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2. การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ 
 
 การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พุทธศักราช 2482 และ    
ที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือเรียกโดยย่อว่า “การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ” หมายถึง การคืนเงินอากร (อันได้แก่ 
อากรศุลกากร ค่าธรรมเนียม ภาษีสรรพสามิต1 และภาษีเพ่ือมหาดไทย2 แต่ไม่รวมถึงภาษีมูลค่าเพ่ิม) แก่ของ      
ที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรที่ได้เสียหรือวางประกันไว้แล้วในขณะน าเข้า ซึ่งภายหลังได้น าของที่น าเข้านั้นไปท า
การผลิต ผสม ประกอบ หรือบรรจุ เป็นสินค้าส่งออกไปต่างประเทศ หรือส่งไปเป็นของใช้สิ้นเปลืองในเรือเดินทาง
ไปเมืองต่างประเทศ โดยค านวณตามสูตรการผลิตที่ก าหนดหรือได้รับอนุมัติจากกรมศุลกากร ทั้งนี้  มีเงื่อนไขว่า
จะต้องส่งกลับออกไปภายใน 1 ปีนับแต่วันน าเข้า 
 
 มาตรการดังกล่าวข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตเพ่ือส่งออก โดยผู้ประกอบการ
สามารถใช้วัตถุดิบ หรือวัสดุกึ่งส าเร็จรูป หรือส่วนประกอบที่น าเข้ามาจากต่างประเทศไปท าการผลิต ผสม 
ประกอบ หรือบรรจุ เป็นสินค้าส่งออกไปต่างประเทศได้โดยไม่ต้องแบกรับค่าภาระภาษีอากรที่ต้องเสียเนื่องจาก
การน าของเข้า เพราะเมื่อส่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการน าของที่น าเข้ามาไปผ่านกรรมวิธีแล้วส่งออก ผู้น าของเข้า    
รายดังกล่าวจะสามารถขอคืนเงินอากรที่ได้ช าระไว้แล้วได้ กล่าวคือ ในการผลิตสินค้าประเภทหนึ่งๆ อาจต้องใช้
วัตถุดิบทั้งหมดหรือวัตถุดิบเพียงบางส่วนที่ได้น าเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งเมื่อน าวัตถุดิบเข้ามาในประเทศก็ต้อง
ช าระค่าภาษีอากรขาเข้า แตเ่มื่อใดก็ตามที่ได้ส่งสินค้าทีไ่ด้จากการน าวัตถุดิบที่น าเข้ามาไปผ่านกรรมวิธีแล้วออกไป
ยังต่างประเทศก็ควรได้รับคืนเงินอากรขาเข้าที่ได้ช าระไว้ส าหรับการน าเข้าวัตถุดิบนั้น เสมือนกับว่ามิได้มีการน า
วัตถุดิบนั้นเข้ามาในประเทศ  
 
 มาตรา 19 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พุทธศักราช 2482 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 3 
แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่  13) พ.ศ. 2499 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 329 ลงวันที่            
13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2543 ความว่า 
 
 

 
 

                                                 
1 มาตรา 106 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ความว่า “สินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร ถ้าพิสูจน์เป็นที่

พอใจอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายว่าได้ผลิตด้วยสินค้า ที่น าเข้าซึ่งได้เสียภาษีแล้ว ให้คืนภาษีส าหรับสินค้าที่ได้เสียภาษีแล้วนั้น
ให้แก่ผู้น าเข้าตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขเดียวกับการคืนเงินอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร” 

2 ภาษีเพื่อมหาดไทย คือ ภาษีที่เก็บเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และพระราชบัญญัติจัดสรร
เงินภาษีสุรา พ.ศ. 2527 เพื่อให้กระทรวงมหาดไทยน าไปจัดสรรให้แก่กรุงเทพมหานครและราชการส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 
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 2.1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้สิทธิขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ 
 
  จากบทบัญญัติข้างต้น มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขส าคัญที่ผู้ประสงค์จะใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
ด้านการคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ พึงศึกษาและท าความเข้าใจไว้เป็นเบื้องต้น ดังนี้ 
 
 2.1.1 ของทีน่ าเข้ามานั้นมิใช่ของท่ีกฎกระทรวงระบุห้ามคืนเงินอากร  
 
  เงื่อนไขข้อนี้ก าหนดขึ้นเพ่ือให้อ านาจแก่กระทรวงการคลังในการออกกฎกระทรวงที่ระบุ
ชนิดหรือประเภทของของที่ห้ามคืนเงินอากรขาเข้า แต่จนถึงปัจจุบันยังมิได้มีกฎกระทรวงระบุห้ามคืนเงินอากรแก่
ของประเภทใด  อย่างไรก็ตาม กรมศุลกากรได้มีประกาศกรมศุลกากรที่ 89/2540 ลงวันที่ 12 ธันวาคม          
พ.ศ. 2540 เพ่ือก าหนดชนิดของที่ได้รับคืนอากรและของที่ไม่ได้รับคืนอากรตามความในมาตรา 19 ทวิ ไว้ ดังนี้ 
 
  1) ของท่ีได้รับคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ ได้แก่ 
 
   ก. วัตถุดิบที่เห็นได้ชัดเจนมีอยู่ในของที่ผลิตเพ่ือส่งออก เช่น ผ้า กระดุม ซิป ด้าย             
ในผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าส าเร็จรูป เม็ดพลาสติก แผ่นพลาสติก ในผลิตภัณฑ์ประเภทพลาสติก เป็นต้น 
 

“มาตรา 19 ทวิ ของที่ส่งออกไปยังเมืองต่างประเทศหรือส่งไปเป็นของใช้สิ้นเปลืองในเรือเดินทางไป
ต่างประเทศ ถ้าพิสูจน์เป็นที่พอใจอธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายว่าได้ผลิต หรือผสม หรือประกอบ 
หรือบรรจุด้วยของที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร ให้คืนเงินอากรขาเข้าส าหรับของดังกล่าวที่ได้เรียกเก็บ
ไว้แล้วให้แก่ผู้น าของเข้า ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
 (ก) ของที่น าเข้ามานั้นมิใช่ของที่กฎกระทรวงระบุห้ามคืนเงินอากร 
 (ข) ปริมาณของที่น าเข้าซึ่งใช้ในการผลิต หรือผสม หรือประกอบ หรือบรรจุ เป็น
ของที่ส่งออกให้ถือตามหลักเกณฑ์ท่ีอธิบดีเห็นชอบหรือประกาศก าหนด 
 (ค) ของนั้นได้ส่งออกไปทางท่าหรือที่ส าหรับการส่งออกซ่ึงของที่ขอคืนอากรขาเข้า 
 (ง) ของนั้นได้ส่งออกไปภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่น าของเข้าซึ่งใช้ในการผลิต หรือ
ผสม หรือประกอบ เป็นของที่ส่งออก หรือใช้บรรจุของที่ส่งออกเข้ามาในราชอาณาจักร เว้นแต่ในกรณี
มีเหตุสุดวิสัยท าให้ไม่อาจส่งออกภายในก าหนดเวลาดังกล่าวได้ อธิบดีจะขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน
หกเดือน และ 
 (จ) ต้องขอคืนอากรภายในหกเดือนนับแต่วันที่ส่งของนั้นออกไป แต่อธิบดีจะขยาย
เวลาออกไปตามที่เห็นสมควรก็ได้ 
 อธิบดีมีอ านาจออกข้อบังคับว่าด้วยการพิสูจน์ของ การส่งออกไป การจัดท าและยื่น
เอกสารต่างๆ การค านวณเงินอากรที่พึงคืนให้ และวิธีการอ่ืนๆ เกี่ยวกับการขอคืนเงินอากรนี้” 
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   ข. วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตโดยตรงที่มีอยู่ในของที่ผลิตเพ่ือส่งออก แต่ไม่ปรากฏให้เห็น
อย่างชัดเจน เช่น เคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาสภาพอาหารในผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารกระป๋อง เคมีภัณฑ์ชนิดสเปรย์ที่ใช้
ฉีดคอเสื้อให้แข็งในผลิตภัณฑ์ประเภทเสื้อผ้าส าเร็จรูป ตัวท าละลาย (Solvent) ที่ใช้ผสมกาวในผลิตภัณฑ์ประเภท
เซลโลเฟน (Cellophane) น้ ายากันสนิมในผลิตภัณฑ์ประเภทวงจรไฟฟ้า เป็นต้น 
 
   ค. วัตถุดิบจ าเป็นที่ ใช้ในการผลิต เช่น เคมีภัณฑ์ที่ท าให้เส้นด้ายเหนียว (Sizing 
Material) เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการซักฟอก (Bleaching Agent) ในผลิตภัณฑ์ประเภทสิ่งทอ กระดาษทราบ ผงขัด 
น้ ายาขัดเงา สักหลาด น้ ายาผสมที่ใช้ในการขัด สิ่งที่ใช้ในการขัดต่างๆ ชอล์ก กระดาษคาร์บอน และแบบ 
(Pattern) เป็นต้น 
 
  2) ของท่ีไม่ได้รับคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ ได้แก่ 
 
   ก. เครื่องจักร เครื่องพิมพ์ แม่พิมพ์ (Mould) เครื่องใช้การผลิตชนิดต่างๆ เช่น ลูกกลิ้ง
บดแร่ (Grinding Ball) ที่ใช้ในการผลิตแร่ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ท าจากทังสเตนคาร์ไบด์ (Tungsten Carbide)    
ซึ่งใช้ในการผลิตนาฬิกา เป็นต้น 
 
   ข. เชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิต เช่น น้ ามัน ไม้ฟืน ถ่านหิน เป็นต้น 
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ประกาศกรมศุลกากรที่ 89/2540 ลงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2540 
เรื่อง ของท่ีได้รับคืนอากรขาเข้าตามความในมาตรา 19 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9)      
พ.ศ. 2482  และของท่ีได้รับงดเว้นการเก็บอากรขาเข้า เมื่อตรวจปล่อยไปจากคลังสินค้าทัณฑ์บน 

ประเภทโรงผลิตสินค้า เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักรตามความในมาตรา 88 
แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 
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ประกาศกรมศุลกากรที่ 89/2540 ลงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2540 (ต่อ) 
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 2.1.2 ปริมาณของที่น าเข้าซึ่งใช้ในการผลิต หรือผสม หรือประกอบ หรือบรรจุเป็นของที่
ส่งออก ให้ถือตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีเห็นชอบหรือประกาศก าหนด  
 
  เนื่องจากสภาพของผลิตภัณฑ์  
ที่ได้จากการน าวัตถุดิบที่น าเข้าไปผ่านกระบวนการ
ผลิต ผสม ประกอบ หรือบรรจุ มักจะแตกต่างไป 
จากเดิม และในบางกรณี ก็ไม่อาจตรวจสอบได้   
อย่างชัดเจนด้วยสายตาว่ามีวัตถุดิบชนิดนั้นๆ     
เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่ อ้างถึงหรือไม่    
อีกทั้งผู้ส่งของออกอาจแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับชนิดหรือ
ปริมาณวัตถุดิบที่ถูกน าไปใช้ในการผ่านกรรมวิธี
เ พ่ือ ให้ ได้ ผลิ ตภัณฑ์ที่ ส่ งออกไม่สอดคล้องกับ    
ความเป็นจริ งที่ เกิดขึ้น  ยกตัวอย่ างการแสดง
ส่วนผสมหรือส่วนประกอบที่เป็นของในประเทศด้วย
ปริมาณที่ต่ ากว่าที่ใช้จริง โดยมุ่งหวังที่จะใช้ส่วนที่
ไม่ได้ถูกน าไปใช้ในการผ่านกรรมวิธีหาประโยชน์โดย
มิได้ส่งออก  ดังนั้น เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับชนิดและปริมาณของวัตถุดิบที่ถูกน าไปผ่านกรรมวิธี จึงต้องมี        
การก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือใช้ในการพิสูจน์ตรวจสอบ ซึ่งกรมศุลกากรได้ก าหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะใช้สิทธิขอคืน   
เงินอากรตามมาตรา 19 ทวิ ต้องยื่น “สูตรการผลิต” ที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ส่งออก 
 
 2.1.3 ของนั้นได้ส่งออกไปทางท่าหรือท่ีส าหรับการส่งออกซึ่งของที่ขอคืนอากรขาเข้า  

 
เพ่ือให้การควบคุมทางศุลกากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการก าหนดให้
ต้องส่งของออกผ่านทางหรือที่ที่ก าหนดไว้เท่านั้น หากผู้ใดส่งออกของทางท่าหรือ
ทีอ่ื่นๆ ที่ไม่ได้ก าหนดให้เป็นสถานที่ส าหรับการส่งของออกตามกฎหมายศุลกากร
และโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรแล้ว ผู้นั้นจะมีความผิดตาม
กฎหมายศุลกากร   
 
ทั้งนี้ ในการก าหนดท่าหรือท่ีเพ่ือการน าของเข้าหรือส่งของออกทั้งทางน้ า ทางบก 

หรือทางอากาศจะก าหนดโดยการออกเป็นกฎกระทรวงการคลังตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พระพุทธศักราช 24693 และในปัจจุบันกฎกระทรวงก าหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ 

                                                 
3 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช 2469 ความว่า “เพื่อความประสงค์แห่งการน าของเข้าหรือส่งของ

ออก หรือการน าของเข้าและส่งของออก และการศุลกากร ให้รัฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทรวง 
 (1) ก าหนดท่าหรือท่ีใดๆ ในราชอาณาจักร ให้เป็นท่าหรือท่ีส าหรับการน าเข้าหรือส่งออก หรือน าเข้าและส่งออกซึ่งของประเภท

ใดๆ หรือทุกประเภท ทางทะเล หรือทางบก หรือให้เป็นท่าหรือที่ส าหรับการส่งออกซึ่งของที่ขอคืนอากรขาเข้าหรือของที่มี
ทัณฑ์บน ท้ังนี้ โดยมีเง่ือนไขตามแต่จะเห็นสมควร 

 (2) ก าหนดสนามบินใดๆ ในราชอาณาจักรให้เป็นสนามบินศุลกากร โดยมีเง่ือนไขตามแต่จะเห็นสมควร 
 (3) ระบุเขตศุลกากร ณ ท่าใด หรือท่ีใด หรือสนามบินใด ซึ่งได้ก าหนดไว้ดังกล่าวข้างต้น” 
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ด่านพรมแดน และด่านศุลกากร พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดให้ทุกท่าหรือที่ และ   
ทุกสนามบินศุลกากร สามารถน าเข้าของได้ทุกประเภท ส่งของออกได้ทุกประเภท รวมทั้งส่งออกของซึ่งขอคืน   
เงินอากรขาเข้าหรือของที่มีทัณฑ์บนได้ทุกประเภทแล้ว 
 
 2.1.4 ของนั้นได้ส่งออกไปภายใน 1 ปีนับแต่วันที่น าของซึ่งใช้ในการผลิต หรือผสม หรือ
ประกอบ เป็นของที่ส่งออก หรือใช้บรรจุของที่ส่งออก เข้ามาในราชอาณาจักร เว้นแต่ในกรณีมีเหตุสุดวิสัย  
ท าให้ไม่อาจส่งออกภายในก าหนดเวลาดังกล่าวได้ อธิบดีจะขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 6 เดือน 
 
  การก าหนดเงื่อนไขให้ต้องน าของที่น า เข้าไปผ่าน
กระบวนการผลิต ผสม ประกอบ หรือบรรจุ แล้วส่งออกภายใน 1 ปี เป็นการ
ป้องกันมิให้ผู้น าของเข้าประวิงเวลาหรือหลีกเลี่ยงการช าระค่าภาษีอากร โดย  
อ้างว่าจะน าวัตถุดิบที่น าเข้าไปผ่านกรรมวิธีเพ่ือส่งออก เพราะในการน าของเข้า
โดยมีวัตถุประสงค์จะใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรด้านนี้ผู้น าของเข้าอาจใช้
วิธีค้ าประกันแทนการช าระอากรขาเข้าที่ต้องเสียได้ จึงท าให้ยังไม่ต้องช าระ      
ค่าภาษีอากรขาเข้าเมื่อน าของไปจากอารักขาของศุลกากร  
 
  ส าหรับการขยายเวลาในการส่งออกนั้นจะกระท าได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นเท่านั้น แต่
ก็ไม่อาจขยายออกไปได้เกินกว่า 6 เดือน ทั้งนี้ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้บัญญัติความหมายของ           
“เหตุสุดวิสัย” ไว้ว่า “เหตุใดๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี ไม่มีใครจะอาจป้องกันได้ แม้ทั้งบุคคลผู้ต้อง
ประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้นจะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลนั้นในฐาน
เช่นนั้น เช่น น้ าท่วม ไฟไหม้ โรคระบาด หรือเกิดสงคราม”  
 
 2.1.5 ต้องขอคืนอากรภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ส่งของนั้นออกไป แต่อธิบดีจะขยายเวลา
ออกไปตามที่เห็นสมควรก็ได้  
 
  เงื่อนไขดังกล่าวเป็นไปเพ่ือสร้างความยืดหยุ่นให้แก่ผู้น าของเข้าที่ประสงค์จะใช้สิทธิขอคืน
อากรตามมาตรา 19 ทวิ เพราะขั้นตอนที่ต้องด าเนินการก่อนที่ผู้น าของเข้าจะยื่นค าร้องขอคืนเงินอากรได้นั้น 
จะต้องมีการพิสูจน์สูตรการผลิตที่ได้ยื่นไว้ต่อกรมศุลกากรก่อน แล้วจึงน าสูตรการผลิตที่ได้รับการอนุมัติรวมถึง
ตารางโอนสิทธิ์ (หากมี) ไปค านวณร่วมกับปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกเพ่ือระบุชนิดและปริมาณวัตถุดิบที่ถูกน าไป
ผ่านกรรมวิธีเพ่ือขอคืนเงินอากรต่อไป จะเห็นได้ว่าการจะด าเนินการให้แล้วเสร็จตามขั้นตอนที่กล่าวมาและ       
ไดข้้อมูลที่มีความครบถ้วนถูกต้อง ผู้น าของเข้าและผู้ที่เกี่ยวข้องรายอ่ืนๆ ต้องใช้เวลาระยะหนึ่ง  ด้วยเหตุดังกล่าว
หากไม่มีช่องทางให้ผู้น าของเข้าได้ใช้เพ่ือขอขยายเวลาในการขอคืนเงินอากรออกไปแล้ว ระยะเวลาเพียง 6 เดือน
นับแต่วันที่ส่งของออกก็อาจกลายเป็นอุปสรรคส าคัญทีอ่าจสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้น าของเข้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง
อ่ืนๆ และอาจถึงข้ันเสียผลประโยชน์ที่พึงไดใ้นที่สุด 
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 2.2 การค้ าประกันแทนการช าระอากรที่ต้องช าระ 
 
  หลักส าคัญประการหนึ่งของการใช้สิทธิขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ คือ ในการน าวัตถุดิบเข้ามา              
เพ่ือผ่านกรรมวิธีจนได้ผลิตภัณฑ์แล้วส่งออก ผู้น าของเข้าต้องช าระค่าภาษีอากรขาเข้าไว้ก่อนจึงจะสามารถน าของ
ออกจากอารักขาของศุลกากรได้  
 
  การก าหนดให้ผู้น าของเข้าต้องช าระค่าภาษีอากรขาเข้าไว้ก่อนแล้วค่อยขอคืนค่าภาษีอากร          
ในภายหลังเมื่อมีการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการน าวัตถุดิบที่น าเข้าไปผ่านกรรมวิธี  เป็นการสร้างภาระ        
ทางการเงินที่ผู้น าของเข้า ผู้ผลิต และผู้ส่งของออกจะต้องแบกรับ  ดังนั้น รัฐจึงได้ก าหนดมาตรการช่วยเหลือและ
บรรเทาภาระทางการเงินด้วยการให้ใช้หนังสือค้ าประกันแทนการช าระอากรด้วยเงินสด ผู้น าของเข้าจึงสามารถ 
ขอใช้หนังสือค้ าประกันของกระทรวงการคลัง หรือธนาคาร หรือหลักประกันอ่ืนแทนการช าระอากรขาเข้าด้วย  
เงินสดได้ โดยอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบมายมีอ านาจที่จะอนุญาตให้รับการค้ าประกันของกระทรวงการคลัง หรือ
ธนาคาร หรือหลักประกันอื่นแทนการช าระภาษอีากรขาเข้าท่ีต้องเสียและอาจก าหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรก็ได้ 
และเมื่อมีการส่งออกผลิตภัณฑ์ซึ่งได้จากการน าของที่น าเข้าซึ่งประสงค์จะขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ ไปผ่าน
กรรมวิธีใดๆ อีกทั้งของที่น าเข้าต้องเป็นของที่มีสิทธิขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ ได้ ก็จะได้รับการแจ้งคืน     
ค้ าประกัน โดยถือเสมือนว่าเป็นการคืนเงินอากรตามนัยมาตรา 19 ตรี แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) 
พุทธศักราช 2482 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 329 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 
และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2543 ดังนี้ 

มาตรา 19 ทวิ: ของที่ส่งออกต้องผ่าน 

การผลิต ผสม ประกอบ หรือบรรจุหีบห่อ

ใหม่แล้ว โดยต้องส่งออกภายใน 1 ปี และ

อาจขยายเวลาได้แต่ไม่เกิน 6 เดือน 

นอกจากนี้ อาจขอขยายเวลาการขอคืนอากร

เกินกว่า 6 เดือนได้ตามความเหมาะสม และ

หากส่งออกหมดก็จะได้คืนอากรหมด 

ทั้งจ านวนที่ได้ช าระไว้ 

 

มาตรา 19: ของที่ส่งกลับออกไปต้องอยู่ใน  

สภาพเดิม โดยต้องส่งออกภายใน 1 ปี ขยายเวลา

ไม่ได้ ที่ส าคัญต้องขอคืนอากรภายใน 6 เดือน  

แต่ได้คืนเพียง 9 ใน 10 ส่วน หรือส่วนที่เกิน 

1,000 บาทของจ านวนที่ได้เรียกเก็บไว ้ 

โดยค านวณตามใบขนสินค้าขาออกแต่ละฉบับ 

แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 
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  กรณีใช้หนังสือค้ าประกันของธนาคารแทนการช าระภาษอีากรขาเข้า หากไม่ส่งออกภายใน 1 ปี ผู้น า
ของเข้าต้องช าระค่าภาษีอากรพร้อมเงินเพ่ิมร้อยละ 1 ต่อเดือนนับแต่วันที่รับของไปจากอารักขาของศุลกากร  
โดยเงินเพ่ิมนี้ หมายถึง เงินที่ผู้น าของเข้าหรือผู้ส่งของออกน ามาช าระให้แก่กรมศุลกากรนอกเหนือจากค่าภาษี
อากรที่ต้องช าระตามปกติ เนื่องจากไม่ได้ช าระเงินอากรให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กฎหมายก าหนดไว้ โดยเงินเพ่ิม
ถือเป็นเงินอากรตามกฎหมายศุลกากร  ทั้งนี้ การเรียกเก็บเงินเพ่ิมร้อยละ 1 ต่อเดือนดังกล่าวเป็นการเรียกเก็บ 
เงินเพ่ิมตามมาตรา 112 จัตวา วรรคหนึ่งถึงวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช 2469    
ซึ่งบัญญัติว่า 
 
  “มาตรา 112 จัตวา เมื่อผู้น าของเข้าหรือผู้ส่งของออกน าเงินมาช าระค่าอากรที่ต้องเสียหรือ

เสียเพ่ิม ให้เรียกเก็บเงินเพ่ิมในอัตราร้อยละหนึ่งต่อเดือนของค่าอากรที่น ามาช าระโดยไม่คิด
ทบต้นนับแต่วันที่ได้ส่งมอบหรือส่งของออก จนถึงวันที่น าเงินมาช าระ แต่มิให้เรียกเก็บ     
เงินเพ่ิมดังกล่าวในกรณีที่มีการช าระอากรเพ่ิมตามมาตรา 102 ตรี อนุมาตรา 3 

 
  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนการค้ าประกันเป็นการวางเงินประกันหลังการส่งมอบหรือส่งของออก 

ให้เรียกเก็บและค านวณเงินเพ่ิมในอัตราร้อยละหนึ่งต่อเดือนของค่าอากรโดยไม่คิดทบต้น   
นับแต่วันที่ได้ส่งมอบหรือส่งของออก จนถึงวันที่น าเงินมาวางแทนการค้ าประกัน แต่ในกรณีที่
เงินประกันที่น ามาวางแทนนั้นไม่คุ้มค่าอากร ให้เรียกเก็บเงินเพ่ิมส าหรับจ านวนค่าอากรที่ 
ต้องเสียเพิ่มตามเกณฑ์ในวรรคหนึ่งอีกด้วย 

 
  ในการค านวณเงินเพ่ิมตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน และ 

เงินเพ่ิมนั้นให้ถือเป็นเงินอากร 
 
  ในกรณีที่ต้องคืนเงินอากรหรือเงินประกันค่าอากรเพราะเหตุที่ได้เรียกไว้เกินจ านวนอันพึง 

ต้องเสียหรือเสียเพ่ิม ให้คืนพร้อมด้วยดอกเบี้ยอีกร้อยละ 0.625 ต่อเดือนของจ านวนที่   
ต้องคืนโดยไม่คิดทบต้น   นับแต่วันที่ได้ช าระค่าอากรหรือวางเงินประกันค่าอากรครั้งสุดท้าย
จนถึงวันที่มีการอนุมัติให้จ่ายคืน  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนการค้ าประกันเป็นการวางเงินประกัน
หลังการส่งมอบหรือส่งของออก การค านวณดอกเบี้ยส าหรับจ านวนเงินประกันที่ต้องคืน      
ให้นับตั้งแต่วางเงินประกันครั้งสุดท้ายแทนการค้ าประกัน จนถึงวันที่อนุมัติให้จ่ายคืน       

“มาตรา 19 ตรี เมื่อผู้น าของเข้าแสดงความจ านงว่าของที่น าเข้าจะใช้เฉพาะในการผลิต ผสม ประกอบ 
หรือบรรจุ เพ่ือการส่งออกไปยังเมืองต่างประเทศ หรือส่งไปเป็นของใช้สิ้นเปลืองในเรือเดินทางไปเมือง
ต่างประเทศ อธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายจะอนุญาตให้รับการค้ าประกันของกระทรวงการคลัง  หรือ
ธนาคาร หรือหลักประกันอ่ืนแทนการช าระอากรขาเข้าที่ต้องเสีย โดยอาจก าหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควร  
ก็ได้ เมื่อมีการส่งออกซึ่งของที่จะได้คืนเงินอากรตามมาตรา 19 ทวิ ก็ให้คืนประกันโดยถือเสมือนว่าเป็น   
การคืนเงินอากร” 
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การค านวณดอกเบี้ยตามวรรคนี้ เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายนี้     
ให้ถือเป็นเงินอากรที่ต้องจ่ายคืน” 

 

 
 

  อย่างไรก็ตาม การให้ใช้การค้ าประกันแทนการช าระอากรด้วยเงินทุกกรณีไปอาจเป็นช่องทางให้เกิด
การประวิงเวลาที่จะช าระค่าภาษีอากร ด้วยเหตุนี้ในการที่ผู้น าของเข้าประสงค์จะใช้สิทธิขอคืนอากรตามมาตรา 
19 ทวิ โดยใช้วิธีค้ าประกันแทนการช าระภาษอีากรด้วยเงินสด จึงควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 
  ของที่น าเข้าควรใช้เฉพาะในการผลิต หรือผสม หรือประกอบ หรือบรรจุ เพ่ือการส่งออก

ไปจ าหน่ายในต่างประเทศ 
  ผู้น าของเข้าควรมีผลงานด้านการส่งออกในอดีตมากเพียงพอ และส่งสินค้าออกไปจ าหน่าย

ยังต่างประเทศอย่างสม่ าเสมอ  แต่หากผู้น าของเข้าไม่มีผลงานในด้านการส่งออก ก็ควร
เป็นผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โดยมีเงื่อนไขให้ท าการผลิตเพ่ือส่งออก และหากผู้น า 
ของเข้าไม่มีผลงานด้านการส่งออกและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ก็ต้องเป็นผู้สุจริตที่มี
หลักฐานมั่นคง และมีหลักฐานการสั่งซื้อจากต่างประเทศท่ีแน่นอน 

  ผู้น าของเข้าต้องไม่เป็นผู้ที่มีพฤติการณ์แสดงว่าเคยหรือพยายามที่จะประวิงเวลาการช าระ
ภาษีอากรโดยมิได้เจตนาจะน าเอาของที่น าเข้าไปใช้ในการผลิตสินค้าแล้วส่งออกจริง 

 
 2.3 การขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ กรณีไม่ได้ส่งของออกไปยังต่างประเทศ 
 
  แม้ไม่ได้มีการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการน าของที่น าเข้ามาไปผ่านกระบวนการผลิต ผสม 
ประกอบ หรือบรรจุตามมาตรา 19 ทวิ ไปยังต่างประเทศ แต่ผู้น าของเข้าก็สามารถขอคืนเงินอากรได้เพียงแต่  
โอนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บน หรือจ าหน่ายให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมาย     
ว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรหรือกฎหมายอ่ืน ทั้งนี้ เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 19 จัตวา แห่งพระราชบัญญัติ
ศุลกากร (ฉบับที่ 9) พุทธศักราช 2482 ซึ่งเพ่ิมเติมโดยมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 18) 
พ.ศ. 2543 ดังนี้ 
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 ความตามมาตรา 19 จัตวา ข้างต้นบัญญัติขึ้นเพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้น าของเข้าที่ประสงค์   
จะใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรด้านการคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ ที่จะให้ได้รับการคืนเงินอากรขาเข้าแก่ของ
ที่น าเข้าแม้ไม่ได้ส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยจะใช้บังคับได้เฉพาะกรณีการโอนหรือจ าหน่ายผลิตภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป
หรือผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปที่ได้จากการน าวัตถุดิบที่น าเข้ามาไปผ่านกระบวนการผลิต ผสม ประกอบ หรือบรรจุตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของมาตรา 19 ทวิ แล้วเท่านั้น  และหากเป็นการโอนหรือจ าหน่ายของที่ยังอยู่ในสภาพเดิม
ในขณะน าเข้า (ไม่ได้น าของที่น าเข้าไปผ่านกรรมวิธีใดๆ ตามที่ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของมาตรา    
19 ทวิ) แล้ว ก็ไม่สามารถขอคืนเงินอากรตามมาตรา 19 ทวิ ได้ แต่ถ้าผู้น าของเข้าประสงค์จะกระท าเช่นนั้น      
ก็สามารถขอคืนเงินอากรตามมาตรา 19 ได้ โดยจะได้รับเงินอากรคืนเพียง 9 ใน 10 ส่วน หรือส่วนที่เกิน   
1,000 บาทของจ านวนที่ได้เรียกเก็บไว้ โดยค านวณตามใบขนสินค้าขาออกแต่ละฉบับ แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 
 
 2.4 สาระส าคัญของการคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ 
 

 

“มาตรา 19 จัตวา ของที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือใช้ในการผลิต ผสม ประกอบ หรือบรรจุ ตาม
มาตรา 19 ทวิ หากโอนเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บน หรือจ าหน่ายให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับยกเว้นอากรตาม
กฎหมายศุลกากรหรือกฎหมายอ่ืน ให้ถือว่าของนั้นได้ส่งออกตามมาตรา 19 ทวิ ในเวลาที่โอนหรือ
จ าหน่ายของเช่นว่านั้น ทั้งนี้ โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด 

  
 การรับของที่ได้รับโอนหรือจ าหน่ายตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการน าเข้ามาในราชอาณาจักรหรือน าเข้า

ส าเร็จในเวลาที่โอนหรือจ าหน่ายของเช่นว่านั้น โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด” 
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 2.4.1 ในการน าเข้าวัตถุดิบ ผู้น าของเข้าจะต้องช าระภาษีอากรขาเข้ารวมถึงภาษีมูลค่าเพ่ิม4ก่อน 
เมื่อส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการน าของที่น าเข้าไปผ่านกรรมวิธีตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของมาตรา 19 ทวิ 
แล้ว จึงค่อยขอคืนอากรขาเข้า ส่วนภาษีมูลค่าเพ่ิมสามารถไปเครดิตภาษีคืนในเดือนถัดจากที่ช าระไว้จาก        
กรมสรรพกร5  ทั้งนี้ การช าระอากรขาเข้าสามารถใช้การค้ าประกันแทนได้ดังที่ได้บัญญัติไว้ตามมาตรา 19 ตรี 
แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พุทธศักราช 2482 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม แต่ภาษีมูลค่าเพ่ิมไม่สามารถใช้   
การค้ าประกันได ้ต้องช าระด้วยเงินสดเท่านั้น เนื่องจากประมวลรัษฎากรตามมาตรา 83/86 ไม่บัญญัติให้สามารถ   
ค้ าประกันภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับของน าเข้าตามมาตรา 19 ทวิ ได้ 

                                                 
4 มาตรา 78/2 แห่งประมวลรัษฎากร ความว่า “ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดจากการน าเข้าให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 (1) การน าเข้านอกจากที่อยู่ในบังคับตาม (2) (3) หรือ (4) ให้ความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อช าระอากรขาเข้า วางหลักประกันอากร 

ขาเข้า หรือจัดให้มีผู้ค้ าประกันอากรขาเข้า เว้นแต่กรณีที่ไม่ต้องเสียอากรขาเข้า หรือได้รับยกเว้นอากรขาเข้า ก็ให้ถือว่า
ความรับผิดเกิดขึ้นในวันท่ีมีการออกใบขนสินค้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 

 (2) การน าเข้ากรณีน าสินค้าในราชอาณาจักรเข้าไปในเขตปลอดอากรแล้วน าสินค้าออกจากเขตดังกล่าวโดยมิใช่เพื่อส่งออก
ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 77/1 (12) ให้ความรับผิดเกิดขึ้นในวันท่ีน าสินค้านั้นออกจากเขตดังกล่าวโดยมิใช่เพื่อส่งออก 

 (3) การน าเข้ากรณีของตกค้างตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ให้ความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อทางราชการได้ขายทอดตลาดหรือขาย
โดยวิธีอื่น เพื่อน าเงินมาช าระค่าภาษี ค่าเก็บรักษา ค่าย้ายขน หรือค่าภาระติดพันตามวิธีการตามที่ก าหนดในกฎหมายว่า
ด้วยศุลกากร 

 (4) การน าเข้าสินค้าท่ีจ าแนกประเภทไว้ในภาคว่าด้วยของที่ได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร ซึ่งได้รับ
ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81 (2) (ค) ถ้าภายหลังสินค้านั้นต้องเสียอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร 
อันท าให้ผู้ที่มีความรับผิดตามกฎหมายดังกล่าว หรือผู้รับโอนสินค้ามีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/1 (3)  
ให้ความรับผิดเกิดขึ้นพร้อมกับความรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร” 

 มาตรา 83/10 แห่งประมวลรัษฎากร ความว่า “ในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 (1) ส าหรับสินค้าที่น าเข้า ให้กรมศุลกากรเรียกเก็บเพื่อกรมสรรพากร และในกรณีของตกค้างตามมาตรา 78/2 (3) ให้     

กรมศุลกากรหักภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมเบี้ยปรับเงินเพิ่มเพื่อกรมสรรพากรตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีก าหนด 
 (2) ส าหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตด้วย ให้กรมสรรพสามิตเรียกเก็บเพื่อกรมสรรพากร” 
5 มาตรา 84 แห่งประมวลรัษฎากร ความว่า “เครดิตภาษีที่เหลืออยู่ในแต่ละเดือนภาษีจากการค านวณภาษีตามมาตรา 82/3   

ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีสิทธิน าไปช าระภาษีมูลค่าเพิ่มได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ก าหนดโดยพระราช-
กฤษฎีกา หรือมีสิทธิขอคืนพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีของเดือนภาษีนั้นตามมาตรา 83 หรือมาตรา 83/1 เว้นแต่ 
ในกรณีที่มีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเพิ่มเติมเพราะการยื่นแบบแสดงรายการภาษีไม่ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา 83/4 ก็ให้
มีสิทธิขอคืนพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเพิ่มเติมนั้น” 

6 มาตรา 83/8 แห่งประมวลรัษฎากร ความว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 83/9 ให้ผู้น าเข้าที่มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มยื่นใบขน
สินค้าตามแบบที่อธิบดีกรมศุลกากรก าหนดต่อเจ้าพนักงานศุลกากร ณ ด่านศุลกากรตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 
และช าระภาษีมูลค่าเพิ่มต่อเจ้าพนักงานศุลกากร พร้อมกับการช าระอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 

 ในกรณีน าเข้าสินค้าเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร หรือในกรณีน าเข้าเครื่องจักรหรือวัตถุดิบเพื่อใช้  
ในการผลิตเพื่อการส่งออกของผู้ได้รับการส่งเสริมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน  ผู้น าเข้าจะวางเงินประกัน 
หลักประกัน หรือจัดให้มีผู้ค้ าประกัน เพื่อเป็นประกนัภาษีมูลค่าเพิ่มแทนการช าระภาษีก็ได้ 

 วิธีการประกันและการถอนประกัน ให้กระท าได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 
 ในการน าเข้าสินค้าที่จ าแนกประเภทไว้ในภาคว่าด้วยของที่ได้รับยกเว้นอากร  ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร ซึ่งได้รับ

ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81 (2) (ค) ถ้าภายหลังสินค้านั้นต้องเสียอากร ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรให้ผู้มี
หน้าท่ีเสียภาษีตามมาตรา 82/1 (3) ยื่นใบขนสินค้าและช าระภาษี ตามวรรคหนึ่งพร้อมกับการช าระอากรขาเข้าตามกฎหมาย 
ว่าด้วยศุลกากร” 
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  อย่างไรก็ดี หากประสงค์จะน าของเข้ามาแล้วใช้วิธีค้ าประกันแทนการช าระภาษีอากรด้วย   
เงินสด ผู้น าของเข้าควรใช้ก็ต่อเมื่อต้องการน าวัตถุดิบเข้ามาเพ่ือใช้เฉพาะการผลิต ผสม ประกอบ หรือบรรจุ เพ่ือ
การส่งออกเท่านั้น และหากมีการขายหรือโอนต่อให้ผู้อ่ืน ผู้น าของเข้าต้องแจ้งกรมศุลกากรเพ่ืออนุมัติเสียก่อน      
หากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการประวิงเวลาช าระค่าภาษีอากรส าหรับวัตถุดิบที่น าเข้าโดยมิได้มีเจตนาน าเข้ามา
เพ่ือผลิตส่งออกแล้ว กรมศุลกากรอาจให้ช าระค่าภาษีอากรด้วยเงินสดก็ได้ 
 
 2.4.2 ผู้น าเข้าวัตถุดิบไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ ได้จากการน าวัตถุดิบที่น าเข้าไปผ่าน
กระบวนการผลิต ผสม ประกอบ หรือบรรจุ เสมอไป อาจให้ผู้อื่นส่งออกแทนก็ได้  แต่ผู้ที่มีสิทธิขอคืนเงินอากรตาม
มาตรา 19 ทวิ ได้ ต้องเป็นผู้น าเข้าวัตถุดิบเท่านั้น  ทั้งนี้ ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ที่เป็นคนละรายกับผู้น าของเข้าจะต้อง
แจ้งให้กรมศุลกากรทราบว่าตนประสงค์จะโอนสิทธิ์การใช้ข้อมูลการส่งออกของตนให้แก่ผู้น าเข้าวัตถุดิบที่ถูกใช้
ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกนั้นรายใดบ้างและในสัดส่วนเท่าไร เพ่ือผู้น าของเข้ารายนั้นๆ จะได้น าไปใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบการขอคืนเงินอากรต่อไป 
 
 2.4.3 วัตถุดิบที่น าเข้าต้องถูกน าไปผ่านกระบวนการผลิต ผสม ประกอบ หรือบรรจุ เป็นสินค้าแล้ว
ส่งออกภายใน 1 ปีนับแต่วันน าเข้า เว้นแต่กรณีมีเหตุสุดวิสัยไม่อาจส่งออกได้ภายในก าหนดเวลา 1 ปี ทั้งนี้ เป็น
อ านาจของอธิบดีที่จะให้ขยายเวลาออกไปได้อีกแต่ไม่เกิน 6 เดือน 
 
 2.4.4 ก่อนส่งสินค้าออก ผู้น าของเข้าที่ประสงค์จะใช้สิทธิขอคืนอากรส าหรับวัตถุดิบตามมาตรา 
19 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พุทธศักราช 2482 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ต้องยื่นสูตรการผลิตต่อ       
กรมศุลกากรก่อน  และหากสินค้าท่ีส่งออกเคยยื่นสูตรการผลิตไว้แล้วก็สามารถอ้างเลขที่สูตรการผลิตในการจัดท า
ใบขนสินค้าขาออกได้โดยไม่ต้องยื่นสูตรการผลิตต่อกรมศุลกากรอีก (ทั้งนี้ สูตรการผลิตต้องยังไม่หมดอายุ) ซึ่ง   
การก าหนดให้ผู้น าของเข้าต้องยื่นสูตรการผลิตต่อกรมศุลกากรนั้นเป็นการก าหนดให้ผู้น าของเข้าแสดงข้อมูล
เกี่ยวกับชนิดและปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตต่อจ านวนของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ เพ่ือประโยชน์ในการระบุชนิด
วัตถุดิบและค านวณหาปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ไปทั้งหมดในการส่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ตามสูตรการผลิตออกไปยัง
ต่างประเทศ อันจะส่งผลต่อการค านวณเป็นเงินภาษอีากรที่จะได้รับคืนต่อไป 
 
 2.4.5 ถ้าขณะน าเข้าวัตถุดิบ ผู้น าของเข้าได้ใช้วิธีค้ าประกันแทนการช าระอากรด้วยเงินสดและ
ไม่ได้ส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการน าวัตถุดิบที่น าเข้าไปผ่านกรรมวิธีแล้วภายในเวลา 1 ปี อีกทั้งไม่รับอนุญาต   
ให้ขยายเวลาการส่งออก  ผู้น าเข้าวัตถุดิบรายนั้นๆ ต้องช าระค่าภาษีอากรพร้อมเงินเพ่ิมร้อยละ 1 ต่อเดือนนับจาก
วันที่รับของไปจากอารักขาของศุลกากร 
 
 
 
 
                                                                                                                                                             

 มาตรา 83/9 แห่งประมวลรัษฎากร “ในกรณีที่มีการน าสินค้าท่ีน าเข้าเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 
หรือเขตปลอดอากร ถ้าภายหลังสินค้านั้นได้ปล่อยออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยมิใช่เพื่อส่งออก หรือได้มีการน าสินค้าออกจาก
เขตปลอดอากรโดยมิใช่เพื่อส่งออก ให้ผู้น าเข้าที่มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มยื่นใบขนสินค้าและช าระภาษี มูลค่าเพิ่มต่อ           
เจ้าพนักงานศุลกากร พร้อมกับการช าระอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร” 
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หลักโดยย่อเพื่อการใช้สิทธิเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ 

 

 ต้องมีการน าของจากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร 

 ของที่น าเข้ามาได้เสียภาษีอากรหรือวางค้ าประกันไว้แล้ว 

 ของนั้นได้ใช้ผลิต ผสม ประกอบ หรือบรรจุ แล้วส่งออกไปยังต่างประเทศ หรือใช้สิ้นเปลือง

ในเรือท่ีเดินทางไปต่างประเทศ 

 กฎหมายก าหนดให้คืนค่าภาษีอากรแก่ผู้น าของเข้า ซึ่งเป็นผู้เสียภาษีอากรไว้ 

 ของที่ไม่ได้รับคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ ได้แก่ เครื่องจักร เครื่องพิมพ์ แม่พิมพ์ 

(Mould) เครื่องใช้การผลิตชนิดต่างๆ เช่น ลูกกลิ้งบดแร่ (Grinding Ball) ที่ใช้ในการ

ผลิตแร่ เคร่ืองมือเครื่องใช้ ที่ท าจากทังสเตนคาร์ไบด์ (Tungsten Carbide) ซึ่งใช้ในการผลิต

นาฬิกา เป็นต้น และเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิต เช่น น้ ามัน ไม้ฟืน ถ่านหิน เป็นต้น 

 ปริมาณของที่น าเข้าซึ่งใช้ในการผลิต หรือผสม หรือประกอบ หรือบรรจุ เป็นของที่ส่งออก 

เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการยื่นสูตรการผลิต เมื่ออธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายเห็นชอบสูตร     

การผลิตใดก็ให้ใช้เป็นเกณฑ์ในการค านวณการคืนเงินอากรได้ หรือในบางกรณีอธิบดีหรือผู้ที่อธิบดี

มอบหมายอาจประกาศให้ใช้สูตรมาตรฐานเป็นเกณฑ์ในการค านวณการคืนอากรก็ได้ ทั้งนี้ ผู้จะ    

ขอคืนอากรก็จะได้รับคืนตามส่วนท่ีค านวณได้จากสูตรการผลิตดังกล่าว 

 ในการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการใช้สิทธิการขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ ต้องผ่านท่า

หรือที่ที่ศุลกากรก าหนดจึงจะขอคืนอากรได้ หากส่งออกทางท่าหรือที่อื่นใดนอกจากที่ก าหนดแล้ว   

ก็จะไม่ได้รับการพิจารณาคืนอากรให้ 

 ต้องส่งออกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการใช้สิทธิการขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ ภายใน 1 ปี 

แต่ก็ให้อ านาจอธิบดีขยายเวลาออกไปอีกได้กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย แต่ต้องไม่เกิน 6 เดือน 

 การยื่นขอคืนอากรนั้น แม้กฎหมายได้ก าหนดให้ต้องยื่นขอคืนเงินอากรภายใน 6 เดือน แต่ก็

ให้อ านาจอธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายในการขยายเวลาออกไปได้ 
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 2.5 ขั้นตอนการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรด้านการคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ 
 
 ขั้นที่ 1 การขอเป็นผู้ด าเนินการเกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรด้านการคืนอากร     

ตามมาตรา 19 ทวิ 
 ขั้นที่ 2 การน าของเข้า 
 ขั้นที่ 3 การยื่นสูตรการผลิต 
 ขั้นที่ 4 การยื่นตารางโอนสิทธิ์ 
 ขั้นที่ 5 การส่งของออก 
 ขั้นที่ 6 การยื่นค าร้องขอคืนอากร 
 ขั้นที่ 7 การจัดท าใบสรุปยอดเงินภาษีอากรขาเข้า           
 

 
 

ผู้น าของเข้าหรือผู้ส่งของออก 

ที่เกี่ยวข้องกับ 

การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 

ด้านการคนือากรตามมาตรา 19 ทวิ  

พึงปฏิบัติตามหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

ที่กฎหมายก าหนด ตลอดจนระเบยีบ

ข้อบงัคบัต่างๆ ใหค้รบถว้น 

มิฉะนั้นผู้น าของเข้าในฐานะ “ผู้ขอคืนอากร” 

จะไม่ได้รับการพิจารณาคืนเงินอากร  

หรืออาจเกดิความล่าช้าได ้
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ผังแสดงข้ันตอนการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรด้านการคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ 
 
 

ผู้ประกอบการ กรมศุลกากร 

การขอเป็นผูด้ าเนินการเกี่ยวกับ 
การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 
ด้านการคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ 

ฝ่ายทะเบยีนและจัดตั้ง 
ส่วนทะเบียนและมาตรฐาน 
สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 

การน าของเข้า 

การยื่น 
สูตรการผลิต 

การยื่น 
ตารางโอนสิทธ์ิ 

ส านักงานศุลกากร/ด่านศุลกากรทีน่ าของเข้า 

ฝ่ายคืนอากรที่ 1 ถึง 3 
ส่วนคืนและชดเชยอากร  

และ 
ฝ่ายตรวจสอบสิทธิประโยชน์ท่ี 3 

ส่วนตรวจสอบสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 

การส่งของออก ส านักงานศุลกากร/ด่านศุลกากรทีน่ าของเข้า 

การยื่นค าร้องขอคืนอากร 

การจัดท าใบสรุปยอดเงินภาษีอากรขาเข้า 

ฝา่ยคืนอากรที่ 1 ถึง 3 
ส่วนคืนและชดเชยอากร  

และ 
ฝ่ายตรวจสอบสิทธิประโยชน์ท่ี 3 

ส่วนตรวจสอบสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 

ฝ่ายตรวจสอบสิทธิประโยชน์ท่ี 3 
ส่วนตรวจสอบสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 


