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9. การจัดท าใบสรุปยอดเงินภาษีอากรขาเข้า 
 
 หากผู้น้าของเข้าได้น้าเข้าวัตถุดิบโดยใช้หนังสือค ้าประกันของธนาคารแทนการช้าระอากรขาเข้าด้วยเงินสด 
ผู้น้าของเข้ารายดังกล่าวต้องจัดท้าใบสรุปยอดเงินภาษีอากรขาเข้า (กศก.112) ก่อน จึงจะสามารถถอนหนังสือ   
ค ้าประกันได้  ทั งนี  ควรยื่นใบสรุปยอดเงินภาษีอากรขาเข้าอย่างช้าไม่เกิน 18 เดือนนับแต่วันน้าของเข้า 
 
 ทั งนี  ในการน้าเข้าวัตถุดิบตามใบขนสินค้าขาเข้าแต่ละฉบับ หากใช้วัตถุดิบนั้นๆ ไปในการผลิตแล้วส่งออก
หมด คือ ได้คืนอากรวัตถุดิบทั งหมดที่น้าเข้าในเที่ยวนั นๆ ผู้น้าของเข้าต้องจัดท้าใบสรุปยอดเงินภาษีอากรยื่นต่อ
งานเรียกเก็บ ฝ่ายตรวจสอบสิทธิประโยชน์ที่ 3 ส่วนตรวจสอบสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ส้านักสิทธิประโยชน์
ทางภาษีอากร  เจ้าหน้าที่สังกัดงานเรียกเก็บจะตรวจสอบและบันทึกไม่เรียกเก็บเงินเพ่ิมใดๆ และแจ้งข้อมูลผ่าน
ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ (TCES) ไปยังฝ่ายการเงิน ณ ท่าหรือที่ที่น้าของเข้า เพ่ือคืนหนังสือค ้าประกันหรือ
เพ่ือลดยอดเงินค ้าประกันต่อไป 
 
 แต่หากใช้วัตถุดิบที่น าเข้าไม่หมดหรือตัดบัญชีเพื่อคืนอากรไม่หมด มียอดวัตถุดิบคงเหลือ ซึ่งอาจเหลือ
เพียงบางส่วนหรือคงเหลือทั งจ้านวนที่ได้น้าเข้ามา ก่อนจะคืนหนังสือค ้าประกันได้ ผู้น้าของเข้าจะต้องเสียเงินเพ่ิม       
ตามกฎหมายก่อน โดยเจ้าหน้าที่จะค้านวณเงินเพ่ิมและแจ้งให้ทราบ เพ่ือให้ผู้น้าของเข้าช้าระอากรพร้อมเงินเพ่ิม
ให้เรียบร้อยครบถ้วนก่อนถอนหนังสือค ้าประกันไป  แต่หากผู้น้าของเข้าต้องการลดภาระที่มีต่อธนาคาร            
ผู้ค ้าประกันก็สามารถกระท้าได้ โดยมีหนังสือแจ้งมายังกรมศุลกากรให้ออกหนังสือแจ้งให้ธนาคารผู้ค ้าประกันตาม  
ใบขนสินค้าขาเข้านั นๆ ทราบว่าผู้น้าของเข้ามีภาระภาษีอากรลดลงตามหนังสือแจ้งคืนประกันอากรนั นแล้ว เพ่ือ
ผู้น้าของเข้าจะได้มีภาระต่อธนาคารผู้ค ้าประกันลดลงตามหนังสือแจ้งคืนประกันตามส่วนที่ส่งออกด้วย  และหาก
ไม่มีการน าวัตถุดิบที่น าเข้าไปผ่านกรรมวิธีใดๆ แล้วส่งออกภายใน 1 ปี นับแต่วันน าของเข้า ผู้น้าของเข้าต้อง
ยื่นใบสรุปยอดเงินภาษีอากรขาเข้าและช้าระภาษีอากรพร้อมทั งเงินเพ่ิมภายในเดือนที่ 13 นับแต่วันน้าของเข้า 
 
 9.1 เอกสารหลักฐานที่ต้องจัดเตรียมส าหรับการจัดท าใบสรุปยอดเงินภาษีอากรขาเข้า  
 
  เอกสารหลักฐานที่ผู้ประสงค์จะขอคืนหนังสือค ้าประกันหรือขอลดยอดเงินค ้าประกันที่ได้ใช้หนังสือ
ค ้าประกันของธนาคารแทนการช้าระอากรในกรณีที่ได้น้าของเข้ามาผลิต ผสม ประกอบ หรือบรรจุ เพ่ือการส่งออก
ไปยังเมืองต่างประเทศและได้ส่งของออกไปบางส่วนพร้อมกับขอคืนอากรในส่วนนั นไปแล้ว  ต้องจัดเตรียม คือ     
ใบสรุปยอดเงินภาษีอากรขาเข้า (กศก. 112) พร้อมส้าเนา 1 ฉบับ ซึ่งผู้ประสงค์จะขอลดยอดเงินค ้าประกัน
สามารถดาวน์โหลด (Download) ได้จากเว็บไซต์กรมศุลกากร (http://www.customs.go.th) หัวข้อ        
“สิทธิประโยชน์ทางศุลกากร”  “การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ”  “แบบฟอร์มต่างๆ” (ดังภาพข้างล่าง) 
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ขั้นตอนที่ 1 
 

 
 

ขั้นตอนที่ 2 
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ขั้นตอนที่ 3 
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 9.2 ตัวอย่างใบสรุปยอดเงินภาษีอากรขาเข้า (กศก. 112) และค าอธิบายการกรอกข้อมูลลงในแบบ 
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ค าอธิบายการกรอกข้อมูลลงใน 
ใบสรุปยอดเงินภาษีอากรขาเข้า (กศก.112) 

 
ล้าดับที่ รายการ ค้าอธิบาย 

ส้าหรับผู้ขอคืนอากร 
1  ขอคืนหนังสือค ้าประกัน 

 ขอลดยอดเงินค ้าประกัน 
กรณีผู้น้าของเข้ามีความประสงค์จะขอคืนหนังสือ 
ค ้าประกันอันเนื่องมาจากได้น้าเข้าวัตถุดิบมาผลิต 
ฯลฯ และส่งออกทั งหมด ให้ท้าเครื่องหมาย ‘X’ ใน
ช่อง  หน้าข้อความ “ขอคืนหนังสือค ้าประกัน” 
กรณีผู้น้าของเข้ามีความประสงค์ขอลดยอด 
ค ้าประกันเนื่องมาจากน้าวัตถุดิบเข้ามาผลิตส่งออก
เพียงบางส่วน ให้เครื่องหมาย ‘X’ ในช่อง  
หน้าข้อความ “ขอลดยอดเงินค ้าประกัน” 

2 เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษีอากร กรอกเลขประจ้าตัวของผู้เสียภาษีอากรของผู้ขอคืน
อากร 

3 ชื่อผู้น้าของเข้า กรอกชื่อบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนของผู้ขอคืนอากร 
4 รหัสผู้น้าของเข้า กรอกรหัสผู้น้าของเข้า (6 หลัก) ที่กรมศุลกากร

ก้าหนดให้ ซึ่งรหัสฯ ดังกล่าวจะปรากฏอยู่ใน
หนังสืออนุมัติในหลักการให้เป็นผู้น้าของเข้าราย
นั นๆ เป็นผู้มีสิทธิขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ ได้ 

5 เลขที่ใบขนฯ กรอกเลขท่ีใบขนสินค้าขาเข้า พร้อมเลขที่หนังสือ 
ค ้าประกันของธนาคาร 

6 ชื่อยานพาหนะ กรอกชื่อยานพาหนะที่น้าของเข้า 
7 วันน้าเข้า กรอกวัน เดือน ปี ที่น้าของเข้า 
8 ภาษีอากรพึงช้าระขณะน้าเข้า: ปริมาณ กรอกปริมาณน้าเข้า อากรขาเข้า ค่าธรรมเนียมภาษี

อ่ืน ภาษีสรรพสามิต ภาษีเพ่ือมหาดไทย ที่พึงช้าระ
ขณะน้าเข้า 

9 ภาษีอากรพึงช้าระขณะน้าเข้า: อากรขาเข้า 
10 ภาษีอากรพึงช้าระขณะน้าเข้า: ค่าธรรมเนียมภาษี

อ่ืน 
11 ภาษีอากรพึงช้าระขณะน้าเข้า: ภาษีสรรพสามิต 
12 ภาษีอากรพึงช้าระขณะน้าเข้า: ภาษีเพ่ือมหาดไทย 
13 สั่งคืนประกันตามหนังสือแจ้งเลขที่ กรอกเลขที่หนังสือแจ้งคืนประกันที่ได้รับแจ้งจาก

หน่วยงานพิจารณาคืนอากร สังกัดส้านัก 
สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร รวมทั งปริมาณ อากร
ขาเข้า ค่าธรรมเนียมภาษีอ่ืน ภาษีสรรพสามิต ภาษี
เพ่ือมหาดไทย ที่ปรากฏในหนังสือแจ้งคืนประกัน
แต่ละฉบับ 

14 สั่งคืนประกันตามหนังสือแจ้งเลขที่: ปริมาณ 
15 สั่งคืนประกันตามหนังสือแจ้งเลขที่: อากรขาเข้า 
16 สั่งคืนประกันตามหนังสือแจ้งเลขที่: ค่าธรรมเนียม

ภาษอ่ืีน 
17 สั่งคืนประกันตามหนังสือแจ้งเลขที่: ภาษี

สรรพสามิต 
18 สั่งคืนประกันตามหนังสือแจ้งเลขที่: ภาษีเพ่ือ  
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ล้าดับที่ รายการ ค้าอธิบาย 
 มหาดไทย  

19 รวมทั งสิ น: ปริมาณ กรอกยอดรวมแต่ละยอดของการสั่งคืนประกัน อัน
ได้แก่ ปริมาณ อากรขาเข้า ค่าธรรมเนียมภาษีอ่ืน 
ภาษีสรรพสามิต และภาษีเพ่ือมหาดไทย 

20 รวมทั งสิ น: อากรขาเข้า 
21 รวมทั งสิ น: ค่าธรรมเนียมภาษีอ่ืน 
22 รวมทั งสิ น: ภาษีสรรพสามิต 
23 รวมทั งสิ น: ภาษีเพ่ือมหาดไทย 
24 (ลงชื่อ) ... 

ต้าแหน่ง ... 
วันที่ยื่น ... 

ให้ผู้มีอ้านาจของบริษัท/ห้างหุ้นส่วนซึ่งได้
ลงทะเบียนไว้ต่อกรมศุลกากรลงลายมือชื่อ รวมถึง
ระบุต้าแหน่งและวันที่ยื่น พร้อมประทับตราบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วน 

ส้าหรับเจ้าหน้าที่ศุลกากร 
25 ปริมาณคงเหลือ/ภาษีอากรค้างช้าระ: ปริมาณ  
26 ปริมาณคงเหลือ/ภาษีอากรค้างช้าระ: อากรขาเข้า 
27 ปริมาณคงเหลือ/ภาษีอากรค้างช้าระ: ค่าธรรมเนียม

ภาษีอ่ืน 
28 ปริมาณคงเหลือ/ภาษีอากรค้างช้าระ: ภาษี

สรรพสามิต 
29 ปริมาณคงเหลือ/ภาษีอากรค้างช้าระ: ภาษีเพ่ือ

มหาดไทย 
30 ภาษีอากรประเมินเพ่ิม: อากรขาเข้า 
31 ภาษีอากรประเมินเพ่ิม: ค่าธรรมเนียมภาษีอ่ืน 
32 ภาษีอากรประเมินเพ่ิม: ภาษีสรรพสามิต 
33 ภาษีอากรประเมินเพ่ิม: ภาษีเพ่ือมหาดไทย 
34 เงินเพ่ิม 1% เป็นเวลา ... เดือน 
35 (ตั งแต่ ... 
36 ถึง ... 
37 เงินเพ่ิม: อากรขาเข้า 
38 เงินเพ่ิม: ค่าธรรมเนียมภาษีอ่ืน 
39 เงินเพ่ิม: ภาษีสรรพสามิต 
40 เงินเพ่ิม: ภาษีเพ่ือมหาดไทย 
41 รวมค้างช้าระ/สั่งค ้าประกัน: อากรขาเขา้ 
42 รวมค้างช้าระ/สั่งค ้าประกัน: ค่าธรรมเนียม 
43 รวมค้างช้าระ/สั่งค ้าประกัน: ภาษีสรรพสามิต 
44 รวมค้างช้าระ/สั่งค ้าประกัน: ภาษีเพ่ือมหาดไทย 
45 รวมยอดทั งสิ น ... บาท 
46 ส้าหรับเจ้าหน้าที่: วันที่รับ 
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ล้าดับที่ รายการ ค้าอธิบาย 
47 ส้าหรับเจ้าหน้าที่: ช้าระอากรเพ่ิม/ไม่ต้องช้าระ

อากรเพ่ิม 
48 ส้าหรับเจ้าหน้าที่: สั่งคืน/เปลี่ยนหนังสือ 

ค ้าประกัน 
 
 9.3 ขั้นตอนการด าเนินงาน   
 
 9.3.1 ผู้น้าของเข้ากรอกข้อมูลลงในใบสรุปยอดเงินภาษีอากรขาเข้า (กศก. 112) พร้อมจัดเตรียม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง แล้วยื่นต่องานเรียกเก็บ ฝ่ายตรวจสอบสิทธิประโยชน์ที่ 3 ส้านักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 
 
  ทั งนี  ของที่น้าเข้าตามมาตรา 19 ทวิ โดยใช้หนังสือค ้าประกันของธนาคารแทนการช้าระ
อากร หากมิได้น้าไปใช้ในการผลิต หรือผสม หรือประกอบ หรือบรรจุเพ่ือส่งออกภายใน 1 ปี นับแต่วันน้าของเข้า 
ผู้น้าของเข้าต้องยื่นใบสรุปยอดเงินภาษีอากรขาเข้า (กศก.112) เพ่ือขอช้าระค่าภาษีอากรต่อหน่วยงานพิจารณา
คืนอากรภายในเดือนที่ 13 นับแต่วันน้าของเข้า  แต่ในกรณีที่ผู้น้าของเข้าได้มีการใช้วัตถุดิบที่น้าเข้าผลิตของ
ส่งออกบางส่วน ผู้น้าของเข้าต้องยื่นใบสรุปยอดเงินภาษีอากรขาเข้า (กศก.112) เพ่ือขอช้าระค่าภาษีอากรต่อ
หน่วยงานพิจารณาคืนอากรภายใน 18 เดือนนับแต่วันน้าของเข้าตามล้าดับ  ทั งนี  หากไม่มาด้าเนินการภายใน
ก้าหนดเวลาดังกล่าว  กรมศุลกากรจะพิจารณาด้าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
 
 9.3.2 เจ้าหน้าที่ท้าการตรวจสอบและค้านวณค่าภาษีอากรพร้อมเงินเพ่ิม 
 
 9.3.3 ผู้น้าของเข้าช้าระภาษีอากรและเงินเพ่ิมตามท่ีหน่วยงานเรียกเก็บบันทึก  
 
 9.3.4 ผู้น้าของเข้ารับคืนหนังสือค ้าประกันหรือได้รับการลดภาระการค ้าประกันลอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สิทธิประโยชนท์างภาษีอากรด้านการคืนอากรตามมาตรา ๑๙ ทวิ แห่งพระราชบญัญตัิศุลกากร (ฉบับที่ ๙) พุทธศักราช ๒๔๘๒: คู่มือผู้ประกอบการ 

 
9-8  

ผังแสดงข้ันตอนการขอคืนหนังสือค้ าประกัน/การขอลดยอดเงินค้ าประกัน 
 

 
 9.4 ระยะเวลาด าเนินการ 
 
  ประมาณ 10 นาที ต่อ 1 รายการในใบขนสินคา้ 
 
 9.5 อัตราค่าธรรมเนียม 
 
  - 
 
 9.6 หน่วยงานให้บริการ 
 
  ฝ่ายตรวจสิทธิประโยชน์ที่ 3 
  ส่วนตรวจสอบสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 
  ส้านักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 
  ชั น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
  กรมศุลกากร คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
  โทร. 0 2667 6541 
 
 
 
 
 

ผู้น้าของเข้ายื่น กศก.112 พร้อมส้าเนา 1 ฉบับ 
 

เจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนรับเรื่อง  
แล้วตรวจสอบ และค้านวณค่าภาษีอากรพร้อมเงินเพิ่ม 
 

ผู้น้าของเข้าช้าระค่าภาษีอากรพรอ้มเงินเพิ่ม  

ผู้ขอคืนอากรรับคืนหนังสือค ้าประกันของธนาคาร 


