก็บเป็น
การทั่วไป หรือลดอัตราอากรลงเหลือร้อยละ 5 ของอัตราอากรที่เรียกเก็บเป็นการทั่วไป ให้ผู้นา
ของเข้าระบุค่า ดังนี้
(1.3.2.1) ในช่องค่าภาษี (Duty Amount) ให้ระบุค่าภาษีเต็มจานวน และ
(1.3.2.2) ในช่องอัตราอากรลดหย่อน (เปอร์เซ็น ต์) (Exemption Rate) ให้ระบุอัตราที่
ได้รับลดหย่อน เช่น บันทึกลดหย่อน 95% “95” เพื่อให้คานวณลดหย่อนยอดเงินอากรที่
ต้องชาระจริงลงเหลือร้อยละ 5 ของอัตราปกติ
(1.3.2.3) ในช่องค่าภาษีที่ชาระ (Duty Amount < Pay > ) ให้ระบุค่าภาษีที่ได้คานวณลด
อัตราอากรแล้ว
(1.3.3) กรณี ผู้ได้รับอนุมัติหลักการให้ใช้การค้าประกันแทนการชาระค่าภาษีอากร ให้ผู้นาของเข้า
ระบุค่า ดังนี้
(1.3.3.1) ในช่องค่าภาษี (Duty Amount) ให้ระบุค่าภาษีเต็มจานวน และ
(1.3.3.2) ให้บันทึกอัตราอากรลดหย่อน (เปอร์เซ็นต์) (Exemption Rate) เพื่อให้คานวณ
ลดหย่อนยอดเงินอากรที่ต้องชาระจริง (ถ้ามี)

(1.3.3.3) ในช่องค่าภาษีที่ชาระ (Duty Amount < Pay > ) ให้ระบุค่าเป็นศูนย์ “0”
(1.3.3.4) ในช่องเงินประกัน (Deposit Amount) ให้ระบุค่าเท่ากับค่าภาษีที่คานวณได้ แล้ว
ปัดตัวเลขเป็นตัวกลมในหลักสิบ
(2) ผู้นาของเข้าที่ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารไม่ต้องจัดทาใบแนบใบขนสินค้าขาเข้าใน
การขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ

3.การยื่นสูตรการผลิตในระบบอิเล็คทรอนิคส์ (e-Formula)
(1) ภายในระยะเวลาอันควร ก่อนการส่งของออก ผู้นาของเข้าจะต้องยื่นคาร้องเพื่อขออนุมัติกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(1.1) สูตรการผลิต (รวมสูตรการผลิตที่ใช้วัตถุดิบ 1 หน่วยต่อผลิตภัณฑ์ 1 หน่วย หรือนับชิ้นได้)
(1.2) ขอใช้สูตรการผลิตร่วมกับสูตรการผลิตของผู้อื่นโดยจะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
ผู้เป็นเจ้าของสูตรการผลิต
(1.3) ขอแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุดิบเข้าในสูตรการผลิตที่กรมศุลกากรอนุมัติแล้ว
(1.4) ขอแก้ไขเพิ่มเติมชื่อผลิตภัณฑ์ในสูตรการผลิตที่กรมศุลกากรอนุมัติแล้ว
(2) สูตรการผลิตที่ยื่นใหม่ กรมศุลกากรจะอนุมัติภายใน 30 วันทาการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน
(3) สูตรการผลิตที่อนุมัติแล้ว จะมีอายุการใช้งาน 5 ปี นับแต่วันที่กาหนดให้ใช้ตัดบัญชีวัตถุดิบ ( ไม่รวมสูตรมาตรฐาน)
และขอต่ออายุสูตรการผลิตได้คราวละ 5 ปี ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 66/2551
(4) เอกสารที่ควรจัดเตรียมในการยื่นสูตรการผลิต
(4.1) คาร้องขอยื่นสูตรการผลิต (แบบ กศก.96)
(4.2) รายชื่อวัตถุดิบ รหัสวัตถุดิบ หน่วยวัตถุดิบ ปริมาณการใช้วัตถุ ดิบรวมส่วนสูญเสีย (ถ้ามี) หากวัตถุดิบ
รายการใดมีชื่อทางการค้า ให้กาหนดรหัสลาดับชื่อทางการค้าของแต่ละรายการ ทั้งนี้หน่วยวัตถุดิบต้องเป็นไป
ตามมาตรฐานที่รับรองโดยองค์การสหประชาชาติ (UN) เพื่อให้ใช้สาหรับการบริหารการค้าและการขนส่ง
(4.3) รายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
(4.4) บัญชีราคาสินค้าของวัตถุดิบ (Invoice)

(4.5) แบบจาลอง (Marker) แสดงการใช้วัตถุดิบ (กรณีจาเป็น เช่นผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า รองเท้า เป็นต้น)
(4.6) ตัวอย่างวัตถุดิบที่ขอคืนอากร หรือตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
(4.7) กรรมวิธีการผลิต
(4.8) ข้อมูลที่บันทึกในแผ่น Diskette (File Microsoft Excel)

4. การยื่นตารางโอนสิทธิ์
(1) ตารางโอนสิทธิ์ หมายถึง ตารางแสดงการโอนสิทธิ์ใช้ข้อมูลการส่งออกสาหรับตัดบัญชีวัตถุดิบที่นาเข้า เพื่อขอคืน
อากรตามมาตรา 19 ทวิ
(2) ก่อนส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออก ผู้ส่งของออกที่ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิ เล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารและมีการ
โอนสิทธิ์ใช้ข้อมูลการส่งออกสาหรับตัดบัญชีวัตถุดิบที่นาเข้าเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ ต้องจัดทาตารางโอน
สิทธิ์ โดยสาแดงข้อมูลในแบบแสดงรายการโอนสิทธิ์เพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ (กศก.96/6) พร้อมสาเนา 1
ฉบับ และบันทึกลงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น แผ่น DISKETTE หรือแผ่น CD ROM เป็นต้น ยื่นต่อหน่วยงานพิจารณาคืน
อากร ส่วนคืนและชดเชยอากร เพื่อนาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
(3) ผู้ส่งของออกต้องสาแดงรายละเอียดของการโอนสิทธิ์โดยสาแดงข้อมูลการโอนสิทธิ์ ดังนี้
(3.1) ข้อมูลของผู้โอนสิทธิ์ (ผู้ส่งของออก)
(3.1.1) ชื่อและเลขประจาตัวผู้เสียภาษี
(3.1.2) ชื่อของที่ส่งออก
(3.1.3) เลขที่สูตรการผลิตของที่ส่งออก
(3.1.4) ชื่อวัตถุดิบและรหัสวัตถุดิบของผู้โอนสิทธิ์
(3.2) ข้อมูลของผู้รับโอนสิทธิ์ (ผู้นาของเข้า)
(3.2.1) ชื่อและเลขประจาตัวผู้เสียภาษี
(3.2.2) เลขที่สูตรการผลิตของผู้รับโอนสิทธิ์
(3.2.3) ชื่อวัตถุดิบและรหัสวัตถุดิบของผู้รับโอนสิทธิ์
(3.2.4) ประเภทการใช้สิทธิประโยชน์

(3.2.5) ปริมาณและหน่วยของผลิตภัณฑ์ที่โอนสิทธิ์ (สาหรับกรณีที่โอนสิทธิ์บางส่วนซึ่งไม่ครบเต็ม
จานวนที่ส่งออก)
(3.2.6) ปริมาณวัตถุดิบต่อหนึ่งผลิตภัณฑ์
(3.2.7) กรณีที่ผลิตภัณฑ์ส่งออกมีการเชื่อมโยงกับสูตรการผลิตอื่น ให้สาแดงเลขที่สูตรการผลิตและ
รหัสวัตถุดิบของสูตรการผลิตนั้น ๆ ด้วย
(4) ให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานพิจารณาคืนอากร บันทึกข้อมูลการระบุผู้ใช้สิทธิ์ขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ ลงในระบบ
คอมพิวเตอร์ของศุลกากร พร้อมออกเลขที่ตารางโอนสิทธิ์ และให้ตรวจสอบข้อมูลในระบบของศุลกากรกับข้อมูลที่เป็น
เอกสาร เมื่อถูกต้องตรงกันแล้วให้บันทึกเลขที่ตารางโอนสิทธิ์พร้อมลงลายมือชื่อกากับในแบบ กศก. 96/6 และส่ง
สาเนาคืนให้ผู้ยื่นเก็บไว้เป็นหลักฐาน
(5) ข้อมูลตารางโอนสิทธิ์ที่ได้บันทึกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรแล้วไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ หากผู้ส่ง
ของออกพบว่ามีความคลาดเคลื่อนต้องจัดทาตารางโอนสิทธิ์ใหม่

5. การส่งออกผลิตภัณฑ์
5.1 การผ่านพิธีการศุลกากรระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล (EDI)
(1) ผู้ส่งของออกต้องส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันนาวัตถุดิบเข้า
(2) ผู้ส่งของออกจะต้องยื่นชุดใบขนสินค้าขาออก และใบแนบใบขนสินค้าขาออก เพื่อขอคืนอากรตาม
มาตรา 19 ทวิ และ เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อสานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่ส่งของออก
(3) ผู้ส่งของออกสามารถขอรับใบแนบใบขนสินค้าขาออกจากหน่วยตรวจปล่อยสินค้าทันที หลังการ
ตรวจปล่อยเสร็จสิ้น หรือขอรับจากหน่วยงานที่ตรวจสอบตัวอย่างได้ทันที หลังการตรวจสอบเสร็จสิ้น
เพื่อนาไปใช้เป็นหลักฐานในการคืนอากร ต่อไป
(4) ในใบขนสินค้าขาออก และใบแนบใบขนสินค้าขาออกจะต้องสาแดงการขอคืนอากร หรือโอนสิทธิ์
การคืนอากรไว้ดังนี้
(4.1) กรณีที่ผู้ส่งของออกมิใช่ผู้นาของเข้า และประสงค์โอนสิทธิ์การคืนอากร ให้สาแดงข้อความ
"ให้ผู้อื่นขอคืนอากร ทั้งฉบับ" พร้อมระบุ ชื่อ-รหัส ผู้นาของเข้า วัตถุดิบ และเลขที่สูตรการผลิตใน
ใบขนสินค้าขาออก และใบแนบใบขนสินค้า ขาออก

(4.2) กรณีที่ผู้ส่งของออกเป็นผู้นาของเข้าบางส่วน และประสงค์โอนสิทธิ์การคืนอากรบางส่วนที่
เหลือ ให้สาแดง ข้อความ "ให้ผู้อื่นขอคืน อากรบางส่วน" พร้อมระบุ ชื่อ-รหัส ผู้นาของเข้า วัตถุดิบ
และเลขที่สูตรการผลิตในใบขนสินค้า ขาออกและใบแนบใบขนสินค้าขาออก
(5) กรณีส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ขณะส่งออก
(5.1) กรมศุลกากรจะตรวจสอบตัวอย่างให้เสร็จภายใน 7 วัน
(5.2) ผู้ส่งของออกขอรับตัวอย่างคืนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งจากกรมศุลกากร
(6) เอกสารที่ควรจัดเตรียมในการส่งออก
(6.1) บัตรตัวอย่างลายมือชื่อเจ้าของ หรือผู้จัดการ หรือบัตรตัวอย่างลายมือชื่อผู้รับมอบอานาจ
(6.2) บัตรผ่านพิธีการศุลกากร (บัตรตัวแทนออกของ)
(6.3) ใบขนสินค้าขาออก (แบบ กศก.101/1)
(6.4) ใบแนบใบขนสินค้าขาออก (แบบ กศก.113)
(6.5) บัญชีราคาสินค้า ( Invoice)
(6.6) บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List)
(6.7) ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตสาหรับของควบคุมการส่งออก (ถ้ามี)
(6.8) แบบธุรกิจต่างประเทศ (ธ.ต.1) (ถ้ามูลค่าเกิน 500, 000 บาท)

5.2 การผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless)
การผ่านพิธีการใบขนสินค้าขาออกที่มีการใช้สิทธิ์ขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ ทางอิเล็กทรอนิกส์
แบบไร้เอกสาร ให้ดาเนินการเพิ่มเติม ดังนี้
(1) ให้ผู้ส่งของออกที่ใช้สิทธิ์ขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ จัดทาข้อมูลใบขนสินค้าขาออกตามมาตรฐาน
ที่ศุลกากรกาหนด แล้วส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
(1.1) ในส่วนรายละเอียดของใบขนสินค้าขาออกแต่ละรายการ (Export Declaration Detail) ใน
ช่องการใช้สิทธิ์ขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ (19 BIS) ต้องมีค่าเท่ากับ Y เท่านั้น

(1.2) ในส่วนรายละเอียดของใบขนสินค้าขาออกแต่ละรายการ (Export Declaration Detail) ใน
ช่องการใช้สิทธิพิเศษ (Privilege Code) ให้ระบุค่าเป็น “003”
(1.3) ในส่วนรายละเอียดของใบขนสินค้าขาออกแต่ละรายการ (Export Declaration Detail) ใน
ช่องอัตราอากรขาออก (Export Tariff) ให้ระบุค่าเป็น “9PART3”
(1.4) ในส่วนรายละเอียดของใบขนสินค้าขาออกแต่ละรายการ (Export Declaration Detail) ใน
ช่องพิกัดศุลกากร (Tariff Code) ให้บันทึกพิกัดศุลกากรให้ตรงกับชนิดของของที่ส่งออก
(1.5) ในส่วนรายละเอียดของใบขนสินค้าขาออกแต่ละรายการ (Export Declaration Detail) ใน
ช่องเลขที่สูตรการผลิต (Formula No) ให้บันทึกเลขที่สูตรการผลิตที่ขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ
(1.6) ในส่วนรายละเอียดของใบขนสินค้าขาออกแต่ละรายการ (Export Declaration Detail) ใน
ช่องเลขที่ตารางโอนสิทธิ์ (19 bis Transfer No) ให้บันทึกเลขที่ตารางโอนสิทธิ์ที่ขอคืนอากรตาม
มาตรา 19 ทวิ
(2) ผู้ส่งของออกที่ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารไม่ต้องจัดทาใบแนบใบขนสินค้า
ขาออกขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ (กศก.113) และได้รับการผ่อนผันการชักตัวอย่าง

6. ขอคืนอากร
(1) ผู้ประสงค์จะขอคืนอากร ยื่นคาร้องขอคืนอากร พร้อมบัญชีรายละเอียดตามแบบ กศก.111 ภายใน 6 เดือน นับ
แต่วันส่งออกต่อส่วนคืนและชดเชยอากร สานักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ชั้น 2, 3 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร
(2) กรณีเอกสารที่ใช้ประกอบการขอคืนอากรครบถ้วนถูกต้อง กรมศุลกากรจะอนุมัติการคืนอากรภายใน 30 วันทา
การนับ แต่วันรับแบบคาขอคืนภาษีอากรแต่กรณีชุดคาขอคืนอากรที่มีใบแนบใบขนสินค้าขาเข้าและใบแนบใบขน
สินค้าขาออก รวมกันไม่เกิน 100 ฉบับ กรมศุลกากรจะอนุมัติคืนอากรภายใน 15 วันทาการ ส่วนกรณีผู้ขอคืนอากร
ใช้สิทธิ์ GOLD CARD จะได้รับการอนุมัติคืนอากรทันทีที่ยื่นร้องขอตามประกาศ กรมศุลกากรที่ 8/2542 หรือ ใช้สิทธิ์
Customs Broker จะได้รับการอนุมัติคืนอากรภายใน 7 วันทาการ ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 25/2545
(3) การคืนอากรวัตถุดิบนาเข้า จะตัดบัญชีแบบเข้าก่อน-ออกก่อน
(4) ขั้นตอนการพิจารณาคืนอากร
(4.1) รับคาร้องขอคืนอากร
(4.2) เจ้าหน้าที่ (รหัส) จัดเรียงลาดับเอกสารตามที่ผู้ขอคืนอากรแจ้ง

(4.3) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร พร้อมเสนอความเห็นการคืนอากร
(4.4) ผู้มีอานาจสั่งอนุมัติการคืนอากร
(4.5) งานธุรการออกเลขที่การคืนอากร
(4.6) ออกหนังสือแจ้งผู้ขอคืนอากร
(5) เอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการขอคืนอากร
(5.1) ใบแนบใบขนสินค้าขาเข้าและใบแนบใบขนสินค้าขาออก เฉพาะการผ่านพิธีการศุลกากรระบบแลกเปลี่ยน
ข้อมูล (EDI) หรือระบบ Manual
(5.2) ใบขอคืนค่าภาษีอากร และหนังสือธนาคารค้าประกัน พร้อมบัญชีรายละเอียดตามแบบ กศก.111
(5.3) รายงานแสดงรายการขอคืนอากรจากการประมวลผลของคอมพิวเตอร์จานวน 5 รายงาน คือ
(5.3.1) รายละเอียดการคืนอากรตามใบขนสินค้าขาออก (DUTY REFUND ON EXPORTATION)
(5.3.2) สรุปการคืนอากรตามใบขนสินค้าขาออก (DUTY DRAWBACK CLASSIFIED BY EXPORT
ENTRY)
(5.3.3) รายละเอียดการคืนอากรตามใบขนสินค้าขาเข้า (RAW MATERIAL IMPORTED AND
USED)
(5.3.4) สรุปการคืนอากรตามใบขนสินค้าขาเข้า (DUTY DRAWBACK CLASSIFIED BY IMPORT
ENTRY)
(5.3.5) RAW MATERIAL REFUND (กรณีคืนหนังสือธนาคารค้าประกัน)

7. การขอชาระอากร
กรณีใช้หนังสือธนาคารค้าประกัน หรือวิธีวางประกันลอย แทนการชาระอากรด้วยเงินสดหากวัตถุดิบไม่ ได้ใช้ผลิต หรือ
ผสม หรือประกอบ หรือบรรจุภายใน 1 ปี ผู้นาของเข้าจะต้องยื่นใบสรุปยอดเงินภาษีอากรขาเข้า (แบบ กศก.112)
เพื่อชาระค่าภาษีอากร พร้อมทั้งเงินเพิ่มร้อยละ 1 ต่อเดือน ภายในเดือนที่ 13 นับแต่วันนาเข้า

การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ
สาหรับของที่นาเข้ามาผลิต ผสม ประกอบ หรือบรรจุสินค้าเพื่อส่งออก
โดยวิธีวางประกันลอย

1. หลักเกณฑ์คืนอากรตามมาตรา 19 ทวิโดยวิธีวางประกันลอย ให้ใช้หนังสือของธนาคารที่ทาสัญญาไว้กับกรม
ศุลกากร ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 85/2545 วางประกันรวมครั้งเดียว ซึ่งครอบคลุมการนาเข้าได้หลายครั้ง โดยที่
ยอดวงเงินค้าประกันจะมีการเคลื่อนไหวปรับลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามการนาเข้า แต่ละเที่ยวเรือและการส่งออกแต่ละครั้ง
2. ข้อดี
2.1 ลดภาระการใช้หนังสือธนาคารค้าประกันสาหรับผู้ประกอบการ
2.2 การขอคืนอากรไม่ยุ่งยาก
2.3 สามารถขอคืนอากรได้ทุกครั้งสาหรับการส่งออกแต่ละเที่ยวเรือ
2.4 คืนอากรรวดเร็วขึ้น
3. ขั้นตอนดาเนินการของระบบการคืนอากรโดยวิธีวางประกันลอย
(1) ผู้ประกอบการติดต่อธนาคาร ตามข้อ 1 เพื่อขอให้ค้าประกันค่าภาษีอากรต่อกรมศุลกากรในวงเงิน ที่
ผู้ประกอบการพิจารณาเห็นสมควร
(2) ธนาคารตามข้อ 1 จะออกหนังสือแจ้งการอนุมัติวงเงินค้าประกัน พร้อมแจ้งให้กรมศุลกากรทราบทาง
คอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์
(3) ผู้ประกอบการยื่นคาร้องขออนุมัติหลักการคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิโดยวิธีวางประกันลอยต่อส่วนคืน
และชดเชยอากร สานักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
(4)

หน่ ว ยคื น อากรโดยวิธีว างประกันลอยลงทะเบี ยนรับหนัง สื อแจ้งการอนุมั ติว งเงิ นค้าประกัน ของ

ผู้ประกอบการ แต่ละราย และจัดเก็บเอกสาร
(5) เมื่อผู้ประกอบการนาของเข้าและยื่นใบขนสินค้าขาเข้าตามพิธีการปกติ แต่ก่อนการ ชาระภาษีมูลค่าเพิ่ม
จะต้องนาใบขนสินค้าขาเข้าไปยื่นต่อหน่วยคืนอากรโดยวิธีวางประกันลอยให้ทาการบันทึกวงเงิน ค้าประกัน
ก่อน เพื่อลดวงเงินค้าประกันตามจานวนของค่าภาษีอากรวัตถุดิบที่นาเข้า

(6) ผู้ประกอบการทาการผลิต ผสม ประกอบ หรือบรรจุสินค้า
(7) ยื่นสูตรการผลิตและรหัสวัตถุดิบภายในเวลาอันสมควรก่อนทาการยื่นใบขนสินค้าขาออก
(8) ส่งออกสินค้าโดยยื่นใบขนสินค้าขาออกตามพิธีการปกติ
(9) ผู้ประกอบการสามารถขอคืนอากรได้ทันทีหลังวันเรือออก และขอคืนได้ทุกครั้งที่มีการส่งออกไม่ต้องรอให้
ส่งออกครบทั้งจานวน ที่นาเข้า
(10) หน่วยคืนอากรโดยวิธีวางประกันลอยจะพิจารณาคืนอากรให้ได้ทันที นับแต่หน่วยฯได้รับคาร้อง หน่วย
จะบันทึกการคืนอากร โดยเพิ่มยอดวงเงินค้าประกันเท่ากับจานวนค่าภาษีอากรที่ขอคืนพร้อมออกหลักฐานให้
ผู้ขอคืนอากร

ประกาศกรมศุลกากรที่เกี่ยวข้อง
- ประกาศกรมศุลกากรที่ 25/2545
- ประกาศกรมศุลกากรที่ 85/2545
- ประกาศกรมศุลกากรที่ 66/2551
- รายชื่อธนาคารที่ให้บริการในระบบประกันลอย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ปัจจุบัน ฝ่ายคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ ได้มีการแบ่งหน่วยงานภายในตามประเภทผลิตภัณฑ์ที่ส่งออก ดังนั้น หาก
ท่านมีความประสงค์จะยื่นเอกสาร หรือหลักฐานต่าง ๆ ในการดาเนินการขออนุมัติหลักการฯ ยื่นสูตรการผลิตและขอ
คืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ โปรดติดต่อฝ่ายคืนอากรที่รับผิดชอบตามผลิตภัณฑ์ที่ส่งออก ดังนี้
ฝ่ายคืนอากรที่ 1 ผลิตภัณฑ์ส่งออก ประเภทอาหารแปรรูป พลาสติกและเคมีภัณฑ์
( พิกัดฯ ตอนที่ 1-39 ) โทร. 02-667-7485
ฝ่ายคืนอากรที่ 2 ผลิตภัณฑ์ส่งออก ประเภทสิ่งทอและเครื่องหนัง
( พิกัดฯ ตอนที่ 40-63 ) โทร. 02-667-7034
ฝ่ายคืนอากรที่ 3 ผลิตภัณฑ์ส่งออก ประเภทผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
( พิกัดฯ ตอนที่ 64-83 และ 93-97 ) โทร. 02-667-7061

ฝ่ายคืนอากรที่ 4 ผลิตภัณฑ์ส่งออก ประเภทกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์
( พิกัดฯ ตอนที่ 84-85 และ 90-92 ) โทร. 02-667-7255
ฝ่ายคืนอากรที่ 5 ผลิตภัณฑ์ส่งออก ประเภทยานยนต์และส่วนประกอบยานยนต์
( พิกัดฯ ตอนที่ 86-89 ) โทร. 02-667-7275
ที่มา : กรมศุลกากร

