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6. การยื่นตารางโอนสิทธิ์ 
 
 ตามนัยมาตรา 19 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พุทธศักราช 2482 ที่ก าหนดหลักเกณฑ์ 
ให้คืนเงินอากรขาเข้าส าหรับของที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรและได้ผลิต หรือผสม หรือประกอบ หรือบรรจุ    
แล้วส่งของนั้นออกไปยังต่างประเทศ หรือส่งไปเป็นของใช้สิ้นเปลืองในเรือเดินทางไปต่างประเทศ โดยให้คืน     
เงินอากรขาเข้าให้แก่ผู้น าของเข้า จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่ากฎหมายให้ความส าคัญกับของที่น าเข้าว่า
จะต้องถูกน าไปผลิต หรือผสม หรือประกอบ หรือบรรจุ แล้วส่งออกไปยังต่างประเทศ แต่มิได้ จ ากัดว่าผู้ที่น าเข้า
เท่านั้นที่ต้องเป็นผู้น าของที่น าเข้าไปผ่านกรรมวิธีใดๆ แล้วส่งออกไปต่างประเทศด้วยตนเอง  ดังนั้น แม้ว่าผู้น า 
ของเข้าไม่ได้เป็นบุคคลคนเดียวกันกับผู้ส่งของออก ผู้น าของเข้าก็สามารถขอคืนเงินอากรได้ 
 
 เมื่อผู้ส่งของออกและผู้น าของเข้ามิได้เป็นบุคคลเดียวกัน ผู้ส่งของออกจะต้องแจ้งต่อกรมศุลกากรว่าผู้ส่ง  
ของออกยินยอมให้ผู้น าของเข้ารายใดบ้างน าข้อมูลการส่งออกของตนไปใช้ในการตัดบัญชีวัตถุดิบที่ได้น าเข้ามา  
เพ่ือขอคืนเงินอากรขาเข้า ซึ่งเดิมกรมศุลกากรก าหนดวิธีปฏิบัติให้ผู้ส่งของออกแจ้งในขณะส่งออกโดยบันทึก
รายละเอียดการโอนสิทธิ์ลงในใบแนบใบขนสินค้าขาออก  ต่อมาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการและลด
ต้นทุนในการผ่านพิธีการน าเข้าและส่งออก กรมศุลกากรจึงได้น าระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในปี         
พ.ศ. 2550 ส่งผลให้ผู้น าของเข้าและผู้ส่งของออกสามารถส่งข้อมูลเกี่ยวกับการน าของเข้าและการส่งของออก
ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยไม่ต้องจัดพิมพ์เอกสารใบขนสินค้าขาเข้าและใบขนสินค้าขาออกมายื่นต่อ        
กรมศุลกากร รวมทั้งยกเลิกการจัดท าใบแนบใบขนสินค้าอีกด้วย  กรมศุลกากรจึงต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการแจ้ง
ข้อมูลการโอนสิทธิ์เพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ จากเดิมมาเป็นการยื่นข้อมูลการโอนสิทธิ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือเรียกว่า “การยื่นตารางโอนสิทธิ์” แทน เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลการโอนสิทธิ์ไว้ในฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมศุลกากรและเพ่ือรองรับการคืนเงินอากรโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป 
 
 6.1 ความหมายของตารางโอนสิทธิ์ 
 
  ตารางโอนสิทธิ ์ คือ ตารางข้อมูลที ่ผู ้ส่งของออกแสดงต่อกรมศุลกากรว่า 
ยินยอมให้ผู้น าของเข้ารายใดบ้างน าข้อมูลการส่งออกของตนไปใช้ในการตัดบัญชีวัตถุดิบที่
น าเข้า เพื่อใช้สิทธิ์ขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) 
พุทธศักราช 2482 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 

 
 6.2 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
 
  ในการแจ้งข้อมูลการโอนสิทธิ์ต่อกรมศุลกากร มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ส าคัญที่ผู้ด าเนินการ
เกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรด้านการคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ โดยเฉพาะผู้ส่งของออก พึงศึกษา
และท าความเข้าใจในเบื้องต้น ดังนี้ 
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 6.2.1 ผู้มีหน้าที่ยื่นตารางโอนสิทธิ์ คือ ผู้ส่งของออกที่ผ่านพิธีการในระบบพิธีการศุลกากร
อิเล็กทรอนิกส์ และมีความประสงค์จะโอนสิทธิ์การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ ให้แก่ผู้น าของเข้าตามมาตรา   
19 ทวิ โดยยินยอมให้ผู้น าของเข้านั้นๆ น าข้อมูลการส่งออกของตนไปใช้ในการตัดบัญชีวัตถุดิบได้ 
 
 6.2.2 ผู้ส่งของออกต้องยื่นตารางโอนสิทธิ์ก่อนการส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกโดยยื่นต่อหน่วยงาน
พิจารณาคืนอากรในสังกัดส านักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร โดยมีหลักในการยื่น ดังนี้ 
 
  1) กรณีผู้ยื่นตารางโอนสิทธิ์เป็นผู้น าของเข้าที่ใช้สิทธิ์ขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ ด้วย 
ให้ยื่นตารางโอนสิทธิ์ ณ ฝ่ายคืนอากรที่รับผิดชอบการคืนอากรส าหรับผู้ส่งของออกรายนั้น 
 
  2) กรณีผู้ยื่นตารางโอนสิทธิ์มิได้เป็นผู้น าของเข้าที่ใช้สิทธิ์ขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ  
ให้ยื่นตารางโอนสิทธิ์ ณ ฝ่ายคืนอากรที่รับผิดชอบการคืนอากรตามผลิตภัณฑ์ที่ผู้ยื่นตารางโอนสิทธิ์ส่งออก 
 
 6.2.3 เมื่อผู้ส่งของออกยื่นตารางโอนสิทธิ์ ฝ่ายคืนอากรที่รับผิดชอบจะป้อนข้อมูลการโอนสิทธิ์   
เข้าสู่ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ (TCES) หากถูกต้องกรมศุลกากรจะออกเลขที่ตารางโอนสิทธิ์และแจ้งให้ผู้ยื่น
ทราบทันที เพ่ือจะได้รับน าเลขท่ีตารางโอนสิทธิ์ไปส าแดงในใบขนสินค้าขาออกต่อไป 
 
 6.3 เอกสารหลักฐานที่ต้องจัดเตรียมส าหรับการยื่นตารางโอนสิทธิ์   
 
  เอกสารหลักฐานที่ผู้ส่งของออกท่ีประสงค์จะยื่นตารางโอนสิทธิ์ต้องจัดเตรียม มีดังต่อไปนี้ 
 
 6.3.1 แบบแสดงรายการโอนสิทธิ ์เพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ (แบบ กศก. 96/6) 
พร้อมส าเนา 1 ชุด ซ่ึงผู้ประสงค์จะยื่นตารางโอนสิทธิ์สามารถดาวน์โหลด (Download) โปรแกรมการจัดท าตาราง
โอนสิทธิ์เพ่ือขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ ส าหรับผู้ประกอบการ (e-Transfer Version 2.0 Windows 
Application) ได้จากเว็บไซต์กรมศุลกากร (http://www.customs.go.th) ในหัวข้อ “สิทธิประโยชน์ทาง
ศุลกากร”  “การคืนอากรตามมาตรา 19”  “ตารางโอนสิทธิ์”  “รูปแบบการยื่นตารางโอนสิทธิ์และคู่มือ
การยื่นตารางโอนสิทธิ์” (ดังภาพข้างล่าง) โดยประเภทของไฟล์ที่ได้จากการดาวน์โหลดจะเป็นไฟล์ประเภทบีบอัด
ข้อมูล ประกอบด้วย คู่มือการใช้งานโปรแกรม โปรแกรม วิธีการกรอกข้อมูล และรูปแบบของไฟล์ตารางโอนสิทธิ์ 
ที่โปรแกรมสร้างข้ึน 
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ขั้นตอนที่ 1 
 
 
 

 
 

ขั้นตอนที่ 2 
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ขั้นตอนที่ 3 
 
 
 

 
 

ขั้นตอนที่ 4 
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 6.3.2 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่บรรจุข้อมลูการโอนสิทธิ์ของผู้ส่งของออก 
 
 6.4 ตัวอย่างแบบแสดงรายการโอนสิทธิ์เพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ (กศก.96/6) และ
ค าอธิบายการกรอกข้อมูลลงในแบบ 
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ค าอธิบายการกรอกข้อมูลลงใน 
แบบแสดงรายการโอนสิทธิ์เพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ (กศก. 96/6) 

 
 ผู้ส่งของออกท่ีประสงค์จะโอนสิทธิ์การใช้ข้อมูลการส่งออกให้แก่ผู้น าของเข้าที่ใช้สิทธิขอคืนอากรตามมาตรา 
19 ทวิ กรอกข้อมูลลงในแบบแสดงรายการโอนสิทธิ์เพ่ือขอคืนอากรตามมาตารา 19 ทวิ (กศก. 96/6) จ านวน  
1 แบบ ต่อ 1 ผลิตภัณฑ์ที่ส่งออก 
 
ล าดับที่ รายการ ค าอธิบาย 

(1) ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ส่งของออก) ห้าง/บริษัท ...  
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ... สาขา ... 

ให้กรอกชื่อของผู้ของออกเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 
และเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ส่งของออกราย
ดังกล่าว 

(2) ชื่อของที่ส่งออก ให้กรอกชื่อของผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกเป็นภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษ ซึ่งควรสอดคล้องกับข้อมูลการส่งออก 

(3) เลขที่สูตรการผลิตของที่ส่งออก ให้กรอกเลขที่สูตรการผลิตตามมาตรา 19 ทวิ ของ
ผลิตภัณฑ์ที่ส่งออก แต่หากไม่มีเลขที่สูตรการผลิตส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวก็ไม่ต้องกรอกข้อมูลในช่องนี้ 

(4) รายการที่โอนสิทธิ์: รหัสวัตถุดิบ ให้กรอกรหัสวัตถุดิบในสูตรการผลิตตามมาตรา 19 ทวิ 
ของผลิตภัณฑ์ส่งออกที่ต้องการโอนสิทธิ์ แต่หากไม่มีข้อมูล
ในช่อง (3) ก็ไม่ต้องกรอกข้อมูลในช่องนี้ 

(5) รายการที่โอนสิทธิ์: ชื่อวัตถุดิบของผู้โอน ให้กรอกชื่อวัตถุดิบในสูตรการผลิตตามมาตรา 19 ทวิ 
ของผลิตภัณฑ์ส่งออกที่ต้องการโอนสิทธิ์ แต่หากไม่มีข้อมูล
ในช่อง (3) ก็ไม่ต้องกรอกข้อมูลในช่องนี้ 

(6) รายการที่รับโอนสิทธิ์: เลขที่สูตรการผลิต ให้กรอกเลขที่สูตรการผลิตตามมาตรา 19 ทวิ ของผู้น า
ของเข้าท่ีรับโอนสิทธิ์ 

(7) รายการที่รับโอนสิทธิ์: รหัสวัตถุดิบ ให้กรอกรหัสวัตถุดิบของผู้น าของเข้าท่ีรับโอนสิทธิ์ซึ่งต้องมี
อยู่ในสูตรการผลิตตามช่อง (6) 
แต่หากโอนสิทธิ์ให้คืนอากรส าหรับวัตถุดิบทุกตัวในสูตร
การผลิตช่อง (6) ให้กรอกเป็น “999999” 

(8) รายการที่รับโอนสิทธิ์: ชื่อวัตถุดิบของผู้รับ
โอน 

ให้กรอกชื่อวัตถุดิบของผู้น าของเข้าที่รับโอนสิทธิ์ซึ่งต้องมี
อยู่ในสูตรการผลิตตามช่อง (6) 
แต่หากโอนสิทธิ์ให้คืนอากรส าหรับวัตถุดิบทุกตัวในสูตร
การผลิตช่อง (6) ไม่ต้องกรอกข้อมูลในช่องนี้ 

(9) รายการที่รับโอนสิทธิ์: เลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษีอากร 

ให้กรอกเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้น าของเข้าซึ่ง
รับโอนสิทธิ์ 

(10) รายการที่รับโอนสิทธิ์: ใช้สิทธปิระโยชน์ ให้กรอกประเภทของสิทธิประโยชน์ที่ผู้รับโอนใช้ในการตัด
บัญชีวัตถุดิบตามช่อง (7) และ (8) ว่าใช้ 19 ทวิ หรือ 
BOI 
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ล าดับที่ รายการ ค าอธิบาย 
(11) รายการที่รับโอนสิทธิ์: การโอนสิทธิ์ 19 ทว ิ ให้กรอกสัดส่วนที่โอนสิทธิ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ส่งออก 

“ทั้งหมด” หรือ “บางส่วน” ในการตัดบัญชีวัตถุดิบ 
(12) รายการที่รับโอนสิทธิ์: ปริมาณผลิตภัณฑ์ 

ที่โอน/หน่วย 
หากช่อง (11) กรอกว่า “บางส่วน” ให้กรอกจ านวน
ผลิตภัณฑ์ที่โอนสิทธิ์ให้ใช้ตัดบัญชีวัตถุดิบ เช่น 4 ชิ้น 30 
กิโลกรัม เป็นต้น 

(13) รายการทีร่ับโอนสิทธิ์: ชื่อผู้รบัโอนสิทธิ์ ให้กรอกชื่อผู้น าของเข้าซึ่งรับโอนสิทธิ์เป็นภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษ 

(14) รายการที่รับโอนสิทธิ์: ปริมาณวัตถุดิบต่อ 1 
ผลิตภัณฑ์ 

ในกรณีไม่มีสูตรการผลิตตามมาตรา 19 ทวิ ของ
ผลิตภัณฑ์ที่ส่งออก ให้ระบุจ านวนวัตถุดิบที่ใช้ต่อ
ผลิตภัณฑ์ 1 หน่วย เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกเป็น 
“รถยนต์” ซื้อ “ล้อรถ” จากผู้น าของเข้าซึ่งใช้สิทธิขอคืน
อากรตามมาตรา 19 ทวิ โดยรถยนต์ 1 คัน จะใช้ล้อ
จ านวน 4 ล้อ ให้กรอกข้อมูลในช่องนี้ เป็น “4” 

(15) ผ่านสูตรการผลิตชั้นที่ 1: เลขที่สูตรการผลิต ในกรณีผู้ส่งของออกโอนสิทธิ์ให้ผู้น าของเข้าคืนอากร
วัตถุดิบที่จะต้องผ่านสูตรการผลิตของผู้ประกอบการราย
อ่ืนก่อน ให้กรอกเลขที่สูตรการผลิตที่ต้องผ่าน และรหัส
วัตถุดิบในสูตรการผลิตนั้น ในแต่ละชั้นเรียงล าดับจาก
ผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกจนถึงวัตถุดิบที่ขอคืนอากร 

(16) ผ่านสูตรการผลิตชั้นที่ 1: รหัสวัตถุดิบ 
(17) ผ่านสูตรการผลิตชั้นที่ 2: เลขที่สูตรการผลิต 
(18) ผ่านสูตรการผลิตชั้นที่ 2: รหัสวัตถุดิบ 

 
 6.5 ค าอธิบายการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมจัดท าตารางโอนสิทธิ์ เพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ 
ส าหรับผู้ประกอบการ 
  
ล าดับที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 

1 เลขที่แบบรายงาน ไม่ต้องบันทึกข้อมูล เนื่องจากโปรแกรมจะก าหนดค่าโดย
อัตโนมัติเมื่อท าการบันทึกข้อมูล 

2 เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ให้บันทึกเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ส่งของออก 
3 ห้าง/บริษัท ให้บันทึกชื่อผู้ส่งของออกเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ 
4 ชื่อของที่ส่งออก ให้บันทึกชื่อของผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกเป็นภาษาไทยหรือ

ภาษาอังกฤษก็ได้ ซึ่งควรสอดคล้องกับข้อมูลการส่งของออก 
5 เลขที่สูตรการผลิตของที่ส่งออก  กรณีผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกตามข้อ 4 มีเลขที่สูตรการผลิต

ตามมาตรา 19 ทวิ ให้บันทึกเลขที่สูตรการผลิตโดยไม่ต้องใส่
เครื่องหมาย “-” คั่นระหว่างเลขที่สูตรการผลิตหลักและ
เลขที่สูตรการผลิตย่อย เช่น สูตรการผลิตเลขที่ 
00123456-00 ให้บันทึกค่า “0012345600” 
 กรณีผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกตามข้อ 4 ไม่มีเลขที่สูตรการผลิต
ตามมาตรา 19 ทวิ ให้บันทึกเลข ‘0’ จ านวน 10 หลัก 
(0000000000) 
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ล าดับที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
รายการที่โอนสิทธิ์ 

6 รหัสวัตถุดิบ  กรณีได้บันทึกเลขท่ีสูตรการผลิตตามมาตรา 19 ทวิ ของ
ผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกในฟิลด์ล าดับที่ 5 ให้บันทึกรหัสวัตถุดิบ
ความยาว 6 หลัก ที่ปรากฏในสูตรการผลิตดังกล่าวที่
ประสงค์จะโอนสิทธิ์ 
 กรณีได้บันทึกข้อมูลในฟิลด์ล าดับที่ 5 เป็น 
“0000000000” ให้บันทึกเลข ‘0’ จ านวน 6 หลัก 
(000000) 

7 ชื่อวัตถุดิบ  กรณีได้บันทึกเลขท่ีสูตรการผลิตตามมาตรา 19 ทวิ ของ
ผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกในฟิลด์ล าดับที่ 5 และบันทึกรหัสวัตถุดิบ
ในฟิลด์ล าดับที่ 6 ให้บันทึกชื่อวัตถุดิบที่ตรงตามรหัสวัตถุดิบ
ดังกล่าว 
 กรณีได้บันทึกข้อมูลในฟิลด์ล าดับที่ 5 เป็น 
“0000000000” และบันทึกข้อมูลในฟิลด์ล าดับที่ 6 เป็น 
“000000” ส าหรับผู้ส่งของออกท่ีได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุนให้ระบุชื่อวัตถุดิบทีป่ระสงค์จะโอนสิทธิ์ และส าหรับ 
ผู้ส่งของออกทั่วไปให้ระบุเครื่องหมาย ‘-’ 

รายการที่รับโอนสิทธิ์ 
8 เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ให้บันทึกเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้รับโอนสิทธิ์ 

ซึ่งเป็นผู้น าเข้าวัตถุดิบที่สิทธิขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ 
9 ชื่อผู้รับโอนสิทธิ์ ให้บันทึกชื่อของห้าง/บริษัทผู้รับโอนสิทธิ์เป็นภาษาไทยหรือ

ภาษาอังกฤษก็ได้ 
10 เลขที่สูตรการผลิต  กรณีผู้รับโอนสิทธิ์มีเลขที่สูตรการผลิตตามมาตรา 19 ทวิ 

ให้บันทึกเลขที่สูตรการผลิตโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมาย “-” 
คั่นระหว่างเลขที่สูตรการผลิตหลักและเลขที่สูตรการผลิต
ย่อย เช่น สูตรการผลิตเลขที่ 00123456-00 ให้บันทึกค่า 
“0012345600” 
 กรณีผู้รับโอนสิทธิ์ไม่มีเลขที่สูตรการผลิตตามมาตรา  
19 ทวิ ให้บันทึกเลข ‘0’ จ านวน 10 หลัก 
(0000000000) 

11 รหัสวัตถุดิบ  กรณีได้บันทึกเลขท่ีสูตรการผลิตตามมาตรา 19 ทวิ ของ
วัตถุดิบในฟิลด์ล าดับที่ 10 และผู้ส่งของออกประสงค์จะ 
โอนสิทธิ์ให้กับวัตถุดิบเพียงบางชนิดในสูตรการผลิตที่ระบุ 
ในฟิลด์ล าดับที่ 10 เท่านั้น ให้บันทึกรหัสวัตถุดิบความยาว 
6 หลัก ที่ปรากฏในสูตรการผลิตดังกล่าวซ่ึงประสงค์จะรับ
โอนสิทธิ์ แต่หากผู้ส่งของออกประสงค์จะโอนสิทธิ์ให้กับ
วัตถุดิบทุกชนิดในสูตรการผลิตที่ระบุในฟิลด์ล าดับที่ 10  
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ล าดับที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
ให้บันทึกเลข ‘9’ จ านวน 6 ตัว (999999) 
 กรณีผู้รับโอนสิทธิ์ได้รับสิทธิส่งเสริมการลงทุน ให้บันทึก
เลข ‘0’ จ านวน 6 หลัก (000000) 
 กรณีผู้รับโอนสิทธิ์เป็นเพียงผู้น าของเข้าทั่วไปและไม่มี 
สูตรการผลิตตามมาตรา 19 ทวิ ให้บันทึกรหัสวัตถุดิบที่รับ
โอนสิทธิ์ซึ่งได้ยื่นบัญชีวัตถุดิบไว้กับกรมศุลกากร 

12 ชื่อวัตถุดิบของผู้รับโอนสิทธิ์ ให้บันทึกชื่อวัตถุดิบที่รับโอนสิทธิ์ แต่หากข้อมูลในฟิลด์ล าดับ
ที่ 11 เป็น “999999” ให้บันทึกค าว่า “ทั้งหมด” 

13 ใช้สิทธิประโยชน์ ให้บันทึกชนิดของสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่ผู้รับโอน
สิทธิใช้ (การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ หรือสิทธิขอรับ 
การส่งเสริมการลงทุน) 

14 การโอนสิทธิ 19 ทวิ  กรณีโอนสิทธิให้คืนอากรวัตถุดิบเต็มตามจ านวนของ
ผลิตภัณฑ์ที่ส่งออก ให้บันทึก “ทั้งหมด” 
 กรณีโอนสิทธิให้คืนอากรวัตถุดิบไม่เต็มตามจ านวนของ
ผลิตภัณฑ์ที่ส่งออก ให้บันทึก “บางส่วน” 

15 ปริมาณผลิตภัณฑ์ที่โอน/หน่วย กรณีได้บันทึกการโอนสิทธิ์ 19 ทวิ เป็น “บางส่วน” ในฟิลด์
ล าดับที่ 14 ให้บันทึกปริมาณผลิตภัณฑ์ที่โอนสิทธิ์  

16 หน่วย กรณีได้บันทึกการโอนสิทธิ์ 19 ทวิ เป็น “บางส่วน” ในฟิลด์
ล าดับที่ 14 ให้บันทึกหน่วยของผลิตภัณฑ์ที่โอนสิทธิ์  

17 ปริมาณวัตถุดิบต่อ 1 ผลิตภัณฑ์ กรณีผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกไม่มีเลขที่สูตรการผลิตตามมาตรา 
19 ทวิ ให้บันทึกปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ต่อผลิตภัณฑ์ 1 หน่วย 
เช่น ผู้ส่งของออกใช้สิทธิขอรับการส่งเสริมการลงทุนซื้อล้อ
รถยนต์จากผู้น าของเข้าตามมาตรา 19 ทวิ โดยมีสูตรการ
ผลิตส าหรับผลิตภัณฑ์ล้อรถยนต์ หากรถยนต์ที่ส่งออก
จ านวน 1 คัน ใช้ล้อรถยนต์จากผู้น าของเข้ารายดังกล่าว
จ านวน 4 ล้อ ให้บันทึกค่าเป็น ‘4’ 

18 หน่วย ให้หน่วยของผลิตภัณฑ์ตามสูตรการผลิตของผู้รับโอนสิทธิ์ 
19 การผ่านสูตรการผลิตขั้นที่ 1 และข้ันที่ 2 กรณีผู้ส่งของออกโอนสิทธิ์ให้ผู้น าของเข้าคืนอากรวัตถุดิบที่

จะต้องผ่านสูตรการผลิตของผู้ประกอบการรายอ่ืนก่อน ให้
บันทึกเลขที่สูตรการผลิตที่ต้องผ่าน และรหัสวัตถุดิบใน 
สูตรการผลิตนั้นในแต่ละชั้นเรียงล าดับจากผลิตภัณฑ์ที่
ส่งออกจนถึงวัตถุดิบที่ขอคืนอากร 
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 6.6 รูปแบบของแฟ้มข้อมูลตารางโอนสิทธิ์นามสกุล (.prn) ที่ได้จากโปรแกรมจัดท าตารางโอนสิทธิ์เพื่อ
ขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ ส าหรับผู้ประกอบการ 
 
หมายเหตุ ในคอลัมภ์ “ความกว้าง” N หมายถึง เก็บค่าเป็นตัวเลข และ A หมายถึง เก็บค่าเป็นอักขระซึ่งเป็นได้

ทั้งตัวเลขและตัวอักษร 
ล าดับที ่ ต าแหน่ง ความกว้าง ชื่อคอลัมน์ ค าอธิบาย 

1 1–10 10N เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี
อากรของผู้ส่งออก 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ส่งออกตามใบ
ขนสินค้าขาออก 

2 11-20 10N เลขที่สูตรการผลิตที่
ส่งออก 

เลขที่สูตรการผลิตที่ส่งออกที่ไม่มีเครื่องหมาย “-” 
คั่นระหว่างเลขที่สูตรหลักและเลขที่สูตรย่อย 

3 21–23 3N ล าดับที่ ล าดับที่ของการโอนสิทธิ์ 
4 24-29 6A รหัสวัตถุดิบที่โอนสิทธิ์ รหัสวัตถุดิบของผู้ส่งออกท่ีต้องการโอนสิทธิ์  
5 30-39 10N สูตรการผลิตที่รับ 

โอนสิทธิ์ 
เลขที่สูตรการผลิตของผู้รับโอนสิทธิ์ที่ไม่มี
เครื่องหมาย “-” คั่นระหว่างสูตรหลักและสูตรย่อย 

6 40-45 6A รหัสวัตถุดิบที่รับ 
โอนสิทธิ 

รหัสวัตถุดิบที่มีในสูตรการผลิตตามล าดับที่ 5 

7 46-55 10N เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี
อากรผู้รับโอนสิทธิ 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้รับโอนสิทธิ์ 
 

8 56-56 1A ใช้สิทธิประโยชน์ ประเภทของการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 
โดย 1 หมายถึง การขอคืนอากรตามมาตรา 19 
ทวิ และ 2 หมายถึง การขอรับส่งเสริมการลงทุน 

9 57-57 1A ประเภทการโอนสิทธิ  ประเภทการโอนสิทธิในลักษณะ 1 หมายถึง โอน
ปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกทั้งหมด หรือ 2 
หมายถึง  โอนปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกบางส่วน 

10 58-72 15N ปริมาณผลิตภัณฑ์ที่โอน
สิทธิ 19 ทว ิ

ถ้าล าดบัที่ 9 เป็น 1 จะปรากฏเลข “0” จ านวน 
15 หลัก แตถ่้าล าดับที่ 9 เป็น 2 จะหมายถึง
ปริมาณที่โอน โดย 9 หลักแรก คือ ปริมาณหน้าจุด
ทศนิยม และ 6 หลักหลัง คือ ปริมาณหลังจุด
ทศนิยม เช่น ปริมาณ 1800.50 ให้บันทึกปริมาณ
หน้าจุดทศนิยมเป็น 000001800 และบันทึก
ปริมาณหลังจุดทศนิยมเป็น 500000 เป็นต้น 

11 73-75 3A หน่วยที่โอนสิทธิ 19 ทว ิ รหัสหน่วยของผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกเป็นภาษาอังกฤษ
พิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่ (ถ้าล าดับที่ 10 เป็น “0” 
จ านวน 15 หลัก ล าดับที่ 11 จะเว้นว่างไว้) 

12 76-90 15N ปริมาณวัตถุดิบต่อ  
1 ผลิตภัณฑ์ 

ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ต่อ 1 ผลิตภัณฑ์ส่งออก  
เช่น การส่งออกรถยนต์ใช้ล้อรถยนต์จากบริษัท A 
(19 ทวิ) จ านวน 4 ล้อ จะมีค่า 4 หรือกรณีใช้ล้อ
รถยนต์จากบริษัท A (19 ทวิ) 3 ล้อ จะมีค่าเป็น 3 
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ล าดับที ่ ต าแหน่ง ความกว้าง ชื่อคอลัมน์ ค าอธิบาย 
ส่วนอีก 1 ล้อใช้จากบริษัท B (19 ทวิ) จะปรากฏ
ในรายการโอนสิทธิ์ล าดับต่อไปในตารางโอนสิทธิ์
เดียวกัน  
กรณีผู้ส่งของออกระบุเลขที่สูตรการผลิตเป็น 
“0000000000” จะหมายถึงปริมาณวัตถุดิบที่
ใช้ต่อ 1 ผลิตภัณฑ์ที่ส่งออก 

13 91-100 10N เลขที่สูตรการผลิตผ่าน
สูตรการผลิตชั้นที่ 1 

เลขทีสู่ตรการผลิตของผู้รับโอนสิทธิ์ซึ่งเป็น
ผู้ประกอบการ 19 ทวิ ขั้นที่ 1 ที่ไม่มีเครื่องหมาย 
“-” คั่นระหว่างสูตรหลักและสูตรย่อย 
กรณไีม่มีการผ่านสูตร จะปรากฏค่าเป็นเลข “0” 
จ านวน 10 หลัก (0000000000)   

14 101 -
106 

6A รหัสวัตถุดิบผ่าน 
สูตรการผลิตชั้นที่ 1 

รหัสวัตถุดิบที่มีในสูตรการผลิตตามล าดับที่ 13   
ถ้าล าดับที่ 13 เป็น 0000000000 จะปรากฏ
ค่าเลข “0” จ านวน 6 หลัก (000000) 

15 107 -
116 

10N เลขที่สูตรการผลิตผ่าน
สูตรการผลิตชั้นที่ 2 

เลขทีสู่ตรการผลิตของผู้รับโอนสิทธิ์ซึ่งเป็น
ผู้ประกอบการ 19 ทวิ ขั้นที่ 2 ไม่มีเครื่องหมาย “-
” คั่นระหว่างสูตรหลักและสูตรย่อย 
กรณไีม่มีการผ่านสูตร จะปรากฏค่าเป็นเลข “0” 
จ านวน 10 หลัก (0000000000) 

16 117 -
122 

6A รหัสวัตถุดิบผ่านสูตรการ
ผลิตชั้นที่ 2 

รหัสวัตถุดิบที่มีในสูตรการผลิตตามล าดับที่ 15   
ถ้าล าดับที่ 15 เป็น 0000000000 จะปรากฏ
เลข “0” จ านวน 6 หลัก (000000)  

17 123 -
634 

512A ชื่อของที่ส่งออก ชื่อของที่ส่งออกเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 

18 635 - 
774 

140A ชื่อวัตถุดิบที่โอนสิทธิ ชื่อวัตถุดิบที่โอนสิทธิเป็นภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษ 

 
 6.7 ขั้นตอนการด าเนินงาน   
 
 6.7.1 ดาวน์โหลด (Download) โปรแกรมตามที่กล่าวถึงในข้อ 6.3.1 จากเว็บไซต์กรมศุลกากร 
(http://www.customs.go.th) ในหัวข้อ “สิทธิประโยชน์ทางศุลกากร”  “การคืนอากรตามมาตรา 19”  
“ตารางโอนสิทธิ์”  “รูปแบบการยื่นตารางโอนสิทธิ์และคู่มือการยื่นตารางโอนสิทธิ์” 
 
 6.7.2 ผู้ส่งของออกบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมการจัดท าตารางโอนสิทธิ์เพ่ือขอคืนอากรตาม
มาตรา 19 ทวิ ส าหรับผู้ประกอบการ ตามขั้นตอนที่ปรากฏในคู่มือการใช้งานโปรแกรม และบันทึกข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ลงในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แล้วยื่นต่อฝ่ายคืนอากรที่รับผิดชอบตามประเภทผลิตภัณฑ์ที่ส่งออก  
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 6.7.3 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องตรงกันระหว่างข้อมูลในเอกสารและข้อมูลในไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงชื่อผู้มีอ านาจ 
 
 6.7.4 เจ้าหน้าที่ท าการบันทึกข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในข้อ 6.7.2 เข้าสู่ระบบศุลกากร
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือออกเลขที่ตารางโอนสิทธิ์จ านวน 9 หลัก เลขท่ีตารางโอนสิทธิ์นี้ผู้ส่งของออกจะต้องน าไปใช้บันทึก
ในช่อง “Transfer Table” ของแต่ละรายการในใบขนสินค้าขาออกเพ่ือแจ้งรายการโอนสิทธิ์เมื่อมีการส่งข้อมูล    
การส่งออก  
 
 6.7.5 เจ้าหน้าที่ท าการบันทึกเลขที่ตารางโอนสิทธิ์ในแบบแสดงรายการโอนสิทธิ์เพ่ือขอคืนอากรตาม
มาตรา 19 ทวิ (กศก.96/6) พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง และลงทะเบียนรับตารางโอนสิทธิ์ในสมุดทะเบียนตารางโอน
สิทธิ์ 
 
 6.7.6 กรมศุลกากรจะเก็บต้นฉบับแบบแสดงรายการโอนสิทธิ์เพ่ือขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ    
ไว้เป็นหลักฐาน ส่วนส าเนาของเอกสารดังกล่าวและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะถูกคืนให้แก่ผู้ส่งของออกเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ต่อไป 
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ผังแสดงขั้นตอนการยื่นตารางโอนสิทธิ์ 
 

 
 6.8 ระยะเวลาด าเนินการ 
 
  ได้รับเลขตารางโอนสิทธิ์ทันทีที่ยื่นเอกสารและข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง 
 
 6.9 อัตราค่าธรรมเนียม 
 
  - 
 
 
 
 
 
 

ผู้ส่งของออกยื่น กศก. 96/6 พรอ้มส าเนา 
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งบรรจุไฟลข์้อมูลตารางโอนสิทธิ ์

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ 
เอกสารหลักฐาน 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

บันทึกไฟล์ข้อมูลเข้าสู ่
ระบบศลุกากรอิเล็กทรอนิกส ์

(TCES) 

มีข้อผิดพลาด 

ได้เลขท่ีตารางโอนสิทธิ ์

เจ้าหน้าท่ีบันทึกเลขท่ีตารางโอนสทิธ์ิใน กศก.96/6 และส าเนา 
พร้อมลงทะเบยีนรับตารางโอนสิทธ์ิ 

แล้วส่งส าเนา กศก.96/6 คืนผู้ส่งของออก 
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 6.10 หน่วยงานให้บริการ 
 

ชื่อหน่วยงาน ผลิตภัณฑ์ในความรับผิดชอบ 
ฝ่ายตรวจสอบสิทธิประโยชน์ที่ 3 
ส่วนตรวจสอบสิทธิประโยชนท์างภาษีอากร 
ส านักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
กรมศุลกากร คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทร. 0 2667 6541 
โทรสาร 0 2240 2328 

ผลิตภัณฑ์ตามหมวด 1 ถึง 7  
หรือตอนที่ 1 ถึง 40  
ของภาค 2 แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตรา
ศุลกากร พ.ศ. 2530 

ฝ่ายคนือากรที่ 1 
ส่วนคืนและชดเชยอากร 
ส านักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 
ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
กรมศุลกากร คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทร. 0 2667 7034 
โทรสาร 0 2667 6951 

ผลิตภัณฑ์ตามหมวด 8 ถึง 11  
หรือตอนที่ 41 ถึง 63 
ของภาค 2 แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตรา
ศุลกากร พ.ศ. 2530 

ฝ่ายคืนอากรที่ 2 
ส่วนคืนและชดเชยอากร 
ส านักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 
ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
กรมศุลกากร คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทร. 0 2667 6594 
โทรสาร 0 2667 6952 

ผลิตภัณฑ์ตามหมวด 12 ถึง 15 และ 
หมวด 19 ถึง 21  
หรอืตอนที่ 64 ถึง 83 และตอนที่ 93 ถึง 
97 
ของภาค 2 แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตรา
ศุลกากร พ.ศ. 2530 

ฝ่ายคืนอากรที่ 3 
ส่วนคืนและชดเชยอากร 
ส านักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 
ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
กรมศุลกากร คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทร. 0 2667 6611 
โทรสาร 0 2667 6953 

ผลิตภัณฑ์ตามหมวด 16 ถึงหมวด 18 
ของภาค 2 แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตรา
ศุลกากร พ.ศ. 2530 
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 6.11 ตัวอย่างตารางโอนสิทธิ์ 
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