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3. การขอเป็นผู้ด าเนินการเกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรด้านการคืนอากร        
ตามมาตรา 19 ทวิ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.1 การขออนุมัติในหลักการของผู้น าของเข้าเพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ 
 
  การขออนุมัติในหลักการหรือการแสดงความจ านงขออนุมัติหลักการเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 
19 ทวิ นั้น ผู้ที่จะยื่นแบบแสดงความจ านงฯ ดังกล่าวจะต้องเป็นผู้น าของเข้าเท่านั้น ผู้ผลิตหรือผู้ส่งของออก  
ที่มิได้น าเข้าวัตถุดิบเพื่อขอคืนอากรไม่ต้องยื่นหนังสือแสดงความจ านงฯ เนื่องจากกฎหมายก าหนดให้คืนเงิน
อากรแก่ผู้น าของเข้าซึ่งเป็นผู้เสียภาษีอากรไว้ 
 
  เมื่อผู้น าของเข้าได้ยื่นแบบแสดงความจ านงขออนุมัติหลักการเพ่ือขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ 
(กศก.29) และได้รับอนุมัติในหลักการจากกรมศุลกากรแล้ว ผู้น าของเข้าสามารถส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า
โดยใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรด้านการคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ ได้ทันที  ดังนั้น ผู้น าของเข้าจึงควรยื่น
ขออนุมัติในหลักการเสียแต่เนิ่นๆ ก่อนที่จะน าวัตถุดิบเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการ        
รอคอยการอนุมัติ ซึ่งอาจท าให้ต้องเสียค่าภาระฝากสินค้าโดยไม่จ าเป็น 
 
 3.1.1 คุณสมบัติของผู้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร  
 
  ผู้น าของเข้าที่ประสงค์จะยื่นแสดงความจ านงขออนุมัติหลักการเพ่ือขอคืนอากรตามมาตรา 
19 ทวิ จะต้องเป็น 
 
    ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือ 
    ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล หรือ 
    บริษัทจ ากัด หรือ 
    บริษัทจ ากัด (มหาชน) 
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 3.1.2 เอกสารหลักฐานที่ต้องจัดเตรียมส าหรับการขออนุมัติในหลักการ 
 
  เอกสารหลักฐานที่ผู้ประสงค์จะยื่นแสดงความจ านงขออนุมัติหลักการเพื่อขอคืนอากรตาม
มาตรา 19 ทวิ ต้องจัดเตรียม มีดังต่อไปนี้ 
 
   1) แบบแสดงความจ านงขออนุมัติหลักการเพ่ือขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ  
(กศก.29) ซึ่งสามารถดาวน์โหลด (Download) แบบแสดงความจ านงขออนุมัติหลักการเพ่ือขอคืนอากรตาม
มาตรา 19 ทวิ (กศก.29) ได้จากเว็บไซต์กรมศุลกากร (http://www.customs.go.th) หัวข้อ “สิทธิประโยชน์
ทางศุลกากร”  “การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ”  “แบบฟอร์มต่างๆ” (ดังภาพข้างล่าง) หรือที่หัวข้อ 
“กฎหมาย/ประกาศกรมศุลกากร”  “ประกาศกรมศุลกากร” เลือก “ประกาศกรมศุลกากรที่ 66/2551” 
 

 
 

ขั้นตอนที่ 1 
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ขั้นตอนที่ 2 
 

 
 

ขั้นตอนที่ 3 
 
   2) หนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่แสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล ผู้มีอ านาจท าการแทน ทุนจดทะเบียน และที่ตั้งสถานประกอบการ ซึ่งออกให้ไม่เกิน          
6 เดือน 
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   3) ใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.2) หรือใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน (ร.ง.4) หรือหนังสือรับรองการประกอบกิจการจากหน่วยงานของรัฐ   
 
    กรณีผู้น าของเข้าไม่มีโรงงานเป็นของตนเองให้แสดงหนังสือสัญญาเช่า สัญญา
ว่าจ้าง หรือหนังสือสัญญาซื้อขาย และใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.2) หรือใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน (ร.ง.4) หรือหนังสือรับรองการประกอบกิจการจากหน่วยงานของรัฐของผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง หรือผู้ซื้อ 
 
    แต่หากโรงงานตั้งอยู่ ในเขตอุตสาหกรรมทั่ วไป นิคมอุตสาหกรรม ก็ให้ใช้
ใบอนุญาตประกอบอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2522 หรือใบอนุญาตฯ ฉบับต่ออายุ หรือใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม 
ตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 หรือใบอนุญาตฯ ส่วนขยาย ครั้งที่ ... 
หรือใบอนุญาตฯ ฉบับต่ออายุ ครั้งที่ ...  
 
 ทั้งนี้ เอกสารหลักฐานทุกฉบับให้ส าเนาภาพถ่ายซึ่งรับรองถูกต้องตรงตามต้นฉบับ โดย
ประทับตราและลงลายมือชื่อของผู้มีอ านาจตามหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือลงลายมือชื่อของ      
ผู้รับมอบอ านาจโดยให้แสดงใบมอบอ านาจด้วย 
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 3.1.3 ตัวอย่างแบบแสดงความจ านงขออนุมัติหลักการเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ แห่ง 
พ.ร.บ. ศุลกากร (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2482 (กศก.29) 
 

กศก.29 : หน้าที่ 1 
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กศก.29 : หน้าที่ 2 
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กศก.29 : หน้าที ่3 
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 3.1.4 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 
  1) ผู้น าของเข้าจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตามข้อ 3.1.2 โดยการระบุประเภทวัตถุดิบ
น าเข้าและประเภทสินค้าที่ส่งออกลงในแบบแสดงความจ านงฯ ดังกล่าวข้างต้นนั้น ให้ผู้น าของเข้าระบุกว้างๆ    
แต่ให้ครอบคลุมถึงประเภทของวัตถุดิบและสินค้าที่ผลิตทั้งหมดเพ่ือจะได้ไม่ต้องยื่นแบบแสดงความจ านงฯ 
บ่อยครั้ง  และในกรณีน าเข้าวัตถุดิบชนิดใหม่หรือมีผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่จะส่งออก หรือมีการขายวัตถุดิบให้โรงงาน
ใหม่หรือว่าจ้างโรงงานใหม่ผลิต ให้ยื่นขออนุมัติในหลักการเพิ่มเติม 
 
  2) ก่อนการผ่านพิธีการศุลกากรเพ่ือน าเข้าวัตถุดิบที่ประสงค์จะใช้สิทธิขอคืนอากรตาม
มาตรา 19 ทวิ ผู้น าของเข้าต้องยื่นแบบแสดงความจ านงขออนุมัติหลักการเพ่ือขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ 
(กศก.29) พร้อมเอกสารหลักฐานที่จัดเตรียมเรียบร้อยแล้วตาม 1) ต่อฝ่ายทะเบียนและจัดตั้ง ส านักสิทธิประโยชน์
ทางภาษีอากร 
 
  3) หากเจ้าหน้าที่ศุลกากรพบว่าเอกสารหลักฐานที่ผู้น าของเข้ายื่นไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจน  
เจ้าหน้าทีศุ่ลกากรจะแจ้งให้ผู้น าของเข้าด าเนินการแก้ไขหรือชี้แจงเพ่ิมเติม 
 
  4) เมื่อผู้น าของเข้ายื่นเอกสารหลักฐานครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะพิจารณาเสนอ  
ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติในหลักการต่อไป โดยในขั้นแรกจะเสนอให้ช าระอากรด้วยเงินสดก่อนเพ่ือความรวดเร็ว    
แต่หากผู้น าของเข้าประสงค์จะขอใช้หนังสือค้ าประกันของธนาคารแทนการช าระอากรขาเข้าที่ต้องเสีย ต้องยื่น
หลักฐานประกอบการอนุมัติใช้หนังสือค้ าประกันของธนาคาร คือ งบการเงินที่มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรับรองแล้ว 
รายละเอียดดูได้ในข้อ 3.2  
 
   ในการพิจารณาอนุมัติในหลักการจะตรวจสอบว่าการน าเข้าและการผลิตสินค้าส่งออก
ของผู้น าของเข้าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์หรือไม่ และของที่น าเข้าต้องไม่
เป็นของที่ระบุห้ามขอคืนเงินค่าภาษีอากร 
 
   หากผู้มีอ านาจอนุมัติในหลักการแล้ว ผู้น าของเข้าจะได้รับหนังสือแจ้งผลการอนุมัติ   
พร้อมทั้งแจ้งรหัสผู้น าของเข้าจ านวน 6 หลัก และเลขทะเบียนผู้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรจ านวน 14 หลัก 
เพ่ือใช้อ้างอิงในการผ่านพิธีการน าเข้าและส่งออก การยื่นสูตรการผลิต การยื่นตารางโอนสิทธิ์ และการขอคืนเงิน
อากรต่อไป ทั้งนี้ กรมศุลกากรจะจัดส่งหนังสือดังกล่าวให้ทางไปรษณีย์ หรือเพ่ือความรวดเร็วผู้น าของเข้า          
สามารถขอรับเอกสารด้วยตนเองได ้
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ผังแสดงข้ันตอนการอนุมัติในหลักการ 
 

 
 3.1.5 ระยะเวลาด าเนินการ 
 
   ภายใน 1 วันท าการ นับแต่วันที่ยื่นและเอกสารหลักฐานตามข้อ 3.1.2 ครบถ้วนถูกต้อง 
 

ไม่ครบถ้วน 

ครบถ้วน 

ถูกต้อง/ชัดเจน 

 

ไม่อนุมัต ิ

ไม่ถูกต้อง/ไม่ชัดเจน 

อนุมัต ิ

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบว่า
เอกสารหลักฐาน
ครบถ้วนหรือไม่ ? 

ผู้มีอ านาจ 
พิจารณาอนุมัติ ? 

ผู้น าของเข้ายื่น กศก.29 
 พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 

 

เจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนรับ กศก.29 พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 
และบันทึกข้อมูลเข้าสูร่ะบบศลุกากรอิเล็กทรอนิกส์ (TCES) 

 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
รายละเอียดของ
เอกสารหลักฐาน 

ก าหนด “รหัสผู้น าของเข้า” และ “เลขทะเบียนผู้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร” 
และออกหนังสือแจ้งผลการอนมุัต ิ
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 3.1.6 อัตราค่าธรรมเนียม 
 
  - 
 
 3.1.7 หน่วยงานให้บริการ 
 
   ฝ่ายทะเบียนและจัดตั้ง  
   ส่วนทะเบียนและมาตรฐานสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 
   ส านักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 
   ชั้น 6  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
   กรมศุลกากร  คลองเตย  กรุงเทพฯ  10110 
   โทร. 0 2667 6535 
   โทรสาร 0 2667 7334 
 
 3.2 การขออนุมัติในหลักการเพื่อเป็นผู้ใช้สิทธิขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ โดยใช้หนังสือค้ าประกัน
ของธนาคารแทนการช าระอากรด้วยเงินสด 
 
  ผู้น าของเข้าที่น าของเข้ามาใช้เพ่ือการผลิตส่งออกเท่านั้นจึงจะมีสิทธิขอใช้หนังสือค้ าประกันของ
ธนาคารแทนการช าระอากรด้วยเงินสด หากของใดน าเข้าเพ่ือใช้ในประเทศจะไม่มีสิทธิขอใช้หนังสือธนาคาร       
ค้ าประกัน 
 
 3.2.1 คุณสมบัติของผู้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร  
 
  ผู้น าของเข้าที่ประสงค์จะยื่นแสดงความจ านงขออนุมัติหลักการเพื่อขอคืนอากรตาม
มาตรา 19 ทวิ และประสงค์จะใช้วิธีค้ าประกันของธนาคาร จะต้องเป็น 
 
    ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือ 
    ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล หรือ 
    บริษัทจ ากัด หรือ 
    บริษัทจ ากัด (มหาชน) 
 
ทั้งนี้ ต้องที่มีฐานะการเงินมั่นคงและไม่มีการค้างช าระค่าภาษีอากร 
 
 3.2.2 เอกสารหลักฐานที่ต้องจัดเตรียมส าหรับการขออนุมัติใช้วิธีค้ าประกันของธนาคาร 
 
 เอกสารหลักฐานที่ผู้ประสงค์จะยื่นแสดงความจ านงขออนุมัติหลักการเพื่อขอคืนอากร 
ตามมาตรา 19 ทวิ และประสงค์จะใช้วิธีค้ าประกันของธนาคาร ต้องจัดเตรียม มีดังต่อไปนี้ 
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    1) แบบแสดงความจ านงขออนุมัติหลักการเพ่ือขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ   
(กศก.29) ซึ่งสามารถดาวน์โหลด (Download) แบบแสดงความจ านงขออนุมัติหลักการเพ่ือขอคืนอากรตาม
มาตรา 19 ทวิ (กศก.29) ได้จากเว็บไซต์กรมศุลกากร (http://www.customs.go.th) หัวข้อ “สิทธิประโยชน์
ทางศุลกากร”  “การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ”  “แบบฟอร์มต่างๆ” (ดูตัวอย่างขั้นตอนการเข้าถึงข้อมูล
และตัวอย่าง กศก.29 ได้ที่ข้อ 3.1.2 และ 3.1.3 ตามล าดับ) หรือที่หัวข้อ “กฎหมาย/ประกาศกรมศุลกากร”  
“ประกาศกรมศุลกากร” เลือก “ประกาศกรมศุลกากรที่ 66/2551” 
 
   2) หนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่แสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล ผู้มีอ านาจท าการแทน ทุนจดทะเบียน และที่ตั้งสถานประกอบการ ซึ่งออกให้ไม่เกิน          
6 เดือน 
   3) ใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.2) หรือใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน (ร.ง.4) หรือหนังสือรับรองการประกอบกิจการจากหน่วยงานของรัฐ   
 
    กรณีผู้น าของเข้าไม่มีโรงงานเป็นของตนเองให้แสดงหนังสือสัญญาเช่า สัญญา
ว่าจ้าง หรือหนังสือสัญญาซื้อขาย และใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.2) หรือใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน (ร.ง.4) หรือหนังสือรับรองการประกอบกิจการจากหน่วยงานของรัฐของผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง หรือผู้ซื้อ 
 
    แต่หากโรงงานตั้งอยู่ ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรม ก็ให้ใช้
ใบอนุญาตประกอบอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย 
พ.ศ. 2522 หรือใบอนุญาตฯ ฉบับต่ออายุ หรือใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม 
ตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 หรือใบอนุญาตฯ ส่วนขยาย ครั้งที่ ... 
หรือใบอนุญาตฯ ฉบับต่ออายุ ครั้งที่ ...  
 
   4) ส าเนางบการเงินของผู้น าของเข้าย้อนหลัง 1-3 ปี หรือเท่าที่มี ซึ่งแสดงฐานะ
การเงินซึ่งมีผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตรับรอง โดยมีรายละเอียดสินทรัพย์ หนี้สิน ทุนจดทะเบียน ผล           
การด าเนินงาน ก าไรขาดทุน 
 
    5) ส าเนาใบขนสินค้าขาออกจ านวนพอประมาณ (ถ้ามี) เพ่ือแสดงว่าได้เคยมี      
การส่งออกแล้ว กรณีผู้น าของเข้ามิใช่ผู้ส่งของออกควรมีสัญญาหลักฐานการโอนสิทธิให้ผู้น าของเข้าเป็นผ   ้ขอคืน      
เงินอากรที่ได้ช าระไว้ส าหรับวัตถุดิบที่น าเข้า กรณีมีการส่งออกจ านวนมากให้แสดงสถิติผลงานการส่งออกด้วย 
 
    6) ส าเนาหลักฐานการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าต่างประเทศยังมิได้ท าการส่งออก (ถ้ามี) 
 
    7) ส าเนาบัตรส่งเสริมการลงทุน (ถ้ามี)  
 
 ทั้งนี้  เอกสารหลักฐานทุกฉบับให้ส าเนาภาพถ่ายซึ่งรับรองถูกต้องตรงตามต้นฉบับ           
โดยประทับตราและลงลายมือชื่อของผู้มีอ านาจตามหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือลงลายมือชื่ อของ
ผู้รับมอบอ านาจโดยให้แสดงใบมอบอ านาจด้วย 
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 3.2.3 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 
  1) ผู้น าของเข้าจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตามข้อ 3.2.2 โดยในการระบุประเภทวัตถุดิบ
น าเข้าและประเภทสินค้าท่ีส่งออกลงในแบบแสดงความจ านงขออนุมัติหลักการเพ่ือขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ 
นั้น ให้ผู้น าของเข้าระบุกว้างๆ แต่ให้ครอบคลุมถึงประเภทของวัตถุดิบและสินค้าที่ผลิตทั้งหมดเพ่ือมิต้องยื่น     
แบบแสดงความจ านงฯ บ่อยครั้ง และในกรณีน าเข้าวัตถุดิบชนิดใหม่หรือมีผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่จะส่งออก หรือมีการ
ขายวัตถุดิบให้โรงงานใหม่หรือว่าจ้างโรงงานใหม่ผลิต ให้ยื่นขออนุมัติในหลักการเพิ่มเติม 
 
  2) ก่อนการผ่านพิธีการศุลกากรเพ่ือน าเข้าวัตถุดิบที่ประสงค์จะใช้สิทธิขอคืนอากรตาม
มาตรา 19 ทวิ ผู้น าของเข้าต้องยื่นแบบแสดงความจ านงขออนุมัติหลักการเพ่ือขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ 
(กศก.29) พร้อมเอกสารหลักฐานที่จัดเตรียมเรียบร้อยแล้วตาม 1) ต่อฝ่ายทะเบียนและจัดตั้ง ส านักสิทธิประโยชน์
ทางภาษีอากร 
 
  3) หากเจ้าหน้าที่ศุลกากรพบว่าเอกสารหลักฐานที่ผู้น าของเข้ายื่นไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจน  
เจ้าหน้าทีศุ่ลกากรจะแจ้งให้ผู้น าของเข้าด าเนินการแก้ไขหรือชี้แจงเพ่ิมเติม 
 
  4) เมื่อผู้น าของเข้ายื่นเอกสารหลักฐานครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะพิจารณาเสนอผู้มี
อ านาจพิจารณาอนุมัติในหลักการต่อไป  ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติในหลักการจะตรวจสอบว่าการน าเข้าและ  
การผลิตสินค้าส่งออกของผู้น าของเข้าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์หรือไม่ 
และของทีน่ าเข้าต้องไม่เป็นของที่ระบุห้ามคืนเงินภาษีอากร  นอกจากนี้ จะพิจารณาฐานะการเงินของผู้น าของเข้า 
ความมั่นคงของธุรกิจ เช่น อัตราส่วนทุนหมุนเวียน อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ และอัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ ประกอบกับหลักฐานการสั่งซื้อจากลูกค้า
ต่างประเทศและผลงานการส่งออก และประวัติหรือพฤติกรรมของผู้น าของเข้าว่าเคยประวิงเวลาการช าระอากร
หรือไม่ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนหรือไม่ และตามเงื่อนไขของการส่งเสริมการลงทุนมีข้อก าหนดว่าจะต้องผลิต
สินค้าส่งออกจ านวนเท่าใดหรือไม่ 
 
  หากผู้มีอ านาจอนุมัติในหลักการแล้ว ผู้น าของเข้าจะได้รับหนังสือแจ้งผลการอนุมัติ   
พร้อมทั้งแจ้งรหัสผู้น าของเข้าจ านวน 6 หลัก และเลขทะเบียนผู้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรจ านวน 14 หลัก 
เพ่ือใช้ในการขอคืนอากรต่อไป ซึ่งกรมศุลกากรจะจัดส่งหนังสือดังกล่าวให้ทางไปรษณีย์ หรือเพ่ือความรวดเร็วผู้น า
ของเข้าก็สามารถของรับเอกสารได้ด้วยตนเอง 
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ผังแสดงข้ันตอนการขออนุมัติในหลักการ 
 

 
 3.2.4 ระยะเวลาด าเนินการ 
 
   ภายใน 1 วันท าการนับแต่วันที่ยื่นและเอกสารหลักฐานตามข้อ 3.2.2 ครบถ้วนถูกต้อง 
 

ไม่ครบถ้วน 

ครบถ้วน 

ถูกต้อง/ชัดเจน 

 

ไม่อนุมัต ิ

ไม่ถูกต้อง/ไม่ชัดเจน 

อนุมัต ิ

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบว่า
เอกสารหลักฐาน
ครบถ้วนหรือไม่ ? 

ผู้มีอ านาจ 
พิจารณาอนุมัติ ? 

ผู้น าของเข้ายื่น กศก.29 
 พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 

 

เจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนรับ กศก.29 พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 
และบันทึกข้อมูลเข้าสูร่ะบบศลุกากรอิเล็กทรอนิกส์ (TCES) 

 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
รายละเอียดของ
เอกสารหลักฐาน 

ก าหนด “รหัสผู้น าของเข้า” และ “เลขทะเบียนผู้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร” 
และออกหนังสือแจ้งผลการอนมุัต ิ
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 3.2.5 อัตราค่าธรรมเนียม 
 
  - 
 
 3.2.6 หน่วยงานให้บริการ 
 
   ฝ่ายทะเบียนและจัดตั้ง  
   ส่วนทะเบียนและมาตรฐานสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 
   ส านักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 
   ชั้น 6  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
   กรมศุลกากร  คลองเตย  กรุงเทพฯ  10110 
   โทร. 0 2667 6535 
   โทรสาร 0 2667 7334 
 
 3.3 การลงทะเบียนเป็นผู้ส่งของออกที่ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรด้านการคืนอากรตามมาตรา    
19 ทวิ  
 
 3.3.1 คุณสมบัติของการเป็นผู้ส่งของออกที่ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรด้านการคืนอากร
ตามมาตรา 19 ทวิ  
 
  ผู ้ส ่งของออกต้องเป ็นผู ้ได ้ลงทะเบ ียนเป็นผู ้ผ ่านพิธ ีการศ ุลกากรหร ือด าเน ินการ            
ในกระบวนการทางศุลกากร ณ ฝ่ายทะเบียน ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ ส านักมาตรฐานพิธีการและราคา
ศุลกากร หรือ ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ในสังกัดส านักหรือส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรแล้ว 
 
 3.3.2 เอกสารหลักฐานที่ต้องจัดเตรียมส าหรับการเป็นผู้ส่งของออกที่ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
อากรด้านการคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ  
 
  เอกสารหลักฐานที่ต้องจัดเตรียมส าหรับการเป็นผู้ส่งของออกที่ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
อากรด้านการคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ ต้องจัดเตรียม มีดังต่อไปนี้ 
 
   1) แบบค าขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อมูลทะเบียนสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรส าหรับ
การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ แนบท้ายประกาศกรมศุลกากรที่  25/2556 ลงวันที่  27 กุมภาพันธ์          
พ.ศ. 2556 ซึ่งสามารถดาวน์โหลด (Download) แบบค าขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อมูลฯ ได้จากเว็บไซต์          
กรมศุลกากร (http://www.customs.go.th) หัวข้อ “กฎหมาย/ประกาศกรมศุลกากร”  “ประกาศ         
กรมศุลกากร” เลือก “ประกาศกรมศุลกากรที่ 25/2556” 
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   2) หนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่แสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
วัตถุประสงค์ของ  นิติบุคคล ผู้มีอ านาจท าการแทน ทุนจดทะเบียน และที่ตั้งสถานประกอบการ ซึ่งออกให้ไม่เกิน       
6 เดือน 
 
 เอกสารหลักฐานทุกฉบับให้ส าเนาภาพถ่ายซึ่งรับรองถูกต้องตรงตามต้นฉบับ  โดย
ประทับตราและลงลายมือชื่อของผู้มีอ านาจตามหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือลงลายมือชื่อของ      
ผู้รับมอบอ านาจโดยให้แสดงใบมอบอ านาจด้วย 
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 3.3.3 แบบค าขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลทะเบียนสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรส าหรับ       
การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ 
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 3.3.4 ขั้นตอนการด าเนินการ 
 
 1) ผู้น าของเข้าจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตามข้อ 3.3.2  
 
 2) ก่อนการผ่านพิธีการศุลกากรเพื่อส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการน าวัตถุดิบที่ประสงค์จะใช้
สิทธิขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ ไปผ่านการผลิต ผสม ประกอบ หรือบรรจุ ผู้น าของออกต้องยื่นแบบค าขอ
แก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อมูลทะเบียนสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรส าหรับการคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ  พร้อม
เอกสารหลักฐานที่จัดเตรียมเรียบร้อยแล้วตาม 1) ต่อฝ่ายทะเบียนและจัดตั้ง ในสังกัดส านักสิทธิประโยชน์ทางภาษี
อากร 
 
 3) หากเจ้าหน้าที่ศุลกากรพบว่าเอกสารหลักฐานที่ผู้น าของเข้ายื่นไม่ถูกต้องหรือไม่
สอดคล้องกับข้อมูลในระบบทะเบียนผู้มาติดต่อ เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะแจ้งให้ผู้ส่งของออกด าเนินการแก้ไขหรือ
ชี้แจงเพ่ิมเติม 
 
 4) เมื่อผู้ส่งของออกยื่นเอกสารหลักฐานครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะพิจารณาเสนอ  
ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัตกิารเป็นผู้ส่งของออกที่ด าเนินการเก่ียวกับการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรด้านการคืน
อากรตามมาตรา 19 ทวิ ต่อไป  
 
   หากผู้มีอ านาจอนุมัติค าร้องขอดังกล่าว ผู้ส่งของออกจะได้รับหนังสือแจ้งผลการอนุมัติ   
พร้อมทั้งแจ้งเลขทะเบียนผู้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรจ านวน 14 หลัก เพ่ือใช้ในการผ่านพิธีการศุลกากร
ต่อไป ซึ่งกรมศุลกากรจะจัดส่งหนังสือดังกล่าวให้ทางไปรษณีย์ หรือเพ่ือความรวดเร็วผู้ส่งของออกก็สามารถขอรับ
เอกสารได้ด้วยตนเอง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



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

 
3-18  

ผังแสดงข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

 
 3.3.5 ระยะเวลาด าเนินการ 
 
   ภายใน 1 วันท าการ นับแต่วันที่ยื่นเอกสารหลักฐานตามข้อ 3.3.2 ครบถ้วนถูกต้อง 

ไม่ครบถว้น 

 

ไม่อนุมัต ิ

อนุมัต ิ

ถูกต้อง / ชัดเจน / 
สอดคล้องกับทะเบียน 

ผู้มาตดิต่อของกรมศลุกากร 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบว่า
เอกสารหลักฐาน
ครบถ้วนหรือไม่ ? 

ผู้มีอ านาจ 
พิจารณาอนุมัติ ? 

ผู้ส่งของออกยื่นแบบค าขอแก้ไขหรือเพิ่มเตมิ 
ข้อมูลทะเบียนสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรส าหรับการคืนอากร 

ตามมาตรา 19 ทวิ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 

เจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนรับแบบค าขอฯ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 
และบันทึกข้อมูลเข้าสูร่ะบบศลุกากรอิเล็กทรอนิกส์ (TCES) 

 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
รายละเอียดของเอกสาร

หลักฐาน 

ก าหนด “เลขทะเบียนผู้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร” 
และออกหนังสือแจ้งผลการอนมุัต ิ

 
 

ไม่ถูกต้อง / ไม่ชัดเจน / 
 

ไม่สอดคล้องกับทะเบยีน 
ผู้มาตดิต่อของกรมศลุกากร 

ครบถ้วน 
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 3.3.6 อัตราค่าธรรมเนียม 
 
  - 
 
 3.3.7 หน่วยงานให้บริการ 
 
   ฝ่ายทะเบียนและจัดตั้ง  
   ส่วนทะเบียนและมาตรฐานสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 
   ส านักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 
   ชั้น 6  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
   กรมศุลกากร  คลองเตย  กรุงเทพฯ  10110 
   โทร. 0 2667 6535 
   โทรสาร 0 2667 7334 
 
 
 


