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8. การยื่นค าร้องขอคืนอากร 
 
 ผู้น ำของเข้ำที่ได้รับอนุมัติในหลักกำรให้มีสิทธิขอคืนอำกรตำมมำตรำ 19 ทวิ และประสงค์จะขอคืน      
เงินอำกรขำเข้ำส ำหรับวัตถุดิบที่ได้ช ำระหรือค  ำประกันไว้ จะต้องยื่นค ำร้องขอคืนอำกรภำยใน 6 เดือนนับแต่วัน  
ส่งของออก ทั งนี  ต้องขอคืนอำกรตำมใบขนสินค้ำขำออกแต่ละฉบับอย่ำงครบถ้วนในครำวเดียวกัน โดยตัดบัญชี
วัตถุดิบทีใ่ช้ในกำรผลิต ผสม ประกอบ หรือบรรจุ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งออก ตำมหลัก “เข้ำก่อน-ออกก่อน” แต่หำก
ไดน้ ำวัตถุดิบที่น ำเข้ำครั งหลังมำตัดบัญชีก่อน จะถือว่ำวัตถุดิบที่น ำเข้ำมำก่อนหน้ำนั นได้ถูกใช้ไปในกิจกำรอ่ืน ผู้น ำ
ของเข้ำต้องช ำระภำษีอำกรส ำหรับวัตถุดิบที่น ำเข้ำมำก่อนโดยทันที 
 
 8.1 เอกสารหลักฐานที่ต้องจัดเตรียมส าหรับการยื่นค าร้องขอคืนอากร  
 
  เอกสำรหลักฐำนที่ผู้ประสงค์จะขอคืนเงินอำกรตำมมำตรำ 19 ทวิ ต้องจัดเตรียม มีดังต่อไปนี  
 
 8.1.1 ใบขอคืนค่ำภำษีอำกรตำมมำตรำ 19 ทวิ และหนังสือค  ำประกันตำมมำตรำ 19 ตรี (กศก.
111) พร้อมบัญชีรำยละเอียดแนบใบขอคืนค่ำภำษีอำกร และส ำเนำ 1 ฉบับ ซึ่งผู้ประสงค์จะขอคืนอำกรสำมำรถ
ดำวน์โหลด (Download) ได้จำกเว็บไซต์กรมศุลกำกร (http://www.customs.go.th) หัวข้อ “สิทธิประโยชน์ 
ทำงศุลกำกร”  “กำรคืนอำกรตำมมำตรำ 19 ทวิ”  “แบบฟอร์มต่ำงๆ” (ดังภำพข้ำงล่ำง) 
 

 
 

ขั้นตอนที่ 1 
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ขั้นตอนที่ 2 
 

 
 

ขั้นตอนที่ 3 
 
  ทั งนี  ใบขนสินค้ำขำออก 1 ฉบับ จะยื่นค ำร้องขอคืนอำกรได้เพียง 1 ครั งต่อผู้ขอคืนอำกร  
1 รำย ซึ่งหมำยควำมว่ำ เมื่อยื่นใบขอคืนค่ำภำษีอำกรฯ ส ำหรับใบขนสินค้ำขำออกฉบับใดแล้ว จะยื่นใบขอคืน    
ค่ำภำษีอำกรฯ ส ำหรับใบขนสินค้ำขำออกฉบับนั นซ  ำอีกไม่ได้  ดังนั น ในกำรยื่นใบขอคืนค่ำภำษีอำกรฯ แต่ละครั ง
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จะต้องขอคืนในครำวเดียวกันส ำหรับสินค้ำทุกรำยกำรที่ส่งออกและวัตถุดิบทุกรำยกำรที่น ำเข้ำ ไม่ว่ำจะเป็นกรณี
ช ำระอำกรขำเข้ำด้วยเงินสดหรือใช้หนังสือค  ำประกันของธนำคำร มิฉะนั นจะต้องยื่นค ำร้องขอสงวนสิทธิ์กำรใช้   
ใบขนสินค้ำขำออกไว้เพ่ือขอคืนอำกรในครำวถัดไป 
 
  นอกจำกนี  จ ำนวนใบขนสินค้ำที่ใช้ประกอบกำรยื่นค ำร้องขอคืนอำกรในแต่ละครำวสำมำรถ
อ้ำงถึงใบขนสินค้ำขำออกตั งแต่ 1 ฉบับไปจนถึงหลำยฉบับ ขึ นอยู่กับจ ำนวนใบขนสินค้ำขำออกที่ยังไม่ได้ขอคืน
อำกรที่มีอยู่ หรือขึ นอยู่กับควำมต้องกำรของผู้ขอคืนอำกร 
 
 8.1.2 หนังสือรับรองกระทรวงพำณิชย์ที่แสดงกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล วัตถุประสงค์ของ   
นิติบุคคล ผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทน ทุนจดทะเบียน และที่ตั งสถำนประกอบกำร ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อม
ส ำเนำภำพถ่ำยซึ่งรับรองถูกต้องตรงตำมต้นฉบับ โดยประทับตรำและลงลำยมือชื่อของผู้มีอ ำนำจตำมหนังสือ
รับรองกระทรวงพำณิชย์ หรือลงลำยมือชื่อของผู้รับมอบอ ำนำจ 
 
 8.1.3 ภำพถ่ำยบัตรประจ ำตัวประชำชนของกรรมกำรซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทหรือหุ้นส่วนผู้จัดกำร  
 
 8.1.4 หนังสือมอบอ ำนำจ (กรณีท ำกำรแทน) พร้อมภำพถ่ำยบัตรประจ ำตัวประชำชนของ ผู้มอบ
อ ำนำจ ผู้รับมอบอ ำนำจ และพยำน 
 
 8.1.5 รำยงำนแสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรขอคืนอำกรซึ่งประมวลผลโดยระบบคอมพิวเตอร์
จ ำนวน  5 แบบ ได้แก่ 
 
  1) รำยละเอียดกำรคืนอำกรตำมใบขนสินค้ำขำออก (Duty Refund on Exportation) 
  2) สรุปกำรคืนอำกรตำมใบขนสินค้ำขำออก (Duty Drawback Classified by Export 
Entry) 
  3) รำยละเอียดกำรคืนอำกรตำมใบขนสินค้ำขำเข้ำ (Raw Material Imported and Used) 
  4) สรุปกำรคืนอำกรตำมใบขนสินค้ำขำเข้ำ (Duty Drawback Classified by Import 
Entry) 
  5) สรุปปริมำณวัตถุดิบแต่ละชนิดที่ใช้ไปในกำรตัดบัญชีคืนอำกรตำมใบขนสินค้ำขำเข้ำ 
(เฉพำะกรณีใช้หนังสือค  ำประกันของธนำคำรแทนกำรช ำระอำกร) (Raw Material Refund) 
 
  ทั งนี  ผู้ประสงค์จะขอคืนอำกรสำมำรถดำวน์โหลด (Download) รูปแบบรำยงำนทั งห้ำชุด 
ได้จำกเว็บไซต์กรมศุลกำกร (http://www.customs.go.th) หัวข้อ “สิทธิประโยชน์ทำงศุลกำกร”  “กำรคืน
อำกรตำมมำตรำ 19 ทวิ”  “แบบฟอร์มต่ำงๆ” (ดังภำพที่ปรำกฏในข้อ 8.1.1) 
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 8.2 ตัวอย่างใบขอคืนค่าภาษีอากรตามมาตรา 19 ทวิ และหนังสือค้ าประกันตามมาตรา 19 ตรี  
(กศก.111) และค าอธิบายการกรอกข้อมูลลงในแบบ 
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ค าอธิบายการกรอกข้อมูลลงใน 
ใบขอคืนค่าภาษีอากรตามมาตรา 19 ทวิ และหนังสือค้ าประกันตามมาตรา 19 ตรี 

 
ล ำดับที่ รำยกำร ค ำอธิบำย 

ส ำหรับผู้ขอคืนอำกร 
1 เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร กรอกเลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกรของผู้ขอคืนอำกร 
2 รหัส กรอกรหัสผู้น ำเข้ำ (6 หลัก) 
3 ทุนจดทะเบียน ... ล้ำนบำท กรอกทุนจดทะเบียน  
4 ข้ำพเจ้ำ ... กรอกชื่อผู้ท ำกำรแทนนิติบุคคล เช่น ผู้จัดกำรบริษัท หำกมี

กำรมอบอ ำนำจให้บุคคลอ่ืนกระท ำกำรแทนให้แสดงชื่อของ
ผู้รับมอบอ ำนำจ 

5 ในนำมของบริษัท/ห้ำงฯ ... กรอกชื่อของบริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนซึ่งเป็นผู้ขอคืนอำกร 
6 ที่อยู่ ... โทรศัพท์ ... โทรสำร ... กรอกสถำนที่ตั ง หมำยเลขโทรศัพท์และหมำยเลขโทรสำร

ของบริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนที่ขอคืนอำกร 
7 ขอคืน  เงินค่ำภำษีอำกร  หนังสือ 

ค  ำประกันตำมมำตรำ 19 ตรี 
ให้ท ำเครื่องหมำย X (กำกบำท) เพื่อแสดงประเภทที่ขอคืน 
หำกมีกำรขอคืนทั ง 2 กรณีให้ท ำเครื่องหมำยดังกล่ำวทั ง   
2 ช่อง 

8 อำกรขำเข้ำ กรอกจ ำนวนเงินอำกรขำเข้ำที่ขอคืน 
9 ภำษีสรรพสำมิต กรอกจ ำนวนเงินภำษีสรรพสำมิตที่ขอคืน 

10 ภำษีเพ่ือมหำดไทย กรอกจ ำนวนเงินภำษีเพ่ือมหำดไทยที่ขอคืน 
11 ค่ำธรรมเนียมพิเศษ กรอกจ ำนวนเงินค่ำธรรมเนียมพิเศษท่ีขอคืน 
12 อ่ืนๆ ในกรณีที่มีกำรขอคืนเงินนอกจำก (6) ถึง (9) ให้กรอกไว้ใน

ช่องนี  
13 รวมทั งสิ น กรอกยอดรวมของเงินภำษีอำกรใน (6) ถึง (10) 
14 หนังสือค  ำประกันตำมมำตรำ 19 ตรี กรอกยอดรวมของปริมำณหรือน  ำหนักท่ีขอคืน 
15 จ ำนวน ... ฉบับ กรอกจ ำนวนใบขนสินค้ำขำออกที่ใช้ประกอบในกำรขอคืน

อำกรในชุดนี  
16 เลขทีบ่ัญชี ... ธนำคำร ... สำขำ ... กรอกเลขที่บัญชีเงินฝำก ชื่อธนำคำร และสำขำธนำคำร ซึ่ง

บริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนได้เปิดบัญชีไว้กับธนำคำรนั น 
17 บริษัท/ห้ำงฯ/นำย/นำง/นำงสำว กรอกชื่อบริษัท/ห้ำงหุ้นส่วนซึ่งเป็นผู้ขอคืนค่ำภำษีอำกร 
18 (ลงชื่อ) ... ให้ผู้ท ำกำรแทนนิติบุคคล เช่น ผู้จัดกำรบริษัท เป็นต้น  

ลงลำยมือชื่อเป็นผู้ขอคืนอำกรพร้อมประทับตรำของบริษัท
หรือห้ำงหุ้นส่วนให้ถูกต้องครบถ้วน 

19 (...) กรอกชื่อ-นำมสกุลตัวบรรจงของผู้ที่ลงลำยมือชื่อผู้ขอคืน
อำกร 

20 ต ำแหน่ง กรอกต ำแหน่งของผู้ที่ลงลำยมือชื่อผู้ขอคืนอำกร เช่น 
ผู้จัดกำร เป็นต้น 
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ล ำดับที่ รำยกำร ค ำอธิบำย 
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ศุลกำกร 

21 เลขที่ค ำขอ ... กรอกเลขที่ค ำขอคืนอำกรพร้อมวันเดือนปีก ำกับ หลังจำก
ตรวจพบว่ำผู้ขอคืนอำกรได้ยื่นเอกสำรหลักฐำน
ประกอบกำรพิจำรณำครบถ้วนแล้ว 
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 8.3 ตัวอย่างบัญชีรายละเอียดแนบใบขอคืนค่าภาษีอากร และค าอธิบายการกรอกข้อมูลลงในแบบ 
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ค าอธิบายการกรอกข้อมูลลงใน 
บัญชีรายละเอียดแนบใบขอคืนค่าภาษีอากร 

 
ล ำดับที่ รำยกำร ค ำอธิบำย 

1 ใบขนสินค้ำขำเข้ำ: ล ำดับที่ กรอกล ำดับที่ของใบขนสินค้ำขำเข้ำที่น ำมำตัดบัญชีวัตถุดิบ
เพ่ือขอคืนอำกร 

2 ใบขนสินค้ำขำเข้ำ: เลขที่ใบขนฯ กรอกเลขที่ใบขนสินค้ำขำเข้ำที่น ำมำตัดบัญชีวัตถุดิบเพื่อขอ
คืนอำกร 

3 ใบขนสินค้ำขำเข้ำ: เลขที่ช ำระอำกร/
ธนำคำรค  ำประกัน 

กรอกเลขที่ช ำระอำกรหรือเลขท่ีรับหนังสือค  ำประกันของ
ธนำคำรของใบขนสินค้ำขำเข้ำที่น ำมำตัดบัญชีวัตถุดิบเพ่ือขอ
คืนอำกร 

4 ใบขนสินค้ำขำออก: ล ำดับที่ กรอกล ำดับที่ของใบขนสินค้ำขำออกที่ใช้ประกอบกำรคืน
อำกรในค ำขอฉบับนี  

5 ใบขนสินค้ำขำออก: เลขที่ใบขนฯ กรอกเลขที่ใบขนสินค้ำขำออกท่ีใช้ประกอบกำรคืนอำกร   
ในค ำขอฉบับนี  

6 ใบขนสินค้ำขำออก: เลขที่ยกเว้นอำกร/
ช ำระอำกร 

กรอกเลขที่ยกเว้นอำกรหรือเลขที่ช ำระอำกรของใบขนสินค้ำ
ขำออกที่ใช้ประกอบกำรขอคืนอำกรในค ำขอฉบับนี  

7 ใบขนสินค้ำขำออก: ชื่อผู้ส่งออก กรอกชื่อบริษัท/ห้ำงฯ ของผู้ส่งของออกในกรณีที่ผู้ส่งของ
ออกมิใช่ผู้ขอคืนอำกร 
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 8.4 ตัวอย่างรายงานแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการขอคืนอากรซึ่งประมวลผลโดยระบบคอมพิวเตอร์ 
 

รำยละเอียดกำรคืนอำกรตำมใบขนสินค้ำขำออก (Duty Refund on Exportation) 
 

          

UNIT DUTY TAX 

TOTAL  BY  FORMULA  NO

TOTAL  BY  EXPORT-ENTRY

TOTAL  DRAWBACK

C  XXXX/XX

G XXXX/XX

MUNICIPAL IMPORT NUMBER

THE  ROYAL THAI CUSTOMS  DEPARTMENT - DUTY  REFUND  UNIT

DUTY  REFUND  ON  EXPORTATION

DD-MM-YYYY

EXPORT-NUMBER CHECK-EXPORT DATE F-QUANTITY AMOUNT-USED 

                XX-XXXX

 
 

สรุปกำรคืนอำกรตำมใบขนสินค้ำขำออก (Duty Drawback Classified by Export Entry) 
 

               XX-XXXX           

EX-VAL IM-VAL PROFIT DUTY TAX MUNICIPAL TOTAL GRAND TOTAL

TOTAL  BY  EXPORTER

EXPORT-ENTRY EXPORT-DATE  VEHICLE TAX  DRAWBACK

THE ROYAL THAI CUSTOMS DEPARTMENT - DUTY REFUND UNIT

DUTY DRAWBACK CLASSIFIED BY EXPORT ENTRY

DD-MM-YYYY

 
 



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

 
8-10  

รำยละเอียดกำรคืนอำกรตำมใบขนสินค้ำขำเข้ำ (Raw Material Imported and Used) 
 

                XX-XXXX           

UQ TOTAL

ALL  DRAWBACK

TOTAL  DRAWBACK

TOTAL  C/F

TAX  MUNICIPAL

THE  ROYAL THAI CUSTOMS  DEPARTMENT - DUTY  REFUND  UNIT

DD-MM-YYYY

RAW  MATERIAL  IMPORTED  AND  USED

ENTRY-NUMBER RAW MATERIAL  NAME AMOUNT DUTY

 
 

สรุปกำรคืนอำกรตำมใบขนสินค้ำขำเข้ำ (Duty Drawback Classified by Import Entry) 
 

                XX-XXXX           

DUTY TAX

TOTAL  BY  IMPORTER       XX         RECORD

IMPORT-ENTRY MUNICIPAL TOTAL

THE ROYAL THAI  CUSTOMS  DEPARTMENT - DUTY  REFUND  UNIT

DUTY  DRAWBACK  CLASSIFIED  BY  IMPORT  ENTRY

DD-MM-YYYY
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สรุปปริมำณวัตถุดิบแต่ละชนิดที่ใช้ไปในกำรตัดบัญชีคืนอำกรตำมใบขนสินค้ำขำเข้ำ (Raw Material Refund) 
 

                XX-XXXX           

TOTAL        XX         ITEM

UQ

THE  ROYAL THAI CUSTOMS  DEPARTMENT - DUTY  REFUND  UNIT

DD-MM-YYYY

RAW  MATERIAL  REFUND

IMPORT- ENTRY CODE RAW  MATERIAL  NAME QUANTITY

 
 

 8.5 ขั้นตอนการด าเนินงาน  
 
 8.5.1 ผู้น ำของเข้ำซึ่งประสงค์จะขอคืนอำกรต้องกรอกข้อมูลในใบขอคืนค่ำภำษีอำกรตำมมำตรำ 
19 ทวิ และหนังสือค  ำประกันตำมมำตรำ 19 ตรี (กศก.111) พร้อมบัญชีรำยละเอียดแนบใบขอคืนค่ำภำษีอำกร 
ให้ครบถ้วน โดยแสดงยอดเงินค่ำภำษีอำกรรวมที่จะขอคืน และยื่นขอคืนตำมสูตรกำรผลิตให้ครบถ้วนในครำวเดียว
โดยเรียงล ำดับวัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตตำมหลัก “เข้ำก่อน-ออกก่อน” แล้วยื่นใบขอคืนค่ำภำษีอำกรฯ พร้อม
เอกสำรหลักฐำนที่กล่ำวถึงในข้อ 8.1 ต่อเจ้ำหน้ำที่ศุลกำกร ณ หน่วยงำนพิจำรณำคืนอำกร สังกัดส ำนัก        
สิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำกร 
 
  ในกรณีผู้ขอคืนอำกรไม่สำมำรถยื่นใบขอคืนค่ำภำษีอำกรฯ ได้ภำยใน 6 เดือนนับแต่วัน    
ส่งของออก ให้ยื่นค ำร้องขอผ่อนผันขอคืนเงินอำกรเกิน 6 เดือน พร้อมระบุเหตุผลประกอบ เพ่ือให้ผู้มีอ ำนำจ      
ณ หน่วยงำนพิจำรณำคืนอำกร สังกัดส ำนักสิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำกร พิจำรณำผ่อนผันเป็นกรณีไป 
 
 8.5.2 เจ้ำหน้ำที่รับใบขอคืนค่ำภำษีอำกรฯ จะตรวจสอบควำมครบถ้วนของเอกสำรหลักฐำน หำก
เอกสำรหลักฐำนครบถ้วนจะออกเลขที่ชุดค ำขอคืนอำกรพร้อมทั งลงลำยมือชื่อและวันเดือนปีก ำกับ แล้วยื่นส ำเนำ
กลับคืนให้ผู้ขอคืนอำกรเพ่ือเป็นหลักฐำนเวลำมำขอรับใบสั่งจ่ำยหรือหนังสือแจ้งคืนประกันตำมส่วนที่ส่งออก 
 
 8.5.3 เจ้ำหน้ำที่พิจำรณำคืนอำกรท ำกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของรำยงำนคอมพิวเตอร์กับข้อมูล 
ใบขนสินค้ำขำเข้ำและใบขนสินค้ำขำออกที่อ้ำงถึงในบัญชีรำยละเอียดแนบใบขอคืนค่ำภำษีอำกร รวมถึง        
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สูตรกำรผลิตและตำรำงโอนสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง  เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่ำรำยงำนคอมพิวเตอร์ถูกต้องครบถ้วนและ
เป็นไปตำมเงื่อนไขของกำรตัดบัญชีวัตถุดิบเพ่ือคืนอำกรตำมมำตรำ 19 ทวิ แล้ว จะเสนอผู้มีอ ำนำจเพ่ือพิจำรณำ
อนุมัติคืนอำกรต่อไป 
 
  อย่ำงไรก็ตำม เมื่อผู้ขอคืนอำกรยื่นใบขอคืนค่ำภำษีอำกรฯ แล้ว มิได้หมำยควำมว่ำผู้ขอคืน
อำกรรำยดังกล่ำวจะได้รับคืนเงินอำกร/หนังสือค  ำประกันของธนำคำรตำมที่ได้ยื่นค ำขอฯ ไว้ทุกประกำร เนื่องจำก
เจ้ำหน้ำที่พิจำรณำคืนอำกรต้องตรวจสอบรำยละเอียดต่ำงๆ ในเอกสำรหลักฐำนที่ใช้ประกอบกำรคืนอำกรว่ำ      
มีควำมถูกต้องครบถ้วนและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกำรคืนอำกรตำมมำตรำ 19 ทวิ  ซึ่งเอกสำร
หลักฐำนดังกล่ำว ได้แก่ หนังสืออนุมัติในหลักกำรให้เป็นผู้มีสิทธิขอคืนอำกรตำมมำตรำ 19 ทวิ ใบขนสินค้ำขำเข้ำ 
ใบขนสินค้ำขำออก  สูตรกำรผลิต และตำรำงโอนสิทธิ์ รวมทั งใบขอคืนค่ำภำษีอำกรฯ  ด้วยเหตุดังกล่ำว         
กำรส ำแดงข้อมูลลงในเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ ที่กล่ำวมำข้ำงต้นจึงมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรพิจำรณำคืนอำกร   
 
  อำจกล่ำวได้ว่ำกำรคืนเงินอำกร/หนังสือค  ำประกันของธนำคำรจะสำมำรถด ำเนินกำรได้ช้ำ
หรือเร็วขึ นอยู่กับกำรที่ผู้น ำของเข้ำและผู้ส่งของออกไดส้ ำแดงรำยละเอียดต่ำงๆ ตำมที่กรมศุลกำกรก ำหนดไว้อย่ำง
สอดคล้อง ถูกต้อง สมบูรณ์หรือไม่ หำกมีข้อผิดพลำดคลำดเคลื่อนแล้ว ผู้ขอคืนอำกรรำยนั นๆ อำจจะไม่ได้รับคืน
เงินอำกร/หนังสือค  ำประกันของธนำคำร หรือท ำให้กำรพิจำรณำกำรคืนเงินอำกร/หนังสือค  ำประกันของธนำคำร
ล่ำช้ำออกไปอีกก็เป็นได ้
 
  ดังนั น เพ่ือให้กำรคืนเงินอำกร/หนังสือค  ำประกันของธนำคำรเป็นไปอย่ำงถูกต้องและ
รวดเร็ว ผู้ขอคืนอำกรควรติดตำมควำมคืบหน้ำในกำรพิจำรณำคืนอำกรหลังจำกที่ได้ยื่นใบขอคืนค่ำภำษีอำกรฯ 
แล้วอย่ำงต่อเนื่อง เพรำะในบำงครั งเจ้ำหน้ำที่พิจำรณำคืนอำกรอำจขอให้ผู้ขอคืนอำกรชี แจงข้อมูลเพ่ิมเติม หรือ
ด ำเนินกำรแก้ไข/ปรับปรุงข้อมูลในบำงส่วนให้เรียบร้อยก่อน แล้วจึงจะเสนอผู้มีอ ำนำจพิจำรณำอนุมัติคืน        
เงินอำกร/หนังสือค  ำประกันของธนำคำรให้แก่ผู้ขอคืนอำกรในขั นตอนต่อไป 
 
 8.5.4 กำรด ำเนินกำรเมื่ออนุมัติคืนอำกรแล้ว 
 
    1) กรณีใบขนสินค้ำขำเข้ำช ำระอำกรด้วยเงินสด ผู้มีอ ำนำจพิจำณำอนุมัติคืนอำกรจะ      
สั่งจ่ำยเงินอำกรที่จะคืนให้แก่ผู้ขอคืนอำกรผ่ำนระบบศุลกำกรอิเล็กทรอนิกส์ (TCES) เพ่ือโอนเงินเข้ำสู่บัญชี
ธนำคำรตำมเลขที่บัญชีธนำคำรของผู้ขอคืนอำกรที่ปรำกฏใน “ระบบทะเบียนผู้มำติดต่อ” ของกรมศุลกำกรต่อไป 
 
   แต่หำกไม่สำมำรถท ำกำรสั่งจ่ำยเงินผ่ำนระบบศุลกำกรอิเล็กทรอนิกส์ (TCES) ได้     
กรมศุลกำกรจะจัดส่งใบสั่งจ่ำยเงิน (กศก.108) พร้อมออกหนังสือแจ้งกำรคืนเงินค่ำภำษีอำกรให้ผู้ขอคืนอำกร
ทรำบ เพ่ือไปขอรับคืนเงินอำกร ณ ส่วนบริหำรกำรคลัง ส ำนักบริหำรกลำง ชั น 1 อำคำร 1 กรมศุลกำกร ต่อไป 
 
  2) กรณีใบขนสินค้ำขำเข้ำท่ีใช้หนังสือค  ำประกันของธนำคำรแทนกำรช ำระอำกรด้วยเงินสด 
 
   ก. กรณีใบขนสินค้ำขำเข้ำยังตัดบัญชีวัตถุดิบไม่หมด กรมศุลกำกรจะออกหนังสือแจ้ง
กำรคืนค  ำประกันตำมส่วนที่ส่งออก (กศก. 109) ให้ผู้ขอคืนอำกรทรำบ 
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   ข. กรณีใบขนสินค้ำขำเข้ำใช้ตัดบัญชีวัตถุดิบหมดแล้ว (All Drawback) และไม่มี      
เงินอำกรค้ำงช ำระ หน่วยงำนพิจำรณำคืนอำกรจะบันทึกค ำสั่งคืนหนังสือค  ำประกันของธนำคำรผ่ำนระบบศุลกำกร
อิเล็กทรอนิกส์ (TCES) เพ่ือแจ้งข้อมูลไปยังหน่วยงำนที่ปฏิบัติพิธีกำรน ำเข้ำ พร้อมออกหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำ
กำรสั่งคืนหนังสือค  ำประกันของธนำคำรให้ผู้ขอคืนอำกรน ำไปขอรับหนังสือค  ำประกันของธนำคำร ณ หน่วยงำน  
ที่ปฏิบัติพิธีกำรน ำเข้ำต่อไป 
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ผังแสดงข้ันตอนการพิจารณาคืนเงินอากร 
                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้ำหน้ำท่ีลงทะเบียนรับ กศก.111  
และเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ 

 

ไม่ครบถ้วน 

ครบถ้วน 

ถูกต้อง 

อนุมัต ิ

ผู้มีอ ำนำจ 
พิจำรณำอนุมัต ิ
 

ไม่อนุมัต ิ

ผู้น ำของเข้ำยื่น กศก.111  
และเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ 
 

เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบ
ควำมถูกต้อง 

 

ไม่ถูกต้อง 

ระบบศลุกำกร
อิเล็กทรอนิกส์

ขัดข้อง 
 

ไม่ขัดข้อง 

ช ำระอำกรด้วยเงินสด 

ออกใบสั่งจ่ำยเงิน (กศก.108) พร้อมออกหนังสือ 
แจ้งกำรคืนเงินค่ำภำษีอำกรให้ผู้ขอคืนอำกรทรำบ 
เพื่อไปขอรับคืนเงินอำกร ณ ส่วนบริหำรกำรคลัง 

ส ำนักบริหำรกลำง กรมศลุกำกร 
 

ใช้หนังสือค  ำประกันของธนำคำร 
 

ใบขนสินค้ำขำเข้ำตดั
บัญชีวัตถุดิบหมด

หรือไม่ ? 
 

ออกหนังสือแจ้งกำรคืนค  ำประกัน
ตำมส่วนที่ส่งออก (กศก. 109)  

ให้ผู้ขอคืนอำกรทรำบ 
 

ยังตัดบัญชีวัตถุดิบ 
ไม่หมด 
 

ใช้ตัดบัญชีวัตถดุิบหมดแล้ว (All Drawback) 
และไม่มีเงินอำกรค้ำงช ำระ  
 

บันทึกกำรสั่งคืนหนังสือค  ำประกันของธนำคำรผ่ำนระบบศุลกำกรอิเล็กทรอนิกส์ (TCES) 
เพื่อแจ้งให้หน่วยงำนท่ีปฏิบัติพิธีกำรน ำเขำ้ทรำบ พร้อมออกหนังสือ 

แจ้งผลกำรพิจำรณำกำรสั่งคืนหนังสอืค  ำประกันของธนำคำร 
ให้ผู้ขอคนือำกรน ำไปขอรับหนังสอืค  ำประกนัฯ  ณ หน่วยงำนท่ีปฏิบตัิพิธีกำรน ำเข้ำ

ต่อไป 

โอนเงนิเข้ำบัญชีธนำคำร
ของผู้ขอคืนอำกร 

ขัดข้อง 

เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบ
ควำมครบถ้วน 
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 8.6 ตัวอย่างใบสั่งจ่ายเงิน (กศก.108) 
 

              

      

     

                        

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

 
8-16  

 8.7 ตัวอย่างหนังสือแจ้งคืนค้ าประกันตามส่วนที่ส่งออก (กศก.109) และบัญชีรายละเอียดแนบ
หนังสือแจ้งคืนค้ าประกันตามส่วนที่ส่งออก 
 

หนังสือแจ้งคืนค้ าประกันตามส่วนที่ส่งออก (กศก.109) 

        

      

                                      

     

                                  

                                                                                                 

                                                                                                       19    

                         (        9 )  . . 2482      
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   ....................................................

          

   . 109
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บัญชีรายละเอียดแนบหนังสือแจ้งคืนค้ าประกันตามส่วนที่ส่งออก 
 

                                 

                 

          (      ,     ,     )

                                                               /     

(          )………….………………..

             (………………………...…)

(          )………………………..

             (…………………………)

(          )………………………..

             (…………………………)
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 8.8 ระยะเวลาด าเนินการ 
 
  เป็นไปตำมข้อก ำหนดในหัวข้อ “2. กระบวนงำนกำรส่งเสริมกำรส่งออก” หัวข้อย่อย “2.3        
กำรอนุมัติคืนอำกรตำมมำตรำ 19 ทวิ” ของประกำศกรมศุลกำกรลงวันที่ 5 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2555 เรื่อง 
ก ำหนดระยะเวลำแล้วเสร็จของงำน พ.ศ. 2555 ดังนี  

 
 8.8.1 ชุดค ำขอคืนอำกรที่มีข้อมูลใบขนสินค้ำขำเข้ำและใบขนสินค้ำขำออกรวมกันไม่เกิน      
100 ฉบับ ด ำเนินกำรภำยใน 15 วันท ำกำรนับแต่วันรับชุดค ำขอคืนอำกรตำมมำตรำ 19 ทวิ (โดยมีเอกสำร
ถูกต้องครบถ้วน) จนถึงวันอนุมัติคืนอำกร 
  
 8.8.2 ชุดค ำขอคืนอำกรที่มีข้อมูลใบขนสินค้ำขำเข้ำและใบขนสินค้ำขำออกรวมกันจ ำนวนตั งแต่ 
101-500 ฉบับ ด ำเนินกำรภำยใน 30 วันท ำกำรนับแต่วันรับชุดค ำขอคืนอำกรตำมมำตรำ 19 ทวิ (โดยมี
เอกสำรถูกต้องครบถ้วน) จนถึงวันอนุมัติคืนอำกร 
 
 8.8.3 ชุดค ำขอคืนอำกรที่มีข้อมูลใบขนสินค้ำขำเข้ำและใบขนสินค้ำขำออกรวมกันเกิน กว่ำ     
500 ฉบับ ด ำเนินกำรภำยใน 45 วันท ำกำรนับแต่วันรับชุดค ำขอคืนอำกรตำมมำตรำ 19 ทวิ (โดยมีเอกสำร
ถูกต้องครบถ้วน) จนถึงวันอนุมัติคืนอำกร 
 
 8.9 อัตราค่าธรรมเนียม 
 
  - 
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 8.10 หน่วยงานให้บริการ 
 

ชื่อหน่วยงำน ผลิตภัณฑ์ในควำมรับผิดชอบ 
ฝ่ำยตรวจสอบสิทธิประโยชน์ที่ 3 
ส่วนตรวจสอบสิทธิประโยชนท์ำงภำษีอำกร 
ส ำนักสิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำกร 
ชั น 5 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ 
กรมศุลกำกร คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทร. 0 2667 6541 
โทรสำร 0 2240 2328 

ผลิตภัณฑ์ตำมหมวด 1 ถึง 7  
หรือตอนที่ 1 ถึง 40  
ของภำค 2 แห่งพระรำชก ำหนดพิกัดอัตรำศุลกำกร 
พ.ศ. 2530 

ฝ่ำยคืนอำกรที่ 1 
ส่วนคืนและชดเชยอำกร 
ส ำนักสิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำกร 
ชั น 3 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ 
กรมศุลกำกร คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทร. 0 2667 7034 
โทรสำร 0 2667 6951 

ผลิตภัณฑ์ตำมหมวด 8 ถึง 11  
หรือตอนที่ 41 ถึง 63 
ของภำค 2 แห่งพระรำชก ำหนดพิกัดอัตรำศุลกำกร 
พ.ศ. 2530 

ฝ่ำยคืนอำกรที่ 2 
ส่วนคืนและชดเชยอำกร 
ส ำนักสิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำกร 
ชั น 3 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ 
กรมศุลกำกร คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทร. 0 2667 6594 
โทรสำร 0 2667 6952 

ผลิตภัณฑ์ตำมหมวด 12 ถึง 15 และ 
หมวด 19 ถึง 21  
หรือตอนที่ 64 ถึง 83 และตอนที่ 93 ถึง 97 
ของภำค 2 แห่งพระรำชก ำหนดพิกัดอัตรำศุลกำกร 
พ.ศ. 2530 

ฝ่ำยคืนอำกรที่ 3 
ส่วนคืนและชดเชยอำกร 
ส ำนักสิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำกร 
ชั น 3 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ 
กรมศุลกำกร คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทร. 0 2667 6611 
โทรสำร 0 2667 6953 

ผลิตภัณฑ์ตำมหมวด 16 ถึงหมวด 18 
ของภำค 2 แห่งพระรำชก ำหนดพิกัดอัตรำศุลกำกร 
พ.ศ. 2530 

 
 


