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พระราชบญัญตัิ

ชดเชยค่าภาษอีากร

สนิค้าส่งออก

ทีผ่ลติในราชอาณาจกัร

พ.ศ. 2524

เร่ิมใชบ้งัคบั 15 สิงหาคม 2524



หลกัการ

และหลกัเกณฑ์

การขอชดเชย

หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข



ใครมสีทิธไิดร้บัเงินชดเชยบา้ง

ผูข้ายสนิคา้
ใหแ้กอ่งคก์ารระหวา่งประเทศหรอื

หน่วยงานทีม่สีทิธนิ าเขา้สนิคา้

ภาค 4

ผูส้่งออก
ตามกฎหมายกรมศุลกากร

ผูส้่งออกไม่จ าเป็นตอ้งผลติสนิคา้เอง

ผูข้ายสนิคา้
ใหแ้กส่ว่นราชการหรอืรฐัวสิาหกจิ

ตามโครงการเงนิกูห้รอืเงนิชว่ยเหลอื

จากตา่งประเทศ
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สนิคา้ทีไ่ดร้บัสทิธแิละไม่ไดร้บัสทิธชิดเชย

Origin Thailand
เป็นสนิคา้ทีผ่ลติในประเทศไทย

Export & Receive fund 
เป็นสนิคา้ทีส่ง่ออกไปยงัตา่งประเทศ                    

และไดร้บัเงนิคา่ขายสนิคา้
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BOI คลงัฯ โรงผลติ เขตประกอบการเสร ีมาตรา 29 เขตปลอดอากร

สนิคา้ทีไ่ม่ใชส้ทิธิ
คนื ลดหยอ่น หรอืยกเวน้อากรตาม

กฎหมายหน่ึงกฎหมายใด
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สนิคา้ทีค่ณะกรรมการพจิารณาชดเชยคา่ภาษอีากรก าหนดใหไ้ดร้บัเงินชดเชย

ซ่ึงปัจจบุนัก ำหนดเป็น
อตัรำร้อยละตำมรำคำของ
ออก (FOB) ตำมประเภท
พิกดัอตัรำศลุกำกร
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www.ratchakitcha.soc.go.th

ประกาศคณะกรรมการฯ 

อ.3/2560 ใชส้  าหรบัการส่งออก

ต ัง้แต่ 13 พฤศจกิายน 2560 – 31 ธนัวาคม 2563

อ.1/2563 ใชส้  าหรบัการส่งออก

ต ัง้แต่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

อตัราเงนิชดเชย



สนิคา้ทีไ่ม่มสีทิธไิดร้บัชดเชยอากร

สนิคา้
ทีไ่ม่ไดผ้ลติใน

ราชอาณาจกัร

สนิคา้
ทีต่อ้งเสยีภาษีหรอื

คา่ธรรมเนียม          

เมือ่สง่ออก

สนิคา้
ทีค่ณะกรรมการ

ชดเชยคา่ภาษีอากร

ก าหนดไม่ใหไ้ดร้บัเงนิ

ชดเชย (อ.3/27,
อ.1/35)

สนิคา้
ทีใ่ชส้ทิธปิระโยชน ์    

5 สทิธิ

แร่
ตามกฎหมายวา่ดว้ยแร่



ประกาศ บังคับใช้ รายละเอียดสินค้า

3/2527 7.11.2527 1. ผลิตภณัฑ์ท่ีท ำด้วยไม้สกั พยงุ ชิงชนั ประดู ่มะคำ่โมง ขะเจ๊ำะ (สำธร) และมะเกลือ

1/2535 1.1.2535 1. ข้ำวเจ้ำ ข้ำวเหนียว ไมว่ำ่จะเป็นข้ำวเปลือก ข้ำวขำว ข้ำวกล้อง ข้ำงนึง่ ข้ำวอบแห้ง ปลำยข้ำวหรือร ำ
2. ข้ำวฟ่ำง ข้ำวสำลี
3. ข้ำวโพด ไมว่ำ่เป็นฝักหรือเมล็ด อบ บด ท ำให้เป็นซีกหรือชิน้ แตไ่มร่วมถึงแปง้ข้ำวโพด หรือข้ำวโพดท่ีผำ่นกรรมวิธี
เพื่อท ำเป็นอำหำรนอกจำกอำหำรสตัว์ (ไมร่วมฝักข้ำวโพดออ่นท่ีเป็นฝัก
4. หนงัสตัว์ท่ียงัไมไ่ด้ฟอก รวมทัง้เศษตดั และเศษ
5. ยำงของต้นยำงตระกลูฮีเวีย ไมว่ำ่จะเป็นยำงแผน่ ยำงแทง่ เศษยำง ยำงก้อน น ำ้ยำง หรือขีย้ำงจำกต้นยำง ยำง
ปนดนิ หรือปนเปลือกต้นยำง รวมทัง้ยำงในลกัษณะอ่ืนซึง่ยงัอยูใ่นสภำพวตัถดุบิ
6. รังไหม เส้นไหมดบิท่ียงัมิได้ตีเกลียว และเส้นด้ำยท่ีท ำด้วยไหม ขีไ้หม หรือเศษไหม
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ประกาศ บังคับใช้ รายละเอียดสินค้า

1/2535 1.1.2535 7. ถัว่ทกุชนิด ไม่ว่ำกะเทำะเปลือก หรือทัง้เปลือก บด ท ำให้เป็นซีกหรือชิน้ รวมทัง้กำกถัว่ แต่ไม่รวมถึง 
แปง้ถัว่ หรือถัว่ท่ีผ่ำนกรรมวิธีเพ่ือท ำเป็นอำหำรนอกจำกอำหำรสตัว์ (ไม่รวมถึงถัว่ฝักยำวท่ีเป็นฝัก)
8. เมล็ดละหุ่ง
9. ปอทกุชนิดรวมทัง้เศษปอ ไม่ว่ำดิบหรือผ่ำนกรรมวิธีใด ๆ แล้ว รวมทัง้ปอท่ีเป็นเส้นใย แต่ไม่รวมถึงปอ
ท่ีป่ันเป็นเส้นหรือวตัถปุระดิษฐ์อ่ืนจำกปอ
10.คร่ังดิบ คร่ังเม็ด
11. มนัส ำปะหลงั ไม่ว่ำเป็นหวั หรือจดัท ำเป็นผง แปง้ เส้น ก้อน แท่ง ฝอย ชิน้ เม็ด หรือจดัท ำใน
ลกัษณะอ่ืน รวมทัง้กำกมนัส ำปะหลงั
12.น ำ้ตำลทรำย น ำ้ตำลทรำยดิบ หรือน ำ้ตำลดิบ
13 กำกน ำ้ตำล กำกมะพร้ำว
14 ฝำ้ย นุ่น งิว้ ง้ำว ไม่ว่ำทัง้ลกู กะเทำะเปลือกหรือแยกส่วนแล้ว รวมทัง้เมล็ด แต่ไม่รวมถึงปยุฝำ้ยท่ี
แยกเมล็ดออกแล้ว
15 สตัว์ทกุชนิดท่ีมิใช่สตัว์น ำ้และสตัว์ปีก รวมทัง้วตัถพุลอยได้จำกสตัว์
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การยืน่ขอรบัเงินชดเชยคา่ภาษอีากร



การลงทะเบียนผ ูมี้สิทธิไดร้บัเงินชดเชย

ผูท้ี่ประสงคจ์ะใชส้ิทธิชดเชยค่าภาษีอากร (รายใหม)่ ขอใหย่ื้น            

ลงทะเบียน ผูม้ีสิทธิไดร้บัเงนิ ชดเชยค่าภาษีอากร ตามรายละเอียดที่ก าหน ดใน ประกาศ                

กรมศลุกากรที่.......ซ่ึงขณะน ีอ้ยู่ระหว่างด าเน นิ การตรวจร่างเพื่อเสน อกรมฯ ลงน าม ซ่ึงจะมีผลใชบ้ังคับใน วัน ที่ 

21 กนั ยายน  2564 น ี้

การลงทะเบียน สามารถย่ืน ไดท้ี่ ส่วนชดเชยค่าภาษีอากร กองสิทธิประโยชนท์างภาษีอากร 

กรมศลุกากร บริเวณ ชัน้  2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชน มพรรษา

ส าหรบัผูท้ี่เคยใชส้ิทธิยอ้น หลงั 3 ปี (17 ส.ค. 61 – 16 ส.ค. 64) และผูใ้ชส้ิทธิที่ยังคงมีบัตรภาษี

แบบกระดาษที่ยังไม่ไดใ้ช ้ณ วัน ที่ 20 กัน ยายน  2564 กรมศลุกากรจะก าหน ดเลขทะเบียน ผูม้ีสิทธิไดร้ับเงิน 

ชดเชยใหโ้ดยอตัโน มตัิ

เมื่อก าหน ดเลขทะเบียน เรียบรอ้ยแลว้ รวมถึงผูล้งทะเบียน รายใหม่จะไดร้ับแจง้เลขทะเบียนผูมี้

สิทธิได้รับเงินชดเชย (14 หลัก) เพื่อใชร้ะบุใน ใบขน ฯ ขาออก และใชอ้า้งอิงใน การน  าบัตรภาษี

อิเล็กทรอน กิสไ์ปช าระภาษี



การยืน่ขอรบัเงินชดเชยรูปแบบกระดาษ (Manual)

จดัเตรยีมเอกสาร

ตรวจสอบเบือ้งตน้

ตรวจสอบรายละเอยีด

ออกใบรบัค าขอฯ

อนุมตัิ

เอกสารยื่นชุด.docx
การตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น.docx
การพิจารณาและคำนวณเงินชดเชย.docx
การตรวจสอบรายละเอียด.docx
กำหนดรับบัตร.docx


การตรวจสอบสถานะชุดค าขอฯ
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ข้อพึงระวังในการจัดท าใบขนสินค้าขาออก

- ช่องพิกดัอัตราศลุกากร ระบุพิกดัฯ ใหต้รงกบัชนิดสินคา้

- แต่ละรายการในใบขนสินคา้ฯ (Export Declaration Detail)

ในช่องสิทธิชดเชยอากรตอ้งมีค่าเท่ากบั Y เท่านัน้

- แต่ละรายการในใบขนฯ ในช่องสิทธพิ์เศษ (Privilege  

Code) ให ้ ระบเุป็นค่า  “003”

- ช่องอตัราอากรขาออก (Export tariff) ระบคุ่าเป็น  

“ประเภทยกเวน้อากร”

- ระบุเลขทะเบียนผูมี้สิทธิไดร้บัเงินชดเชย (เลข 14 หลกั) ให้

ถูกตอ้งครบถว้น



สนิคา้ส่งออกถูกส่งกลบัคนื

หรอืการส่งสนิคา้คนื

หากไม่ช าระคนืภายในก าหนด
ตอ้งช าระเงนิเพิม่รอ้ยละ 2 ตอ่เดอืน

คนืเงิน
ผูท้ีไ่ดส้ทิธขิอรบัเงนิชดเชยไปแลว้ ตอ้งคนืเงนิ

ชดเชยคา่ภาษีอากร เป็นจ านวนตามสว่นของ

สนิคา้ทีม่กีารสง่กลบั หรอืสง่สนิคา้คนื

ภายใน 60 วนั นับแตว่นัทีน่ าสนิคา้เขา้มา



อะไรท่ีเปลี่ยนไป

ภาคเอกชน ภาครฐั

• ไมต่อ้งเดิน ทางมารับบัตร

• ไดร้ับบัตรภาษรีวดเร็วย่ิงขึน้ 

• ใชช้ าระภาษไีดส้ะดวกรวดเร็วยิง่ขึน้ 

• สามารถช าระคา่ภาษศีลุกากรพรอ้มการสง่ขอ้มลู

ใบขน สิน คา้ ท าใหส้ามารถช าระภาษไีดต้ลอด 24 ชม.

• สน องน โยบาย Thailand 4.0

• ประหยดังบประมาณใน การพิมพบ์ตัรภาษี

ปีละกว่า 500,000 บาท

• ลดอตัราบคุลากรใน การปฏิบตังิาน 

• ไมม่ภีาระใน การจดัเก็บ และลดความเสีย่งใน การช ารดุ 

สญูหาย

• รบัช าระภาษไีดส้ะดวก รวดเร็ว

ยิง่ขึน้ 

• สามารถช าระคา่ภาษไีดต้าม

จ าน วน ใน คราวเดยีวกนั 



บตัรภาษอีเิล็กทรอนิกส ์



กฎกระทรวงก าหน ดแบบ ราคา ลกัษณะและรายละเอียด

ของบตัรภาษ ีพ.ศ. 2564

ลงวนั ที่                                      16 มถินุ ายน  2564

ลงประกาศใน ราชกิจจาน เุบกษา 23 มถินุ ายน  2564

“ใหจั้ดท ำบัตรภำษีเป็นบัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ สำมำรถแสดง

ข้อมูลที่ สร้ำง ส่ง หรือได้รับ ให้ปรำกฏอย่ำงถูกต้อง และสำมำรถสืบค้นได้ โดยให้มี

มำตรฐำนดำ้นกำรรักษำควำมม่ันคงปลอดภัยที่ เชื่ อถือได”้

มผีลใชบ้งัคบั                            21 กนั ยายน  2564



ใชท้ าอะไรไดบ้า้ง?

ช าระภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 
ซึง่ผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิชดเชยมี

หนา้ทีต่อ้งน าสง่ตามประมวล

รษัฎากร

ภาษอีากรทีก่รมศุลกากร 

กรมสรรพากร หรอืกรม

สรรพสามติจดัเกบ็แทน

ราชการสว่นทอ้งถิน่ ซึง่ผูม้สีทิธิ

ไดร้บัเงนิชดเชยมหีนา้ทีต่อ้งเสยี

ใชช้ าระ ภาษอีากร ที่

กรมศุลกากร กรมสรรพากร และ

กรมสรรพสามติจดัเก็บ ซึง่ผูม้ี

สทิธไิดร้บัเงนิชดเชยมหีนา้ทีต่อ้ง

เสยี

กรมศุลกากร

กรมสรรพากร

สถานทีร่บัช าระ

กรมสรรพาสามติ

X





ลกัษณะของบตัรภาษอิีเล็กทรอน กิส์

สอบlv[สอบถามขอ้มลูบตัรภาษอีิเล็กทรอน กิส์

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษอีากร :

เลขที่บตัรภาษอีิเล็กทรอน กิส ์:

01234567891011 000000 บริษทั  ก. อตุสาหกรรม จ ากดั

01-01-2564 01-01-2564วัน ที่ออกบตัร : -
สถาน ะบตัรภาษอีิเล็กทรอน กิส์ : ทัง้หมด                มยีอดคงเหลือ

คน้ หา ยกเลิก

เลขทะเบียน ผูร้ับเงนิ ชดเชย  : C-01-010-000-00001   บจก. ก. อตุสาหกรรม

วงเงนิ คงเหลือ   : 25,340 บาท

จ านวนทัง้หมด 3 รายการ

Help

เลขที่บตัรภาษเีล็กทรอน กิส์ วัน ที่ออกบตัร วัน ที่หมดอายุ วงเงนิ ที่ไดร้ับ วงเงนิ ที่ใชไ้ป วงเงนิ คงเหลือ

10,000.00

0200-1-6411-00024 06-11-2564 06-11-2567 5,340.00

0200-1-6401-00020 05-01-2564 05-01-2567 20,000.00

0200-1-6410-00017 06-10-2564 06-10-2567 10,000.00

10,000.00

5,340.00

10,000.00

บตัรภาษีอิเล็กทรอน กิสต์อ้งมีรายละเอียด  : ชือ่และเลขทะเบียน  เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร เลขที่บัตรภาษีอิเล็กทรอน ิกส ์ จ าน วน 

เงนิ ชดเชยค่าภาษีอากรที่ไดร้ับอน มุตัิ จ าน วน เงนิ ที่น  าไปช าระค่าภาษีอากรและจ าน วน เงนิ คงเหลือ วัน ที่ออกบัตรภาษี อิเล็กทรอน ิกส์ และวัน ที่

บัตรภาษอิีเล็กทรอน กิสห์มดอายุ



อายุบตัรภาษี

มอีาย ุ3 ปี 
นับแตว่นัทีอ่อกบตัรภาษี

บตัรภาษี

ตอ่อายไุด ้2 คร ัง้
คร ัง้ละ 3 ปี

บตัรภาษี

ขอตอ่อายบุตัรภาษี

ตามแบบกศก.24
กอ่นบตัรภาษหีมดอายุ

ยืน่ค ารอ้งฯ



การโอนสทิธบิตัรภาษไีปใหแ้ก่บุคคลอืน่

เน่ืองจากไม่สามารถ

น าบตัรภาษีทีจ่ะไดร้บั

ไปใชป้ระโยชนไ์ด ้

X

กรณียงัไม่ออกบตัรภาษี กรณีออกบตัรภาษแีลว้

โอนใหผู้ร้บัโอนกจิการของผูม้ี

ช ือ่ในบตัรภาษีมาด าเนินการ

ตอ่ไป

โอนใหแ้กบ่รษิทั หรอืหา้งหุน้สว่น

นิตบิุคคลใหม่อนัเกดิจากการ

ควบกจิการเขา้ดว้ยกนัแ

โอนใหแ้กบุ่คคลทีม่สีว่น

เกีย่วขอ้งกบักจิการของผูม้ชี ือ่

ในบตัรภาษี (อธบิดจีะอนุมตัิ
ไดต้อ่เมือ่ไดร้บัความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการฯ)

โอนใหก้บัทายาทผูร้บัโอน

กจิการของผูม้ชี ือ่ในบตัรภาษี

ซ ึง่ถงึแกค่วามตาย



การเปลี่ยน บตัรภาษกีระดาษเป็น บตัรภาษอิีเล็กทรอน กิส์

ผูใ้ชส้ิทธิชดเชยอากรที่มบีตัรภาษีกระดาษยงัไมไ่ดใ้ช ้ณ วนั ที่ 20 กนั ยายน  2564

กรมศลุกากร จะก าหน ดเลขทะเบียน ผูม้ีสิทธิไดร้บัเงนิ ชดเชยค่าภาษีอากร (14 หลกั) ให ้          

โดยอตัโน มตัิทกุราย โดยผูป้ระกอบการไมต่อ้งลงทะเบียน แตอ่ย่างใด และเปลี่ยน บัตรภาษี   

จ าน วน ดงักลา่วทัง้หมดที่ยงัไมห่มดอาย ุเป็น บัตรภาษีอิเล็กทรอน กิส ์โดยมิตอ้งรอ้งขอ โดยจะ 

เรียงล าดบับัตรภาษีอิเล็กทรอน กิสต์ามวนั ที่ออกบัตรภาษีเดิม (1 ชดุค าขอฯ ซ่ึงอาจมีบัตรภาษี

กระดาษหลายฉบับจะเปลีย่น เป็น บตัรภาษีอิเล็กทรอน กิสฉ์บบัเดียว) โดยบัตรภาษีอิเล็กทรอน กิส์

จะมีอายเุทา่กบับัตรภาษีเดิม



ความผดิตามมาตรา 31 พ.ร.บ. ชดเชย

ผูใ้ดแจง้ความเท็จ หรอืใหถ้อ้ยค าเท็จ หรอืตอบ

ค าถามดว้ยถอ้ยค าอนัเป็นเท็จหรอืน าพยานหลกัฐาน

เท็จ มาแสดงกบัคณะกรรมการหรอืพนักงาน

เจา้หนา้ทีเ่พือ่ใหม้กีารประกาศก าหนดอตัราเงนิ

ชดเชย หรอืเพือ่ใหม้กีารจา่ยเงนิชดเชยใหแ้กต่นเอง

หรอืผูอ้ืน่ตามขอ้ความถอ้ยค า หรอืพยานหลกัฐาน

อนัเป็นเท็จน้ัน 

ตอ้งระวางโทษ

จ าคกุไม่เกนิหา้ปี

หรอื ปรบัไม่เกนิหา้หมืน่บาทหรอืไม่เกนิสีเ่ท่า  

ของเงนิชดเชยทีข่อหรอืทีจ่า่ยให ้                   

แลว้แตจ่ านวนใดจะสงูกว่า 

หรอื ทัง้จ าทัง้ปรบั



Q & A



THANKS!
www.customs.go.th

คลนิิกสทิธปิระโยชนท์างภาษอีากร

โทร. 02-6677000 ตอ่ 5179

จ. การคนือากรตามมาตรา 29
อ. หลกัเกณฑแ์ละทะเบยีนสทิธปิระโยชน์

พ. การชดเชยคา่ภาษอีากร
พฤ.   คลงัสนิคา้ทณัฑบ์น

ศ.   เขตปลอดอากรtaxinclinic@gmail.com

สงสยั........?

http://www.customs.go.th/

