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สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรด้านการคืนอากรตามมาตรา ๑๙ ทวิ 
แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๙) พุทธศักราช ๒๔๘๒: 

คู่มือผู้ประกอบการ 

 
1. ความน า 
 
 การคืนเงินอากรมีหลายกรณีด้วยกัน เช่น การคืนเงินอากรส าหรับสินค้าที่น าเข้ามาแล้วส่งกลับออกไป     
ยังเมืองต่างประเทศโดยไม่เปลี่ยนแปลงสภาพจากเดิม ณ ขณะน าเข้า การคืนเงินอากรส าหรับสินค้าที่แตกหัก
เสียหาย หรือสูญหาย และสินค้าขาดหายจากที่ส าแดงในใบขนสินค้า การคืนเงินอากรส าหรับสินค้าที่ตรวจพบว่า
อัตราอากรต่ ากว่าหรือสภาพด้อยกว่าที่ส าแดงในใบขนสินค้า และการคืนเงินอากรที่ได้ช าระไว้เกินเพราะเหตุต่างๆ 
เช่น ส าแดงชนิดสินค้าผิด ส าแดงราคาผิด และส าแดงประเภทพิกัดผิด เป็นต้น  
 
 แต่ในทางศุลกากรจะแบ่งการคืนเงินอากรออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทแรก การคืนเงินอากรทั่วไป  
ซึ่งได้แก่ การคืนเงินอากรส าหรับของที่ส่งกลับในสภาพเดิมที่น าเข้าตามนัยมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติ
ศุลกากร (ฉบับที่ 9) พุทธศักราช 2482 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 329 ลงวันที่          
13 ธันวาคม พ.ศ. 25151 หรือเรียกโดยย่อว่า “การคืนอากรตามมาตรา 19” ซึ่งจะได้รับคืนเงินอากร 9        
ใน 10 ส่วน หรือส่วนที่เกิน 1,000 บาทของจ านวนที่ได้เรียกเก็บไว้ โดยค านวณตามใบขนสินค้าขาออก         
แต่ละฉบับ แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า หรือการคืนเงินอากรอ่ืนใดที่ไม่ใช่การคืนอากรตามนัยมาตรา 19 ทวิ                  
แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พุทธศักราช 2482 ซึ่งอาจเกิดจากกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้  คือ การคืน   
เงินอากรเนื่องจากช าระอากรในราคาที่สูงกว่าบัญชีราคาสินค้า (Invoice) และได้สงวนสิทธิขอคืนเงินอากรไว้ก่อน
การรับมอบของไปจากอารักขาของศุลกากรหรือส่งของออก การคืนเงินอากรที่ได้ช าระไว้เกินเนื่องจากช าระอากร
ในพิกัดอัตราสูงและได้สงวนสิทธิขอคืนเงินค่าภาษีอากรไว้ก่อนการรับมอบของไปจากอารักขาของศุลกากรหรือ   
ส่งของออก การคืนเงินอากรที่ได้ช าระไว้เกินเนื่องจากผู้น าของเข้าอุทธรณ์การประเมินเงินอากรและผลการอุทธรณ์
ท าให้ได้รับการคืนเงินอากร การคืนเงินอากรเนื่องจากของน าเข้าไม่ครบ การคืนเงินอากรกรณีของแตกหัก เสียหาย 
หรือสูญหาย ที่กรมศุลกากรงดเว้นการเรียกเก็บอากรตามนัยมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร               

                                                 
1 มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี 9) พุทธศักราช 2482 ความว่า “ของใดที่พิสูจน์เป็นที่พอใจอธิบดีหรือผู้ที่

อธิบดีมอบหมายว่าเป็นของรายเดียวกันกับที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรและเสียอากรแล้ว ถ้าส่งกลับออกไปยังเมืองต่างประเทศ
หรือส่งกลับไปเป็นของใช้สิ้นเปลืองในเรือเดินทางไปเมืองต่างประเทศ ให้คืนเงินอากรขาเข้าให้แก่ผู้น าของเข้าเก้าในสิบส่วน หรือ
ส่วนที่เกินหนึ่งพันบาทของจ านวนที่ได้เรียกเก็บไว้ โดยค านวณตามใบขนสินค้าขาออกแต่ละฉบับ แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 
ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี ้

 (ก) ระหว่างที่อยู่ในราชอาณาจักร ของนั้นมิได้ใช้ประโยชน์ด้วยประการใดๆ เว้นแต่เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งของนั้นกลับออกไป 
และมิได้เปลี่ยนแปลงรูปลักษณะใดๆ 

 (ข) ของนั้นได้ส่งกลับออกไปทางท่าหรือท่ีส าหรับการส่งออกซึ่งของที่ขอคืนอากรขาเข้า 
 (ค) ของนั้นได้ส่งกลับออกไปภายในหน่ึงปีนับแต่วันน าเข้า และ 
 (ง) ต้องขอคืนเงินอากรภายในหกเดือนนับแต่วันที่ส่งของนั้นกลับออกไป 
 อธิบดีมีอ านาจออกข้อบังคับว่าด้วยการพิสูจน์ของ การส่งของกลับออกไป การจัดท า และยื่นเอกสารต่างๆ การค านวณเงินอากร

ที่พึงคืนให้ และวิธีการอื่นๆ เกี่ยวกับการขอคืนเงินอากรนี้” 
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พระพุทธศักราช 24692 การคืนเงินอากรกรณีตรวจพบการส าแดงประเภทพิกัดผิดและอัตราอากรจริงต่ ากว่า    
ที่ส าแดง การคืนเงินอากรกรณีตรวจพบชนิดและคุณภาพสินค้าด้อยกว่าสภาพที่ส าแดงในใบขนสินค้า การคืน   
เงินอากรกรณีค านวณเงินอากรผิดตามมาตรา 10 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช 24693 
การคืนเงินอากรกรณีส าแดงสกุลเงิน อัตราแลกเปลี่ยน ราคา และอัตราอากรผิด เป็นเหตุให้ช าระอากรไว้เกิน    
การคืนเงินอากรกรณีได้รับลดอัตราอากรตามประกาศกระทรวงการคลังที่ผู้น าของเข้าได้ช าระอากรไว้ในอัตราที่ยัง
ไม่ได้ลด การคืนเงินอากรเพราะได้รับยกเว้นอากรตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 การคืน    
เงินอากรกรณีของน าเข้าผิดท่า การคืนเงินอากรกรณีลดอัตราอากรตามข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ     
การคืนเงินอากรกรณีของไม่ได้ส่งออกหรือส่งออกไม่ครบ และการคืนเงินอากรขาเข้าส าหรับน้ ามันที่ได้เติม        
ในอากาศยานหรือในเรือที่เดินทางไปต่างประเทศตามภาค 4 ของที่ได้รับยกเว้นอากร ประเภท 8 แห่งพระราช
ก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 25304 อีกด้วย 
 
 ส่วนการคืนอากรอีกประเภทหนึ่ง คือ การคืนอากรการผลิตเพื่อส่งออกตามความนัยมาตรา 19 ทวิ แห่ง
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พุทธศักราช 2482 อันเป็นการคืนเงินอากรขาเข้าที่ได้ช าระไว้แล้วส าหรับ
ของที่น าเข้ามาจากต่างประเทศเพ่ือใช้ผลิต ผสม ประกอบ หรือบรรจุแล้วส่งออกไปนอกราชอาณาจักรภายใน 1 ปี  
นับแต่วันน าเข้า ซึ่งการคืนอากรประเภทหลังนี้จัดเป็นหนึ่งในมาตรการส่งเสริมการส่งออกที่ส าคัญของประเทศ 
                                                 
2 มาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช 2469 ความว่า “ถ้าของใดที่เก็บในคลังสินค้า หรือที่ยื่นใบขนเพื่อ

เก็บในคลังสินค้า หรือที่ยื่นใบขนเพื่อรับมอบไปจากคลังสินค้านั้น สูญหาย หรือถูกท าลายโดยอุบัติเหตุอันมิอาจจะหลีกเลี่ยง    
เสียได้ ในขณะที่อยู่บนเรือก็ดี หรือในเวลาย้ายถอนขนขึ้นก็ดี  ในเวลารับเข้าเก็บในคลังสินค้าหรือเวลาที่อยู่ในคลังสินค้าก็ดี    
ท่านว่าอธิบดีอาจยกเว้นค่าภาษีท่ีจะต้องเสีย หรือคืนค่าภาษีท่ีได้เสียแล้วส าหรับของนั้นได้” 

3 มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช 2469 ความว่า “บรรดาค่าภาษีน้ัน ให้เก็บตามบทพระราชบัญญัติ
นี้และตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร การเสียค่าภาษีให้เสียแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในเวลาที่ออกใบขนสินค้าให้ 

 ถ้าค่าภาษีท่ีได้เสียไว้ไม่ครบถ้วนตามจ านวนท่ีจะต้องเสียจริง กรมศุลกากรมีสิทธิเรียกเก็บส่วนที่ขาดจนครบ แต่ในกรณีที่ปรากฏ
หลังจากท่ีได้ปล่อยของไปจากอารักขาของศุลกากร หรือได้ส่งของออกไปนอกราชอาณาจักรแล้วว่า ค่าภาษีที่ได้เสียไว้ไม่ครบถ้วน
ตามจ านวนที่จะต้องเสียจริง และค่าภาษีที่ขาดมีจ านวนไม่เกินยี่สิบบาทตามใบขนสินค้าฉบับหนึ่งๆ อธิบดีหรือผู้ที่อธิบดี
มอบหมายจะสั่งให้งดการเรียกเก็บเพิ่มเติมก็ได้ 

 เว้นแต่ในกรณีที่มีการหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงอากร สิทธิของกรมศุลกากรที่จะเรียกอากรที่ขาดเพราะเหตุอันเ กี่ยวกับ
ชนิด คุณภาพ ปริมาณ น้ าหนัก หรือราคาแห่งของใดๆ หรือเกี่ยวกับอัตราอากรส าหรับของใดๆ นั้นให้มีอายุความสิบปี แต่ในเหตุ
ที่ได้ค านวณจ านวนเงินอากรผิดให้มีอายุความสองปี ท้ังนี้นับจากวันที่น าของเข้าหรือส่งของออก 

 ในกรณีที่เห็นสมควร อธิบดีมีอ านาจคืนเงินอากรส่วนที่เสียไว้เกินเฉพาะในเหตุที่ได้ค านวณจ านวนเงินอากรผิดโดยไม่จ าต้องมี    
ค าเรียกร้องขอคืน แต่มิให้สั่งคืนเมื่อพ้นก าหนดสองปีนับจากวันท่ีน าของเข้าหรือส่งของออก 

 สิทธิในการเรียกร้องขอคืนเงินอากรเพราะเหตุที่ได้เสียไว้เกินจ านวนที่พึงต้องเสียจริงเป็นอันสิ้นไปเมื่อครบก าหนดสองปีนับจาก
วันที่น าของเข้าหรือส่งของออก แล้วแต่กรณี  แต่ค าเรียกร้องขอคืนอากรเพราะเหตุอันเกี่ยวกับชนิด คุณภาพ ปริมาณ น้ าหนัก 
หรือราคาแห่งของใดๆ หรือเกี่ยวกับอัตราอากรส าหรับของใดๆ นั้น มิให้รับพิจารณาหลังจากที่ได้เสียอากรและของนั้นๆ ได้      
ส่งมอบหรือส่งออกไปแล้ว เว้นแต่ในกรณีที่ได้แจ้งความไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนการส่งมอบหรือส่งออกว่าจะยื่นค าเรียกร้อง
ดังกล่าว หรือในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พึงต้องรู้อยู่ก่อนส่งมอบหรือส่งออกว่าอากรที่ช าระไว้นั้นเกินจ านวนที่พึงต้องเสียส าหรับ
ของที่ส่งมอบหรือส่งออก” 

4 ภาค 4 ของที่ได้รับยกเว้นอากร ประเภท 8 แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร ความว่า “น้ ามันเช้ือเพลิง น้ ามัน    
หยอดเครื่อง และสิ่งที่ใช้ในการหล่อลื่นที่เติมในอากาศยาน หรือในเรือที่มีขนาดเกินกว่าห้าร้อยตันกรอสส์ ซึ่งศุลกากรได้ปล่อย   
ให้ไปต่างประเทศแล้ว 

 หมายเหตุ อธิบดีกรมศุลกากรมีอ านาจในอันที่จะท าให้บทยกเว้นนี้บังเกิดผลโดยวิธีคืนเงินอากรที่ได้ช าระแล้วให้แก่ผู้น าของเข้า  
ในเมื่อได้พิสูจน์ให้เป็นท่ีพอใจว่าของดังกล่าวได้จ าหน่ายหรือใช้ไปเพื่อการนี้” 



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

 
1-3  

ทั้งนี้  จะได้กล่าวอธิบายถึงความหมาย หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ตลอดจนขั้นตอนการขอรับบริการเพ่ือ                
ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรด้านดังกล่าวในหัวข้อต่อไป 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


