คู่ มื อ

สิ ท ธิ ป ระโยชน์
ทางภาษี อ ากร
กรมศุ ล กากร
ค ลิ นิ ก สิ ท ธิ ป ร ะ โ ย ช น์ ท า ง ภ า ษี อ า ก ร

คำนำ
เนื่องจาก พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 13 พฤศจิกายน 2560
เป็นต้นมา ได้ยกเลิกบรรดา พ.ร.บ.ศุลกากรทุกฉบับที่เคยมีมา โดยได้จัดหมวดหมู่ของกฎหมาย
มาตราต่าง ๆ จานวน 262 มาตรา แบ่งออกเป็น 9 หมวด และมีจานวนถึง 3 หมวดที่บัญญัติ
ในเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร กล่าวคือ
1) หมวดที่ 2 ส่วนที่ 3 ว่าด้วยเรื่อง การคืนอากร ซึ่งมีมาตรา 29 เป็นบทบัญญัติที่สาคัญ
2) หมวดที่ 5 ว่ าด้ วยเรื่ อง คลั งสิ นค้ าทั ณฑ์ บน โรงพั กสิ นค้ า ที่ มั่ นคง และท่ าเรื อ
รับอนุญาต
3) หมวดที่ 6 ว่าด้วยเรื่อง เขตปลอดอากร และผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร
ซึ่ งบทบั ญ ญั ติข องกฎหมาย 3 หมวดดังกล่า วข้ า งต้ น ได้ บั ญ ญัติ ถึงหลัก การของการได้มา
ทางด้านสิทธิประโยชน์ท างภาษีอ ากรในมิติต่า ง ๆ และการให้รัฐ มนตรีอ อกกฎกระทรวง
หรือ การให้อานาจอธิบ ดี กาหนดหลัก เกณฑ์ วิธีก าร และเงื่อ นไขในการขอห ลัก การ
อนุญ าต จัด ตั้ง ประกอบการ เพิก ถอน และการยกเลิก กิจกรรมต่าง ๆ ที่ว่า ด้วยเรื่องสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีอากรตามกฎหมายของศุลกากร
การจัด ทาคู่มือ สิท ธิป ระโยชน์ท างภาษีอ ากรฉบับ นี้ จึง เป็น การสรุป เนื้อ หาตาม
บทบัญญัติของกฎหมายศุลกากร กฎกระทรวง และระเบียบปฏิบัติของกรมศุลกากร ในรูปแบบ
ของคาอธิบายที่กระชับ และเข้าใจง่าย โดยมี Flow Chart ประกอบ ซึ่งจะทาให้ผู้ที่ต้องการ
ศึกษาเรียนรู้สามารถเข้าใจเนื้อหา และหลักการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
อากรได้โดยง่าย เพื่อเป็นแนวทางสู่การปฏิบัติ
อย่างไรก็ตาม คู่มือสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสื่อประชาสัมพันธ์
ทางเลือกของการลงทุน สาหรับผู้ที่สนใจที่จะใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ตามบทบัญญัติข อง
กฎหมายศุ ล กากรทั้ ง 3 หมวด ตลอดถึ งการขอชดเชยค่ าภาษี อากรสินค้ าส่ งออกที่ผลิต
ในราชอาณาจักรอย่างละเอียด สามารถสอบถามข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ คลิ นิ ก สิ ท ธิ ป ระโยชน์
ทางภาษีอากร ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2667-7000 ต่อ 5179 หรือ
E-mail: taxinclinic@customs.go.th หรื อ taxinclinic@gmail.com โดยเปิ ด ท าการทุ ก วั น
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
กรมศุลกากร
19 พฤษภาคม 2565
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กำรคืนอำกรเพื่อกำรส่งออก
ตำมมำตรำ 29







หลักกำร
ของที่มีสิทธิ์ขอคืนอำกร
ของที่ไม่มีสิทธิ์ขอคืนอำกร
ภำพรวมกำรคืนอำกร
กำรขอคืนอำกร
สิทธิพิเศษทำงศุลกำกร
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โรงพักสินค้ำ ที่มั่นคง







และท่ำเรือรับอนุญำต
หลักกำร
กำรอนุญำตจัดตั้งโรงพักสินค้ำ ที่มั่นคง
และท่ำเรือรับอนุญำต
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต และ
ค่ำธรรมเนียมรำยปี
กำรดำเนินกำร
หน้ำที่ของผู้ได้รับใบอนุญำต
กำรเลิกกำรดำเนินกำร

การคืนอากรเพื่อการส่งออก
ตามมาตรา 29*

หลักการ
เป็นการใช้ สิทธิขอคืนอากรตามมาตรา 29 ได้แก่ อากรศุลกากร
ภาษีสรรพสามิต ภาษีมหาดไทย อากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรืออากรปกป้อง
(ขึ้นอยู่กับประกาศกระทรวงพาณิชย์) แต่ไม่รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม สาหรับ
วัตถุดิบที่นาเข้าที่ได้เสียอากรขาเข้าหรือวางประกันค่าภาษีอากรไว้ขณะนาเข้า
โดยสามารถพิสูจน์ได้ว่า ได้นาวัตถุดิบนั้นไปผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือ
ดาเนินการด้วยวิธีอื่นใดเป็นสินค้าส่งออก แล้วจะได้รับการคืนอากรและ
ภาษีที่เกี่ยวข้อง ตามสูตรการผลิต โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องส่งออกภายใน 1 ปี
นับ แต่วัน ที่ไ ด้นาเข้า และต้อ งขอคืน อากรภายใน 6 เดือน นับแต่วัน ที่
ส่งของนั้นออกไป

การวางประกันมีหลายรูปแบบ
1. หนังสือธนาคารค้าประกัน
2. ค้าประกันโดยใช้ระบบ e-Guarantee
3. หนังสือค้าประกันของกระทรวงการคลัง
*ถ้าระบุเพียงมาตรา โดยไม่ได้อ้างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้หมายถึงมาตราในพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560

การคืนอากรเพื่อการส่งออก
ตามมาตรา 29
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ของที่มีสิทธิขอคืนอากรตามมาตรา 29

01
02

วัตถุดิบที่เห็นได้ชัดเจนว่ามีอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่ส่งออก เช่น ผ้า กระดุม ซิป
ด้ า ยในผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สื้ อ ผ้ า ส าเร็ จ รู ป เม็ ด พลาสติ ก แผ่ นพลาสติ ก ในผลิ ตภั ณฑ์
ประเภทพลาสติก เป็นต้น

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตโดยตรงที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่ส่งออก แต่ไม่ปรากฏ
ให้เห็นอย่างชัดเจน เช่น เคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาสภาพอาหารในผลิตภัณฑ์ประเภท
อาหารกระป๋อง เคมีภัณฑ์ชนิดสเปรย์ที่ใช้ฉีดคอเสื้อให้แข็งในผลิตภัณ ฑ์เ สื้อ ผ้า
สาเร็จ รูป ตัว ทาละลาย (Solvent) ที่ใช้ผสมกาวในผลิตภัณฑ์ประเภทเซลโลเฟน
(Cellophane) น้ายากันสนิมในผลิตภัณฑ์ประเภทวงจรไฟฟ้า (I.C.) เป็นต้น

วัตถุดิบจาเป็นที่ใช้ในการผลิต เช่น เคมีภัณฑ์ที่ทาให้เส้นด้ายเหนียว (Sizing

03

Material) เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการฟอก (Bleaching Agent) ในผลิตภัณฑ์ประเภท
สิ่งทอ กระดาษทราย ผงขัด น้ายาขัดเงาสักหลาด น้ายาผสมที่ใช้ในการขัด สิ่งที่
ใช้ในการขัดต่าง ๆ ชอล์ก กระดาษคาร์บอน และแบบ (Pattern) เป็นต้น

ของที่ไม่มีสิทธิขอคืนอากรตามมาตรา 29
เครื่องจั
งจักกรร เครื
เครื่อ่องมืงมือ อเครืเครื
่องใช้
ีลักษณะคงทนและใช้
เช่พนิมพ์
่องใช้
ที่มทีลักี่มษณะคงทนและใช้
ซ้าได้ซเช่้าได้
น แม่
แม่
พิมพ์ (Mold)
่องใช้ในการผลิ
กลิ้งบดแร่
(Grinding
(Mold)
เครื่องใช้เครื
ในการผลิ
ตชนิดตต่ชนิ
างดๆต่าเช่ง นๆ ลูเช่กนกลิลูก้งบดแร่
(Grinding
Ball)
Ball)
ที่ ใ ช้ ใ นการผลิ
ต แร่
่ อ งมื
อ เครื
งใช้ ที่ ทงาจากทั
ง สเตนคาร์
ไ บด์
ที่ใช้ในการผลิ
ตแร่ เครื
่องมืเครื
อเครื
่องใช้
ที่ท่ อาจากทั
สเตนคาร์
ไบด์ (Tungsten
(Tungsten
Carbide)
ซึ
ง
่
ใช้
ใ
นการผลิ
ต
นาฬิ
ก
า
เป็
น
ต้
น
Carbide) ซึ่งใช้ในการผลิตนาฬิกา เป็นต้น
เชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเพื่อใช้สาหรับเครื่องจักรที่ใช้
ในการผลิต เช่น น้ามัน ไม้ฟืน ถ่านหิน แก๊ส และน้ามันหล่อลื่น เป็นต้น

01
02

การคืนอากรเพื่อการส่งออก
ตามมาตรา 29
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ภาพรวมการคืนอากรตามมาตรา 29
ขออนุมัติหลักการ
ก่อนนาของเข้า

1
2

ผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ/
ดาเนินการด้ วยวิธี อื่นใด
ยื่นสูตรการผลิต และยื่น
ตารางโอนสิทธิ์ (ถ้ามี)

3
ส่งออก และขอคืนอากร
ภายใน 6 เดือน
นับแต่วันที่ส่งออก

4
การเรี ย กเก็ บ อากรวั ต ถุ ดิ บ
(กรณี ไม่นาของไปใช้หรือใช้ไม่หมด
ภายใน 1 ปี ตามเงื่ อ นไข) ต้ อ ง
ชาระอากรพร้อมเงินเพิ่มสาหรับ
วั ต ถุ ดิ บ คงเหลื อ ที่ น าเข้ า โดยวิธี
วางค้าประกัน

ผ่านพิธีการนาของเข้า
และชาระอากร/
วางประกันอากร

5

การคืนอากรเพื่อการส่งออก
ตามมาตรา 29
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ขั้นตอนการขอคืนอากรตามมาตรา 29
1
ขออนุม1
ัติหลักการ
พิจารณา
อนุมัติหลักการ

ผู้นาของเข้ายื่นคาขออนุมัติหลักการก่อนการนาเข้า ตามแบบ กศก.29
พร้อมแนบ และ/หรือระบุเลขที่เอกสารหลักฐาน ดังนี้
• หนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
• ใบรั บ แจ้ ง ประกอบกิ จ การโรงงาน (ร.ง.2) หรื อ ใบอนุ ญ าต
ประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) หรือ หนังสือรับรองการประกอบ
กิจการจากหน่วยงานของรัฐ หรือ (กรณี ไม่มีโรงงาน/จ้างผลิต)
ให้ยื่นสัญญาเช่า หรือ สัญญาว่าจ้าง
• เอกสารแสดงข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
• เอกสารแสดงขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์
เจ้ า หน้ า ที่ ต รวจสอบคุ ณ สมบั ติ แ ละอนุ มั ติ ห ลั ก การ เมื่ อ ได้ รั บ
อนุมัติ ห ลัก การแล้ว จะได้รับ เลขทะเบีย นสิท ธิป ระโยชน์ 14
หลักเพื่อใช้ ในการผ่านพิธีการศุลกากร
ผู้ประกอบการจะได้รับอนุมัติ
หลักการให้ชาระอากรเป็นเงินสดเท่านั้น

ขอวางประกัน
แทนการชาระ
ด้วยเงินสด

หากต่อมา ผู้นาของเข้าประสงค์จะใช้หนังสือค้าประกันของกระทรวง
การคลั ง / หนั งสื อ ธนาคารค้ าประกั น / ค้ าประกั น โดยใช้ ร ะบบ
e-Guarantee แทนการชาระอากรด้วยเงินสดจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
• ชาระอากรด้วยเงินสดเต็มจานวนค่าภาษีอากรมาไม่น้อยกว่า 2 ปี
และเป็นกิจการที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง โดยใน 1 รอบระยะเวลา
บัญชีที่ผ่านมามีกาไร และไม่มีภาระภาษีอากรค้างชาระ หรือ
• เป็นผู้นาของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ
* หลักการที่ได้รับอนุมัติ แต่ไม่มีการนาของเข้าเพื่อใช้สิทธิ์การคืนอากร
ตามมาตรา 29 ติดต่อกัน 3 ปีจะถูกยกเลิกหลักการ *

การคืนอากรเพื่อการส่งออก
ตามมาตรา 29
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2
ผ่านพิธีการนาของเข้า
และชาระอากร/
วางค้าประกันอากร

3
ยื่นสูตรการผลิต
(e-Formula)

(1) ในการผ่านพิธีการนาเข้าจะต้องสาแดงการใช้สิทธิประโยชน์
ตามมาตรา 29 และระบุเลขทะเบียนสิทธิประโยชน์ 14 หลัก
(2) การชาระอากรวัตถุดิบนาเข้าต้ องเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ
หลักการ
• ชาระอากรด้วยเงินสด
• หนังสือค้าประกันของกระทรวงการคลัง/หนังสือ ธนาคาร
ค้าประกัน/ค้าประกันโดยใช้ระบบ e-Guarantee
(1) ผู้ น าของเข้ า ด าเนิ น การผลิ ต ผสม ประกอบ บรรจุ ห รื อ
ดาเนินการด้วยวิธีอื่นใดแล้วก่อนการส่งออก จะต้องยื่นสูตรการผลิต
พร้อมเอกสาร
• แบบแสดงสูตรการผลิต กศก. 96
• สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่บันทึกข้อมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์
ส่งออกตามแบบที่ศุลกากรกาหนด
• กรรมวิธีการผลิต หรือขั้นตอนการผลิต
• ตัวอย่างวัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์
(2) ผู้ น าของเข้ า ที่ ป ระสงค์ ข อใช้ สู ต รมาตรฐานตามประกาศ
สูตรมาตรฐาน หรือขอใช้สูตรการผลิตร่วมกับผู้อื่นให้ยื่นแบบ กศก. 96
พร้ อ มเอกสารและสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต ามแบบที่ ก รมศุ ล กากร
กาหนด
สูตรการผลิตมีอายุ 5 ปี นับแต่วันที่กาหนดให้ตัดบัญชีวัตถุดิบ
กรณี ห ากขอต่ อ อายุ สู ต รการผลิ ต ภายหลั ง สู ต รการผลิ ต
หมดอายุเกิน 1 ปี จะถือเป็นการยกเลิกสูตรการผลิต

การคืนอากรเพื่อการส่งออก
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ยื่นตารางโอนสิทธิ์
(ถ้ามี)

4
ส่งออกและ
1

ขอคืนอากร

(1) ผู้ ส่ ง ของออก ที่ ป ระสงค์ จ ะโอนสิ ท ธิ ก ารใช้ วั ต ถุ ดิ บ ที่
น าเข้ า ให้ แ ก่ ผู้ น าของเข้ า ก่ อ นการผ่ า นพิ ธี ก ารส่ ง ออกให้
ผู้ส่งของออกจัดทาตารางโอนสิทธิ์ โดยสาแดงข้อมูลในแบบ
รายการโอนสิทธิ ตามแบบ กศก.96/6 และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตาม
มาตรฐานที่กาหนด พร้อมสาเนา ยื่นต่อกรมศุลกากรเพื่อนาข้อมูล
เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
(2) ตารางโอนสิทธิ์ที่ได้ยื่นไว้ภายหลังพบว่าข้อมูลการโอนสิทธิ
และ/หรือรับโอนสิทธิคลาดเคลื่อน ผู้ส่งของออกจะต้องจัดทา
และยื่นตารางโอนสิทธิใหม่ จะขอแก้ไขไม่ได้

ในการผ่านพิธีการ จะต้องสาแดงการใช้สิ ทธิ ประโยชน์ ต าม
มาตรา 29 ระบุเลขทะเบียนสิทธิประโยชน์ 14 หลัก และเลขที่
สูตรการผลิต ตลอดจนตารางโอนสิทธิ์ (ถ้ามี)
การขอคืนอากรตามมาตรา 29 ต้องยื่นเอกสารดังนี้
• ใบขอคืนค่าภาษีอากรตามแบบ กศก.111
• บัญชีรายละเอียดแนบใบขอคืนค่าภาษีอากร
• รายงานคอมพิวเตอร์แสดงรายการสินค้าและยอดอากรที่ขอคืน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียด / เสนออนุมัติ

พิจารณา
อนุมัติคืนอากร

โอนเงินเข้าบัญชี/ คืนหนังสือค้าประกันของกระทรวงการคลัง/
คืนหนังสือธนาคารค้าประกัน/แจ้งธนาคารคืน
e-Guarantee ทางออนไลน์

การคืนอากรเพื่อการส่งออก
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กรณีวัตถุดิบที่นาเข้าเพื่อใช้ในการผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือ
ดาเนินการด้วยวิธีอื่นใด ไม่ได้ใช้/ใช้ไม่หมดตามเงื่อนไข ผู้นาของเข้า
จะต้องยื่นใบสรุปยอดเงินภาษีอากรขาเข้า (กศก.112)

5
การเรียกเก็บ
อากรวัตถุดิบ

6
การตรวจพบการ
5

คืนอากรผิดพลาด

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและคานวณค่าภาษีอากร พร้อมเงินเพิ่ม
ผู้นาของเข้าชาระค่าภาษีอากร และเงินเพิ่ม
ผู้นาของเข้ารับคืนหนังสือค้าประกันของกระทรวงการคลัง/หนังสือ
ธนาคารค้าประกัน ณ ท่าที่นาเข้า
กรณีภายหลังอนุมัติคืนอากรแล้ว พบว่ามีการคืนเกินกว่าที่พึงจะ
ได้รับจริง จะต้องดาเนินการ ดังนี้
1. เงินเพิ่ม ผู้นาของเข้าต้องนาเงินส่วนที่ได้รับเกิน พร้อมเงินเพิ่ม
อัตราร้อยละ 1 ต่อเดือน ส่งคืนกรมศุลกากรใน 30 วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากกรมศุลกากรเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ หากความ
ผิด พลาดดัง กล่า วเกิด จากการกระท าของผู้ขอคืนอากรหรือ
ตัวแทน กรมศุลกากรจะพิจารณาเป็นความผิด
2. โทษทางอาญา กรณีผู้นาของเข้าผู้ใดขอคืนอากรตามมาตรา
29 โดยความเท็ จ โดยฉ้ อ โกงหรื อ อุ บ ายหลอกลวง หรื อ โดย
วิธีการอื่นใดทานองเดียวกัน เพื่อขอคืนอากรเกินกว่าจานวนที่มี
สิทธิได้รับจริง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน
500,000 บาท หรือปรับ 4 เท่าของอากรที่ขอคืนเกินกว่าจานวน
ที่มสี ิทธิได้รับจริง แล้วแต่จานวนใดจะมากกว่า หรือทั้งจาทั้งปรับ

การคืนอากรเพื่อการส่งออก
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สิทธิพิเศษทางศุลกากร
ผู้มีสิทธิได้ลดอัตราเหลือกึ่งหนึ่งของอัตราที่เรียกเก็บเป็นการทั่วไป นอกจากจะต้อง
ไม่มีหนี้สินค้างชาระต่อกรมศุลกากร ไม่มีประวัติว่าเคยทุ จริตในการขอคืนอากรตาม
มาตรา 29 แล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. เป็นบริษัทมหาชน
2. เป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
3. เป็นสมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
4. งบการเงินตามข้อกาหนดของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีรบั อนุญาตได้รับรอง
ว่าเป็นกิจการที่มีกาไรย้อนหลังไม่ต่ากว่า 2 ปีบัญชีติดต่อกัน

ลดเหลือกึ่งหนึ่ง
ของอัตราที่เรียกเก็บ
เป็นการทั่วไป

ลดเหลือ 5%
ของอัตราที่เรียกเก็บ
เป็นการทั่วไป

ผู้นาของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐาน AEO ได้รับสิทธิ์ดังนี้
1. ขอลดอัตราอากรเหลือร้อยละ 5 ของอัตราอากรที่เรียกเก็บเป็นการทั่วไป
2. เลือกวิธีการยื่นสูตรการผลิตอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
• ยื่นขออนุมัติสูตรการผลิต ได้รับการพิจารณาภายใน 10 วันทาการ นับแต่วันที
เอกสารครบถ้วนถูกต้อง หรือ
• ยื่นสูตรการผลิตที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานราชการหรือสมาคมอุตสาหกรรมหรือ
สถาบันหรือหน่วยงานที่สานักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรประกาศกาหนด หรือ
• ยื่นสูตรการผลิตรับรองตนเองกรณีหนึ่งสูตรต่อหนึ่งผลิตภัณฑ์ส่งออก
3. อนุมัติให้คืนอากรได้ทันที โดยตรวจสอบการขอคืนอากรในภายหลังสาหรับผู้นาของเข้า
ผู้ส่งของออก/ตัวแทนออกของ ระดับมาตรฐาน AEO

การคืนอากรเพื่อการส่งออก
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การชดเชยค่าภาษีอากร
ตามพระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากร
สินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. 2524
การชดเชยค่าภาษีอากร เป็นมาตรการหนึ่ง ของรัฐ บาลเพื่อ พัฒนาศัก ยภาพ
ในการผลิตสินค้าส่งออกและสนับสนุนการส่งสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยออกไปจาหน่าย
ต่างประเทศให้มากขึ้น เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้ โดยคณะกรรมการ
พิจารณาชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร จะกาหนดอัตรา
เงินชดเชยค่าภาษีอากรสาหรับสินค้าที่ส่งออกและมีการจ่ายเงินชดเชยค่าสินค้าส่งออก
ในรูปแบบของบัตรภาษี

ผู้มีสิทธิขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร

1

เป็นผู้ส่งออกตามกฎหมายศุลกากร ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตเองหรือไม่กต็ าม
และส่งสินค้าออกโดยปฏิบัติตามระเบียบพิธีการที่กรมศุลกากรกาหนด
ให้ถูกต้องครบถ้วน

2

เป็นผู้ขายสินค้าภายในประเทศให้แก่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ตามโครงการเงินกู้ หรือเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการฯ กาหนด

3

เป็น ผู้ ข ายสิน ค้า ที่จาแนกประเภทไว้ใ นภาคที่ว่า ด้ว ยของที่ไ ด้รับ ยกเว้นอากร
ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรให้แก่องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงาน
ที่มีสิทธินาสินค้านั้นเข้ามาในราชอาณาจักรได้โดยได้รับยกเว้ นอากรตามประเภท
ที่คณะกรรมการฯ กาหนด
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สินค้าที่มีสิทธิขอรับชดเชยค่าภาษีอากร
1. ต้องเป็ นสิ นค้า
ที่ผลิ ตภายในประเทศไทย

3. ต้องไม่ใช้สิทธิ คืนอากร
หรือยกเว้นอากร
หรือลดหย่อนอากร ดังนี้
• การขอคืนอากรตามมาตรา 29 ตาม
กฎหมายว่าด้วยศุลกากร
• การยกเว้ น อากรขาเข้ า แก่ ข อง
ที่ ป ล่ อ ยออกไปจากคลั ง สิ น ค้ า
ทั ณ ฑ์ บ นประเภทโรงผลิ ต สิ น ค้ า
เพื่ อ ส่ ง ออกไปนอกราชอาณาจั ก ร
ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
• การยกเว้ น อากรขาเข้ า เกี่ ย วกั บ
เขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วย
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• การยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้า
ที่ไม่ใช่เครื่องจักร ตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการลงทุน
• การยกเว้นอากรขาเข้าเกี่ยวกับ
เขตปลอดอากรตาม หมวด 6
ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร

2. ต้องเป็ นสิ นค้าส่งออก
เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า และ
ได้รบั ชาระค่าสิ นค้า

4. ต้องไม่เป็ นสิ นค้า
ที่ห้ามมิ ได้ให้ได้รบั เงิ นชดเชย
• แร่ ตามกฎหมายว่าด้วยแร่
• สิ น ค้ า ที่ ต้ อ งเสี ย ภาษี อ ากร หรื อ
ค่าธรรมเนียมเมื่อส่งออก
• สิ น ค้ า ที่ ค ณะกรรมการฯ ก าหนด
ไม่ ใ ห้ ไ ด้ รั บ เงิ น ชดเชย (ปั จ จุ บั น มี
ประกาศคณะกรรมการพิ จ ารณา
ชดเชยค่ า ภาษี อ ากรสิ น ค้ า ส่ ง ออก
ที่ผลิตในราชอาณาจักร ที่ 3/2527
และ 1/2535)
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เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคาขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร
กรณีการส่งออกตามกฎหมายศุลกากร
แบบคาขอรับเงิ นชดเชยค่าภาษี อากร (กศก.20/1)
แบบแสดงรายละเอียดของสิ นค้า (กศก.20/1 ก)
สาเนาบัญชีราคาสิ นค้า (Invoice) และหลักฐานการรับชาระค่าขาย
สิ นค้าส่งออก

กรณี โอนบัตรภาษี ให้แนบคาร้องขอรับโอนบัตรภาษี (กศก. 22/1)
กรณี ส่งออกทางอากาศ ให้แนบ AIRWAY BILL ที่ระบุค่าระวางบรรทุก
กรณี เป็ นผูข้ อชดเชยอากรรายใหม่ ต้องยื่นหนังสือรับรองกระทรวงพาณิ ชย์

อัตราเงินชดเชยค่าภาษีอากร
อัตราเงินชดเชยค่าภาษีอากร เป็นไปตามประกาศของ
คณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร
สามารถตรวจสอบอัตราเงินชดเชยค่าภาษีอากร ได้ที่
www.ratchakitcha.soc.go.th

การชดเชยค่าภาษีอากร
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ข้อปฏิบัติและขั้นตอนการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร
ผู้ส่งออกขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร

หน่วยงานศุลกากร

ก่อนการส่งออก
ลงทะเบียน
• ผ่านพิธีการระบบ TCES
• แบบคาร้องมอบอานาจให้กระทาการแทน
ในการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร

ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ
กองมาตรฐานพิ ธี ก ารและ
ราคาศุ ล กากร หรื อ ฝ่ า ย
บริหารงานทั่วไป สานักงาน
ศุลกากร หรือ ด่านศุลกากร

ลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิได้รับ
เงินชดเชยค่าภาษีอากร

ส่วนชดเชยค่าภาษีอากร
กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

ผ่านพิธีการส่งออกระบบ TCES
• การส าแดงแต่ ล ะรายการในใบขนฯ
(Export Declaration Detail) ระบุการใช้
สิ ทธิ ขอชดเชยอากร ในช่ องสิ ทธิ ประโยชน์
ชดเชยอากรต้องมีค่าเท่ากับ “Y”
• แต่ ละรายการในใบขนฯ ในช่ องสิ ทธิ พิ เศษ
(Privilege ให้ระบุเป็นค่า “003”)

ข้อปฏิบัติในการขอรับเงินชดเชยฯ
• ยื่นชุดคาขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร
ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ส่งสินค้าออก
• ใบขนฯ ต้ อ งมี ส ถานะส่ ง ออกส าเร็ จ
(0409)
• ยื่นเอกสารประกอบตามที่กรมศุลกากร
กาหนด

ท่า/ที่ ศุลกากรให้บริการ
ผ่านพิธีการส่งออก

หน่วยงานภายนอก

ส่งสินค้าออกไป
ต่างประเทศ

ส่วนชดเชยค่าภาษีอากร
กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
รับคาร้องและ
เอกสารประกอบ

ตรวจสอบคาร้องและเอกสาร
ประกอบเพื่อจ่ายเงินชดเชย

อนุมัติจ่ายเงินชดเชย
ออกบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์

การชดเชยค่าภาษีอากร
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คลังสินค้าทัณฑ์บน
คลังสินค้าทัณฑ์บ น
คือ พื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นคลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร เพื่อใช้
สาหรับเก็บของ หรือแสดงและขายของที่เก็บ หรือผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดาเนินการด้วยวิ ธี อื่ น ใด
กั บ ของที่ เ ก็ บ ในคลังสินค้าทัณฑ์บน

• ประเภทของคลังสินค้าทัณฑ์บน
1. คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อเก็บของในคลังสินค้าทัณฑ์บน
1.1 คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป
1.2 คลังสินค้าทัณฑ์บนสาหรับเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว
1.3 คลังสินค้าทัณฑ์บนสาหรับอู่ซ่อมหรือสร้างเรือ
3. คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อ ผลิต ผสม ประกอบ
1.4 คลังสินค้าทัณฑ์บนสาหรับเก็บน้ามัน
บรรจุ หรือดาเนินการอื่นใดกับของที่เก็บใน
2. คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อแสดง
คลังสินค้าทัณฑ์บน
และขายของที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน
3.1 คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า
2.1 คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร
2.2 คลังสินค้าทัณฑ์บนสาหรับจัดแสดงหรือนิทรรศการ 3.2 คลังเสบียงทัณฑ์บน
2.3 คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อกิจการจาหน่ายสินค้าปลอดอากรบนเที่ยวบิน

• สิทธิประโยชน์คลังสินค้าทัณฑ์บน
ยกเว้นการเก็บอากรขาเข้าและอากรขาออก แก่ ของที่ปล่อยออกไปจากคลัง สิน ค้า ทัณ ฑ์บ น
เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ ไม่ว่าจะปล่อยออกไปในสภาพเดิมที่นาเข้า หรือในสภาพอื่น
แต่ไ ม่ร วมถึง การนาของในราชอาณาจัก รที่ต้อ งเสีย อากรขาออกเข้า ไปในคลัง สิน ค้า ทัณ ฑ์บน
และได้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรในสภาพเดิม
ยกเว้นการเก็บอากรขาเข้าและอากรขาออก แก่ของที่ปล่อยออกไปจากคลังสินค้าทัณฑ์บน หากเป็น
การโอนเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนอื่น หรือจาหน่ายให้แก่ผู้นาของเข้า ตามมาตรา ๒๙ หรือผู้มีสิทธิ
ได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรหรือกฎหมายอื่น ให้ถือ ว่า เป็นการส่งออกไป
นอกราชอาณาจักร ในเวลาที่ปล่อยของนั้นออกไปจากคลังสินค้าทัณฑ์บน และการรับของที่ได้โอน
หรือจาหน่ายดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการนาเข้ามาในราชอาณาจักร หรือนาเข้าสาเร็จในเวลาที่ปล่อยของนัน
ออกไปจากคลังสินค้าทัณฑ์บน

คลังสินค้าทัณฑ์บน
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• การขออนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน

1
22
1
3
3

1

ยื่นคาขอใบอนุญาตจัดตั้ง
คลังสินค้าทัณฑ์บน
ตรวจสอบคุณสมบัติ /
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข /
ตรวจสอบสถานที่ และ
เสนออธิบดีเพื่อพิจารณา
อนุญาต
ชาระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต
และขอรับใบอนุญาต

44

ออกใบอนุญาต พร้อมทั้งแจ้ง
เงื่อนไขให้ดาเนินการ
ภายใน 90 วัน

55

ดาเนินการเสร็จตามเงื่อนไข
และแจ้งขอเปิดดาเนินการ

66

ตรวจสถานที่ และเสนออธิบดี
พิจารณาอนุญาตให้
เปิดดาเนินการ

คุณสมบัติผู้ขอจัดตั้ง
คลังสินค้าทัณฑ์บน
➢ รัฐวิสาหกิจ/ส่วนราชการ /
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
และมีฐานะการเงินมั่นคง
ไม่มียอดขาดทุนสะสม
➢ ไม่เคยมีประวัติการกระทา
ความผิดตามกฎหมายศุลกากร
ย้อนหลัง 3 ปี
➢ มีกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือ
สิ ท ธิ ใ นการใช้ พื้ น ที่ ที่ ข อจั ด ตั้ ง
โดยชอบด้วยกฎหมาย
➢ ไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
➢ ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอเปิด
ดาเนินการคลังสินค้าทัณฑ์บน
➢ ก่อสร้างตามแบบแปลนแผนผัง
ที่ไ ด้ ยื่ น ประกอบคาขอไว้
ต่ อ กรมศุ ล กากร
➢ อาคารมีรั้วล้อมรอบและประตู
เข้า-ออก ที่มั่นคงแข็งแรง
➢ มีห้องทางานสาหรับพนักงาน
ศุลกากร
➢ มีระบบคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยง
กับกรมศุลกากร
➢ มีระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกาหนด
➢ มีระบบควบคุมสินค้าคงคลัง
ตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกาหนด

กรมศุลกากร

ผู้ประกอบการ

คลังสินค้าทัณฑ์บน
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• ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมรายปี
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

ค่าธรรมเนียมรายปี
➢ คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อเก็บของในคลังฯ
30,000 บาท
➢ คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อแสดงและขายฯ
30,000 บาท
➢ คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อผลิต ผสม ประกอบ
บรรจุฯ 10,000 บาท

➢ 10,000 บาท

• การดาเนินการคลังสินค้าทัณฑ์บน
การนาของเข้า การเก็บของ และการนาของออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน
นาเข้าจากต่างประเทศ
รับโอนจากคลังฯ อืน่ /จาหน่ายจากสิทธิประโยชน์อนื่

ใบขน 0
ใบขน A

ใบขน 1

คลังสินค้า
ทัณฑ์บน

ใบขน B

การควบคุม
ตรวจสอบ

การเก็บของในคลังฯ
ใบขน D
ใบขน C
2 ปี นับแต่วันนาเข้า
รับโอนจากเขตปลอดอากร/ เขตประกอบการเสรี
และขยายได้ 1 ปี เว้นแต่
- คลังฯ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ใบขน P
1 ปี
หน่วยงานศุลกากรกากับคลังฯ
คลั
ง
ฯ
ส
าหรั
บ
จั
ด
แสดงหรื
อ
- ควบคุมการนาของเข้า-ออก
นิทรรศการ ส่งออกภายใน
การขนย้าย การเก็บรักษา
60 วันหลังแสดงเสร็จ
รวมถึงของคงเหลือ
- คลังฯ อู่ซ่อมหรือสร้างเรือ
3 ปีและขยายได้
- ควบคุมการดาเนินการคลังฯ ให้เป็นไป
- คลังฯ เก็บน้ามัน 1 ปี นับแต่
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่กาหนด
วันนาเข้า
เมื่อครบระยะเวลา

กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
(สตค.) ใช้หลักบริหารความเสี่ยง
- ตรวจนับของคงเหลือ
- ตรวจสอบรายงานประจางวด
- ตรวจสอบการใช้สิทธิประโยชน์ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของ
คลังสินค้าทัณฑ์บน

ส่งออกไป
ต่างประเทศ

ชาระภาษี

ส่งออกไปต่างประเทศ
โอนไปคลังฯ อื่น/จาหน่ายไปสิทธิประโยชน์อนื่
โอนไปเขตปลอดอากร/ เขตประกอบการเสรี
จาหน่ายในประเทศ
ของเสื่อมสภาพ แตกหักเสียหาย สูญหาย

หากฝ่าฝืนมีบทลงโทษ
ตามมาตรา 236
แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร
พ.ศ. 2560

คลังสินค้าทัณฑ์บน
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• หน้าที่ของผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน
➢ จัดทาและส่งรายงานประจางวดตามแบบที่กรมศุลกากรกาหนด
➢ อานวยความสะดวกในการควบคุมและตรวจสอบการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
➢ วางค้าประกันตามที่กรมศุลกากรกาหนด
➢ ชาระค่าธรรมเนียมรายปี
➢ ปฏิบัตติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศกรมศุลกากร สัญญาประกันและทัณฑ์บนฯ
อย่างเคร่งครัด

• การเลิกการดาเนินการ
➢ แจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่จะเลิกการดาเนินการ
➢ หยุดการดาเนินการ
➢ ให้จัดการกับของที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
✓ ให้ผู้นาของเข้า นาของออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน พร้อมทั้งชาระค่าภาษีอากร
ตลอดจนค่าภาระติดพันที่มีอยู่กับกรมศุลกากรให้ครบถ้วน
✓ ส่งของออกไปนอกราชอาณาจักร หรือนาของไปเก็บไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บนอื่น
เขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย หรือจาหน่ายให้แก่ผู้นาของเข้าตามมาตรา 29 หรือผู้มีสิทธิ
ได้ รั บ ยกเว้ น อากรตามกฎหมายว่ าด้ ว ยพิ กั ดอั ต ราศุ ลกากร หรื อ กฎหมายอื่น
แล้วแต่กรณี

คลังสินค้าทัณฑ์บน
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โรงพักสินค้า ที่มั่นคง
ท่าเรือรับอนุญาต
โรงพักสินค้า
คือ พื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นโรงพักสินค้า เพื่อเป็นสถานที่สาหรับตรวจ เก็บ
หรือตรวจปล่อยของนาเข้ า หรือของส่งออกที่ยังมิได้เสียอากรและยังอยู่ในอารักขา
ของศุลกากรโดยมีอาคารเก็บของที่มั่นคงแข็งแรง
โรงพักสินค้าประเภทเก็บสินค้า
โรงพักสินค้าประเภทตรวจปล่อยของขาเข้า
และบรรจุ ข องขาออกที่ ข นส่ ง โดยระบบ
คอนเทนเนอร์นอกเขตท่าเรือรับอนุญาต
โรงพักสินค้าประเภทสถานที่ที่อนุมัติให้ใช้
เป็นโรงพักสินค้าซึ่งต้องอากรขาออก
ที่มั่นคง
คือ พื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นที่มั่นคง เพื่อเป็นสถานที่สาหรับตรวจ เก็บ
หรือตรวจปล่อยของนาเข้ า หรือของส่งออกที่ยังมิได้เสียอากรและยังอยู่ในอารักขา
ของศุลกากรโดยมีรั้วรอบขอบชิดที่ศุลกากรควบคุมได้ ไม่ว่าจะมีโรงเรือนสาหรับเก็บ
ของหรือไม่ก็ตาม
ท่าเรือรับอนุญาต
คือ ท่าเรือที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร เพื่อนาของเข้ามาใน
หรือส่งของออกไปนอกราชอาณาจักร การผ่านแดน หรือการถ่ายลา

โรงพักสินค้า
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❖ การอนุญาตจัดตั้งโรงพักสินค้า ที่มั่นคง และท่าเรือรับอนุญาต
ยื่นคาขออนุญาตจัดตั้ง
โรงพักสินค้า ที่มั่นคง
และท่าเรือรับอนุญาต
ตรวจคุณสมบัติ / หลักเกณฑ์
เงื่อนไข / ตรวจสอบสถานที่ และ
เสนออธิบดีเพื่อพิจารณาอนุญาต
ชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
และขอรับใบอนุญาต

ออกใบอนุญาต พร้อมทั้งแจ้ง
เงื่อนไขให้ดาเนินการภายใน 90 วัน

ดาเนินการให้เสร็จตามเงื่อนไข
และแจ้งขอเปิดดาเนินการ

ตรวจสถานที่ และเสนออธิบดี
พิจารณาอนุญาตให้เปิดดาเนินการ

ผู้ประกอบการ
กรมศุลกากร

คุณสมบัติผู้ขอจัดตั้งโรงพักสินค้า
ที่มั่นคง และท่าเรือรับอนุญาต
• รัฐวิสาหกิจ / ส่วนราชการ /
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
• ไม่เคยมีประวัติการกระทา
ความผิดตามกฎหมายศุลกากร
ย้อนหลัง 3 ปี
• มีกรรมสิทธิ์/สิทธิครอบครอง
หรือสิทธิในการใช้พื้นที่ที่ขอจัดตั้ง
โดยชอบด้วยกฎหมาย
• ไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาต
• ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอเปิด
ดาเนิ นการโรงพั กสิ นค้ า ที่ มั่ นคง
และ ท่าเรือรับอนุญาต
• ก่ อ สร้ า งตามแบบแปลนแผนผัง
ที่ได้ยื่นประกอบคาขอกับกรมศุลกากร
• มีรั้วล้อมรอบและประตูเข้า -ออก
ที่มั่นคงแข็งแรง
• มี ห้ อ งท างานส าหรั บ พนั ก งาน
ศุลกากร
• มีระบบคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยง
กับกรมศุลกากร
• มีระบบกล้องโทรทั ศน์วงจรปิ ด
ตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกาหนด

โรงพักสินค้า
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❖ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมรายปี
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

10,000 บาท

ค่าธรรมเนียมรายปี

ประเภทเก็บสินค้า 30,000 บาท
โรงพักสินค้า
ที่มั่นคง 30,000 บาท

ท่าเรือรับอนุญาต 30,000 บาท

ประเภทตรวจและบรรจุสินค้า
เข้าคอนเทนเนอร์เพื่อการส่งออก 100,000 บาท

ประเภทตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุ
ของขาออกที่ขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์
นอกเขตท่าเรือรับอนุญาต 300,000 บาท
ประเภทสถานที่ที่อนุมัติให้ใช้เป็น
โรงพักสินค้าซึ่งต้องอากรขาออก 1,000 บาท

โรงพักสินค้า
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❖ การดาเนินการโรงพักสินค้า ที่มั่นคง และท่าเรือรับอนุญาต

➢ การขนถ่ายของลงจากเรือหรือการบรรทุกของขึ้นเรือต้องกระทาภายใน
เขตท่าเรือรับอนุญาต
➢ จั ดท ารายการตรวจนั บตู้ สิ นค้ า (Container Tally Sheet) ที่ ขนถ่ ายลงจากเรื อ
หรือบรรทุกขึ้นเรื อ และส่งมอบสาเนารายการตรวจนับตู้สินค้าให้แก่พนักงาน
ศุลกากรขาเข้าหรือขาออกแล้วแต่กรณี
➢ ผู้ น าของเข้ าที่ จะขนถ่ ายของลงจากยานพาหนะและน าเข้ าเก็ บในโรงพั กสิ นค้ า
หรือที่มั่นคง ต้องยื่นใบขนสินค้า หรือใบขอเปิดตรวจ หรือได้รับอนุญาตให้ขนถ่ายสินค้า
และต้องเป็นของที่ไม่ห้ามเก็บในโรงพักสินค้าหรือที่มั่นคง
➢ ของที่ขนถ่ายลงจากยานพาหนะจะต้องน าเข้ าเก็ บไว้ ในโรงพั กสินค้า หรือที่มั่น คง
กรณีเก็บไว้นอกโรงพักสินค้าหรือที่มั่นคง ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานศุล กากร
ประจาโรงพักสินค้าหรือที่มั่นคงนั้น
➢ ต้อ งตรวจสอบจานวน เครื่อ งหมาย และเลขหมายหีบ ห่อ สิน ค้า ซึ่งนาเข้า เก็บ
หากไม่ถูกต้องให้รีบแจ้งต่อพนักงานศุลกากรประจาโรงพักสินค้า หรือที่มั่นคง
ภายใน 24 ชั่วโมง
➢ การส่ ง มอบของไปจากโรงพั ก สิ น ค้ า หรื อ ที่ มั่ น คง ต้ อ งมี ข้ อ มู ล การสั่ ง ปล่ อ ย
จากระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องศุ ล กากร กรณี ร ะบบขั ด ข้ อ งให้ ใ ช้ ห ลั ก ฐาน
การสั่งปล่อยที่พนักงานศุลกากรลงนามแล้ว

❖ หน้าที่ของผู้ได้รับอนุญาต
➢ ชาระค่าธรรมเนียมรายปี
➢ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศกรมศุลกากร
สัญญาประกันและทัณฑ์บนฯ อย่างเคร่งครัด

โรงพักสินค้า
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❖ การเลิกการดาเนินการ
แจ้งเป็นหนังสือ
ล่วงหน้าเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 30 วัน
ก่อนวันที่จะเลิก
ดาเนินการ

หยุดการดาเนินการ

ของที่เก็บ
ในโรงพักสินค้า
หรือ ที่มั่นคง
หรือ ท่าเรือรับอนุญาต
เป็นของตกค้าง
กรมศุลกากร
จะดาเนินการ
ขายทอดตลาด /
ทาลาย / ส่งออกไป
นอกราชอาณาจักร

ผู้ได้รับใบอนุญาต
ต้องชาระค่าภาษีอากร
และค่าภาระติดพัน
ที่มีอยู่ให้ครบถ้วน

โรงพักสินค้า
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เขตปลอดอากร
เขตปลอดอากร
คื อ เขตพื้ น ที่ ที่ ก าหนดไว้ เพื่ อ ประโยชน์ ท างอากรศุ ล กากรในการประกอบ
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ
โดยผู้ที่ประสงค์จะจัดตั้งเขตปลอดอากรต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี

ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร
คื อ ผู้ ที่ ได้ รับ อนุ ญ าตจากอธิบ ดี ให้ ประกอบอุ ตสาหกรรม พาณิ ช ยกรรม หรื อ
กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศในเขตปลอดอากร

เขตปลอดอากร
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สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายศุลกากร
ยกเว้น
อากรขาเข้า

ของที่นาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อเข้าไปในเขตปลอดอากร ดังนี้
- เครื่อ งจักร อุปกรณ์ เครื่อ งมือ เครื่องใช้ รวมทั้งส่วนประกอบที่
จาเป็นต่อการประกอบกิจการ โดยให้รวมถึงของที่ใช้ในการสร้าง
ประกอบหรือติดตั้งโรงงานหรืออาคารในเขตปลอดอากร
- ของที่นาเข้ามาเพื่อใช้ในการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือ
กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ
- ของที่ปล่อยออกมาจากเขตปลอดอากรอื่น

ยกเว้น
อากรขาออก

ของที่ ป ล่ อ ยออกไปจากเขตปลอดอากรเพื่ อ ส่ ง ออกไป
นอกราชอาณาจักร

ของที่ได้รับ หากนาของนั้นเข้าไปในเขตปลอดอากร ให้ได้รับยกเว้นหรือ
ยกเว้น/คืนอากร คืนอากร โดยให้ถือว่าของนั้นได้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
เมือ่ ส่งออก ในเวลาที่ได้นาของนั้นเข้าไปในเขตปลอดอากร

ไม่อยู่ภายใต้
บังคับของ
กฎหมาย

• ไม่ อ ยู่ ภ ายใต้ บั ง คั บ ของกฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ การควบคุ ม
มาตรฐานหรือคุณภาพ การประทับตราหรือเครื่องหมายใด ๆ แก่ของ
ที่นาเข้ามาในราชอาณาจักร หรือนาวัตถุดิบภายในราชอาณาจักร เข้าไป
ในเขตปลอดอากร เพื่อผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดาเนินการด้วยวิธีอื่น
ใดกับของนั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
• ไม่ อ ยู่ ภ ายใต้ บั ง คั บ ของกฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ การควบคุ ม
การน าเข้ ามาในราชอาณาจั ก ร การส่ งออกไปนอกราชอาณาจั ก ร
การครอบครองหรือการใช้ประโยชน์ซึ่งของที่นาเข้ามาในราชอาณาจักร
หรือวัตถุดิบภายในราชอาณาจักรทีน่ าเข้าไปในเขตปลอดอากร สาหรับผลิต
ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดาเนินการด้วยวิธีอื่นใดกับของนั้น เพื่อส่งออก
ไปนอกราชอาณาจักร เฉพาะเขตปลอดอากร ณ สนามบินดอนเมือง
สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินอู่ตะเภา เขตปลอดอากรที่จัดตั้ง
ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เขตปลอดอากรที่จัดตั้งในพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

เขตปลอดอากร
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สิทธิประโยชน์ตามประกาศกระทรวงการคลัง
ลดอัตราอากรลงเหลือร้อยละ 0

ของที่ได้จากการนาวัตถุดิบเข้ามาผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดาเนินการอื่นใดในลักษณะ
อุตสาหกรรมในเขตปลอดอากร ซึ่งนามาจาหน่ายหรือบริโภคภายในประเทศ มีห ลัก เกณฑ์และ
เงื่อนไขสาคัญ ดังนี้
1. ของนั้นต้องมีผลรวมของมูลค่าวัตถุดิบที่ได้ถิ่นกาเนิดในประเทศไทย และ/หรือรวมกับมู ลค่า
วัตถุดิบที่ได้ถิ่นกาเนิดจากประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ต้นทุนค่าแรง ต้นทุนการผลิตอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยเพื่อให้ได้มาซึ่งของนั้น
รวมกับกาไรต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของราคาของของหน้าโรงงาน (Ex - Factory)
2. ของนั้นต้องผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นสาระสาคัญในเขตปลอดอากร ซึ่งเป็นไปตามประกาศ
กาหนดของสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มีอานาจหน้าที่กากับ
ดูแลกระบวนการผลิตสาหรับของนั้น

ลดอัตราอากรลงเหลือร้อยละ 5
เศษ เศษตัด และของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นพลาสติกตามประเภท 39.15 ที่เกิดจากการนาเข้าของ
ไม่ว่าจะอยู่ในพิกัดประเภทใดมาผ่านกระบวนการผลิต ผสม หรือประกอบเพื่อส่งออกในเขตปลอดอากร
ซึ่งมิได้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร แต่จาหน่ายหรือนาไปใช้ในการอื่น

ยกเว้นอากร
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนาของภายในประเทศหรือของนาเข้าที่ได้ชาระอากรแล้ว ซึ่งไม่มีสิทธิ์
ได้รับการคืนหรือยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือกฎหมายอื่นเข้ามาผลิต ผสม
ประกอบ บรรจุ หรือดาเนินการอื่นใดในเขตปลอดอากร โดยไม่มีส่วนของของในเขตปลอดอากร
อยู่ในผลิตภัณฑ์นั้น และนามาจาหน่ายหรือบริโภคภายในประเทศ

ลดอัตราอากร/ยกเว้นอากรศุลกากรลงเท่ากับอัตราอากรที่ได้รับสิทธิพิเศษภายใต้
สัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศในขณะที่นาของนั้นเข้ามาในราชอาณาจักร
ของที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้สัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ
ที่ น าเข้ ามาในราชอาณาจั กรและน าเข้ าไปในเขตปลอดอากร เพื่ อการด าเนิ นการในลั กษณะ
พาณิชยกรรม โดยไม่ เ ปลี่ ย นแปลงประเภทพิ กั ด อัต ราศุ ล กากรและไม่ มี ส่ วนของของอื่นใด
ในเขตปลอดอากรอยู่ในของนั้น ซึ่งนามาจาหน่ายหรือบริโภคภายในประเทศ

เขตปลอดอากร

5-3

การขอใบอนุญาต
การขอใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร
1. ยื่นคาขออนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร

2. ตรวจสอบคุณสมบัติ/หลักเกณฑ์ เงื่อนไข/พื้นที่

ต้องเริ่มก่อสร้าง/จัดตั้ง
ภายใน 90 วันนับแต่
วันที่ได้รับใบอนุญาต
และต้องดาเนินการ
ก่อสร้างให้แล้วเสร็จ
ภายใน 2 ปี

3. ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร
4. ดาเนินการก่อสร้าง/จัดตั้งเขตปลอดอากร
5. ยื่นคาขอเปิดดาเนินการ
6. ตรวจสอบความพร้อมก่อนเปิดดาเนินการ

7. ประกาศเปิดเขตปลอดอากร

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร
1. ยื่นคาขออนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร
2. ตรวจสอบคุณสมบัติหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
3. ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร
ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องแสดงใบอนุญาต/ใบแทน
ไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ทาการ

เขตปลอดอากร
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คุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญาต
ผ

คุณสมบัติ
ประเภทกิจการ

ทุนจดทะเบียน

พื้นที่ขอจัดตั้ง
ฐานะทางการเงิน
ลักษณะต้องห้าม

ผู้ขอใบอนุญาตจัดตั้ง
เขตปลอดอากร
✓ รัฐวิสาหกิจ
✓ บริษัทจากัด
✓ บริษัทมหาชนจากัด
กรณีบริษัทจากัด
- ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
ไม่ตากว่า 60 ล้านบาท
เว้นแต่
จัดตั้งในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ หรือพื้นทีโครงการ
เมืองต้นแบบ สามเหลียม
มันคง มังคัง ยังยืน
- ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
ไม่ตากว่า 10 ล้านบาท

ผู้ขอใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
ในเขตปลอดอากร
✓ นิติบุคคล
กรณีบริษัทจากัด
- ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
ไม่ตากว่า 5 ล้านบาท
เว้นแต่
จัดตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
หรือพื้นทีโครงการเมือง
ต้นแบบ สามเหลียม
มันคง มังคัง ยังยืน
- ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
ไม่ตากว่า 1 ล้านบาท

✓ มีกรรมสิทธิ์ หรือ
✓ สิทธิครอบครอง หรือ
✓ สิทธิบริหารจัดการ
ในพื้นที

มีกรรมสิทธิ์ / สิทธิ
ครอบครอง
และ
ได้รับความยินยอมให้
ประกอบกิจการจากผูไ้ ด้รับ
อนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร
✓ มีฐานะการเงินทีมันคง
X ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสังพักใช้ใบอนุญาต
X ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต เว้นแต่ได้ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตมาแล้วเกินสามปีก่อนวันยืนคาขอรับใบอนุญาต

เขตปลอดอากร

5-5

ใบอนุญาต
- ค่าธรรมเนียม
ประเภท

ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้ง
เขตปลอดอากร

ผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบการกิจการ
ในเขตปลอดอากร

10,000 บาท

5,000 บาท

300,000 บาท

15,000 บาท

ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมรายปี

- การพักใช้ใบอนุญาต
ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถกู ต้องตาม
พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือ
ประกาศ หรือเงื่อนไขในใบอนุญาต

อธิบดีจะมีหนังสือเตือนให้
ปฏิบัติหรือปฏิบัติให้ถูกต้อง
ภายในระยะเวลาที่กาหนด

ไม่ปฏิบัติตามที่กาหนด

พักใบอนุญาต

- การเพิกถอนใบอนุญาต
ไม่ดาเนินการภายใน
กาหนด 90 วัน นับแต่
วันที่ได้รับใบอนุญาต
หรือหยุดดาเนินการ
ติดต่อกันเกินกว่า 180 วัน
โดยไม่แจ้งให้อธิบดีทราบ

เพิกถอน
ใบอนุญาต

ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามคาสั่งพักใช้ใบอนุญาต
ไม่ชาระค่าธรรมเนียมรายปี
ภายในระยะเวลา
ที่อธิบดีกาหนด

ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
ตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป

เขตปลอดอากร
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พิธีการศุลกากรของเขตปลอดอากร
การปฏิบัติพิธีการศุลกากร
ส่งออกไปต่างประเทศ
นาเข้าจากต่างประเทศ

โอนไปสิทธิประโยชน์อื่น

รับโอนจากสิทธิประโยชน์อื่น
เขตปลอดอากร
นาเข้าจากในประเทศ

หน้าที่ของผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร
1. จัดทารายงานงวด
2. การตรวจนับของ
3. การวางค้าประกัน
- ของที่มีความเสี่ยง
- ผลการดาเนินงานขาดทุน
4. ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศกรมศุลกากรอย่างเคร่งครัด
5. ชาระค่าธรรมเนียมรายปี

จาหน่ายในประเทศ
ชาระภาษีอากรตามสภาพแห่งของ
ราคาศุลกากร และพิกัดอัตรา
ศุลกากร ณ วันที่นาออกจาก
เขตปลอดอากร
จาหน่ายในประเทศ
โดยยกเว้นอากร ตามมาตรา 12
พ.ร.ก. พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530

การเก็บของในเขตปลอดอากร
2 ปี นับจากวันนาเข้าครั้งแรก
1. ประเภทพาณิชยกรรม + กรณีพิเศษ
ขยาย 1 ปี / เหตุจาเป็น
2. ประเภทอุตสาหกรรม
ขยายตามรอบระยะเวลาประจางวด

เขตปลอดอากร
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การนาของเข้าเก็บ - นาของออกจากเขตปลอดอากร
ประ

ฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
Type 0

การรับโอนของจาก
สิทธิประโยชน์อื่น เช่น
รับโอนของตามมาตรา
29/คลั ง สิ น ค้ า ทั ณ ฑ์ บ น
/ เขตปลอดอากรอืน /
Type D
เขตประกอบการเสรี /
ของทีได้รับการส่งเสริม
การลงทุน

การน าของเข้ าจากต่ างประเทศ จั ดท าใบขน Type 0
และระบุรหัสสิทธิประโยชน์ (Tax Incentive ID) ของ
เขตปลอดอากรทีนาเข้าในใบขนสินค้าด้วย
การนาของจากภายในประเทศ ให้จัดทาแบบ
คาร้องแบบ กศก.122 หรือใบขนสินค้า Type D
กศก.122 **โดยไม่ต้องระบุการใช้สิทธิประโยชน์ของเขต
Type D ปลอดอากรในใบขนสินค้า แต่ต้องระบุ Tax Incentive
ID ของเขตปลอดอากรทีนาเข้าในใบขนสินค้าด้วย
เ

ให้จัดทาใบขนสินค้า Type D
และระบุ Tax Incentive ID
ของเขตปลอดอากรทีนาของ
เข้า **ระบุ Tax Incentive ID
ของสิทธิอืน ๆ (Bonded,
มาตรา 29, I-EAT, FZ อืน) ที
นาของออก
Type 1

การโอนของไปยังสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรอื่น
 โอนของไปยังคลังสินค้าทัณฑ์บน/ของทีได้รับส่งเสริมการลงทุน
/ของตามมาตรา 29 ให้จัดทาใบขนสินค้า Type C
Type C/D
 โอนไปยังเขตปลอดอากรอืน/เขตประกอบการเสรี
ให้จัดทาใบขนสินค้า Type D
**ระบุ Tax Incentive ID ของเขตปลอดอากร ทีนาของออก
และระบุ Tax Incentive ID ของสิทธิอืน ๆ (Bonded, มาตรา 29,
I-EAT, FZ อืน) ทีนาของเข้า

การน าของเข้ าภายในประเทศ ให้ จั ดท าใบขนสินค้า Type P
เพือชาระค่าภาษีอากรตามสภาพแห่งของ ราคาศุลกากร และพิกัด
อั ตราศุ ลกากรที เป็ นอยู่ ในเวลาที ปล่ อยของนั้ นออกไปจากเขต
ปลอดอากร **ระบุรหัสสิทธิประโยชน์ (Tax Incentive ID) ของเขตปลอด
อากรทีนาออกในใบขนสินค้าด้วย

การนาของออกไป
ต่างประเทศ
ให้จัดทาใบขนสินค้า
Type 1 **ระบุรหัสสิทธิ
ประโยชน์ (Tax Incentive
ID) ของเขตปลอดอากรทีนา
ออกในใบขนสินค้าด้วย

Type P

เขตปลอดอากร
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ระยะเวลาการเก็บของในเขตปลอดอากร
ของทีนาเข้ามาในราชอาณาจักรและเก็บในเขตปลอดอากร
ได้รั บสิ ทธิ์ ยกเว้ นอากรตามกฎหมายว่ าด้ วยศุ ลกากรให้ เก็ บของใน
เขตปลอดอากรได้ ไม่ เกิ น 2 ปี นั บแต่วันทีนาเข้าเก็ บครั้ งแรกและ
สามารถขยายระยะเวลาการเก็บของได้ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขที
กรมศุ ลกากรก าหนดไว้ ทั้ งนี้ ไม่ นั บระยะเวลาการเก็ บของที เป็ น
เครืองจักร อุปกรณ์ เครืองมือ และเครืองใช้ รวมทั้งส่วนประกอบของ
ของดังกล่ าวทีจ าเป็ นต้ องใช้ในการประกอบอุตสาหกรรมและ/หรื อ
พาณิชยกรรม ผลิตภัณฑ์ สิงพลอยได้ หรือสิงอืนใด ทีได้จากการน า
วั ตถุ ดิ บเข้ ามาผลิ ต ผสม ประกอบ บรรจุ หรื อด าเนิ นการอื นใด
ในเขตปลอดอากร

หน้าที่ของผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศกรมศุลกากร
สั ญ ญาประกั น และทั ณ ฑ์ บ นส าหรั บ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตจั ด ตั้ ง
เขตปลอดอากร อย่างเคร่งครัด

เขตปลอดอากร
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หน้าที่ของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร
จัดทารายงานประจ างวด 6 เดือน
ตามรูปแบบทีกรมศุลกากรกาหนด
การวางค้าประกัน
1.ของที่มีความเสี่ยง
 รถยนต์นาเข้าสาเร็จรูปจากต่างประเทศ
จานวน 5 ล้านบาท
 ของอืน จานวน 1 ล้านบาท
2. ผลการดาเนินงานขาดทุน
 ขาดทุนเกินทุนจดทะเบียน ให้วาง
ค้าประกัน 3% ของมูลค่าของคงเหลือ
 ขาดทุนเกิน 50% ของทุนจดทะเบียน
ให้วางค้าประกัน 1% ของมูลค่าของ
คงเหลือ

5
ชาระค่าธรรมเนียมรายปี

4

1
2

3

อานวยความสะดวก
แก่พนักงานศุลกากร
เข้าตรวจนับของคงเหลือ
ประจาปีอย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง

ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศกรมศุลกากร
สัญญาประกันและทัณฑ์บนสาหรับ
ผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร
อย่างเคร่งครัด
เขตปลอดอากร
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การเลิกดาเนินการ
ผู้ได้รับใบอนุญาตทีประสงค์จะเลิกการดาเนินการให้แจ้งเป็นหนังสื อ
ให้อธิบดีทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วันก่อนวันทีจะเลิกการ
ดาเนินการ และเมือแจ้งการเลิกการดาเนินการแล้วต้องหยุดการดาเนินการ
ตามทีได้รับอนุญาต กรณีเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากรต้องแจ้ง
ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากรของตน ดาเนินการ
อย่างใดอย่างหนึง ดังต่อไปนี้ (ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมีโทษปรับไม่เกิน
50,000 บาท)
• นาของออกจากเขตปลอดอากร พร้อมทั้งเสียอากรให้ครบถ้วน
ภายในระยะเวลาทีอธิบดีกาหนด หรือ
• ส่ ง ของออกไปนอกราชอาณาจั ก ร หรื อ น าของไปเก็ บ ไว้ ใ น
คลั ง สิ น ค้ า ทั ณ ฑ์ บ นเขตปลอดอากร หรื อ เขตประกอบการเสรี
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการนิ ค มอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย หรื อ
จาหน่ายให้แก่ผู้นาของเข้าตามมาตรา 29 หรือผู้มีสิทธิ์ได้รับยกเว้นอากร
ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร หรือกฎหมายอืน แล้วแต่กรณี
เมื อได้ มี ก ารด าเนิ น การอย่ า งใดอย่ า งหนึ งข้ า งต้ นแล้ ว อธิ บ ดี จ ะ
อนุญาตให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเลิกการดาเนินการได้ โดยใบอนุญาตสิ้นสุด
ลงนับแต่วันทีได้รับอนุญาตให้เลิกการดาเนินการได้
กรณี ที ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตซึ งได้ แ จ้ ง การเลิ ก การด าเนิ น การแล้ ว
แต่ไม่ดาเนินการอย่างใดอย่างหนึงข้างต้น อธิบดีมีอานาจออกคาสังเพิกถอน
ใบอนุญาต และสิทธิประโยชน์สาหรับของทีอยู่ในเขตปลอดอากรนั้นต้อง
สิ้นสุดลง และต้องเสียอากรนับแต่วันทีอธิบดีมีคาสังเพิกถอนใบอนุญาต
โดยให้คานวณอากรตามสภาพแห่งของ ราคาศุลกากร และพิกัดอัตรา
ศุลกากรทีเป็นอยู่ในวันทีสิทธิ์ได้รับยกเว้นอากรสิ้นสุดลง

เขตปลอดอากร
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คู่มือสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการศึกษา
และทาความเข้าใจในเบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรตามบทบัญญัติของ
กฎหมายศุลกากร และการขอชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร
หากประสงค์จะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง
พระราชบัญญัติ
• พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560
• พระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. 2524

กฎกระทรวง
• กฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย
ว่าด้วยศุลกากร พ.ศ. 2560
• กฎกระทรวงการอนุญาตจัดตั้งและเลิกการดาเนินการคลังสินค้าทัณฑ์บน
โรงพักสินค้า ที่มั่นคง และท่าเรือรับอนุญาต พ.ศ. 2560
• กฎกระทรวงการอนุญาตจัดตั้งและการเลิกดาเนินการเขตปลอดอากร พ.ศ. 2560
• กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร พ.ศ. 2560
• กฎกระทรวงการยกเว้นอากรสาหรับของที่นาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อ
นาเข้าไปในเขตปลอดอากร และของที่ปล่อยออกไปจากเขตปลอดอากรเพื่อ
ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2560
• กฎกระทรวงกาหนดพื้นที่ที่ได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายในส่วน
ที่เกี่ยวกับการควบคุมการนาเข้ามาในราชอาณาจักร การส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร การครอบครองหรือการใช้ประโยชน์ซึ่งของในเขตปลอดอากร
พ.ศ. 2560
• กฎกระทรวงกาหนดแบบ ลักษณะ ราคา และรายละเอียดของบัตรภาษี
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564

