
การคืนอากรตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติ

ศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐



การคืนอากรตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบญัญติัศุลกากร 

พ.ศ.๒๕๖๐

 การคืนอากรตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 เป็นการคืน

เงินอากรขาเข้าที่ผู้น าของเข้า (ผู้มีสิทธิขอคืนอากร) ที่ได้ช าระไว้ด้วยเงินสดและ/

หรือ ใช้หนังสือค า้ประกนัของธนาคาร หรือระบบ e-Guarantee หรือ หนังสือค า้

ประกันของกระทรวงการคลัง วางประกันแทนการช าระอากรขาเข้าด้วยเงินสด 

ส าหรับของที่น าเข้ามาจากต่างประเทศ เพ่ือใช้ผลิต หรือผสม หรือประกอบ หรือ

บรรจุ หรือด าเนินการด้วยวิธอีื่นใด เป็นของที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรภายใน 1 

ปี นับแต่วันที่น าของเข้ามาในราชอาณาจักร และต้องย่ืนขอคืนอากร ภายใน 6 

เดือน นับแต่วันที่ส่งของออกไป



การคืนอากรตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบญัญติัศุลกากร 

พ.ศ.๒๕๖๐

 ทั้งน้ี ของที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือใช้ในการผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือ

ด าเนินการด้วยวิธีอื่นใดตามมาตรา 29 หากโอนเข้าไปในคลังสินค้าทณัฑ์บน หรือ

จ าหน่ายให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร 

หรือกฎหมายอื่น เช่น ตามกฎหมายส่งเสริมการลงทุน ตามกฎหมายการนิคม

อุตสาหกรรม เป็นต้น ตามนัยข้อกฎหมายถือว่าของน้ันได้ส่งออกตามมาตรา 29 ใน

เวลาที่โอนหรือจ าหน่ายเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการตามมาตรา 

29 ที่จะให้ได้รับการคืนอากรส าหรับของที่น าเข้า แม้ไม่ได้ส่งออกนอกราชอาณาจักร

ซ่ึงใช้บังคับเฉพาะกรณีโอนหรือจ าหน่ายสินค้าส าเรจ็รูป/กึ่งส าเรจ็รูปเท่าน้ัน ดังน้ัน

ผู้น าของเข้าตามมาตรา 29 สามารถย่ืนขอคืนอากรส าหรับของเช่นว่าน้ันได้ตาม

ระเบียบที่อธบิดีก าหนด



ของท่ีไดร้บัคืนอากรตามมาตรา ๒๙

 วัตถุดิบที่เห็นได้ชัดเจนว่ามีอยู่ในของที่ผลิตเพ่ือส่งออก เช่น ผ้า กระดุม ซิป ด้าย ใน

ผลิตภัณฑ์เสื้ อผ้าส าเร็จรูป เม็ดพลาสติก แผ่นพลาสติก ในผลิตภัณฑ์ประเภทพลาสติก 

เป็นต้น

 วัตถุดิบที่ใช้การผลิตโดยตรงที่มีอยู่ในของที่ผลิตเพ่ือส่งออก แต่ไม่ปรากฏให้เห็นอย่าง

ชัดเจน เช่นเคมีภัณฑ์ที่ ใช้ รักษาสภาพอาหารในผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารกระป๋อง 

เคมีภัณฑ์ชนิดสเปรย์ที่ใช้ฉีดคอเสื้ อให้แข็งในผลิตภัณฑ์เสื้ อผ้าส าเร็จรูป ตัวท าละลาย 

(Solvent) ที่ใช้ผสมกาวในผลิตภณัฑป์ระเภทเซโลเฟน (Cellophane) น า้ยากันสนิม
ในผลิตภณัฑป์ระเภทวงจรไฟฟ้า(I.C.) เป็นต้น

 วัตถุดิบจ า เ ป็นที่ ใ ช้ ในการผลิต เช่น เคมีภัณฑ์ที่ ท  าใ ห้เ ส้นด้ายเหนียว (Sizing 
Material) เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในซักฟอก (Bleaching Agent) ในผลิตภัณฑ์ประเภท สิ่ง
ทอ กระดาษทราย ผงขัด น า้ยาขัดเงาสกัหลาด น า้ยาผสมที่ใช้ในการขัด สิ่งทีใ่ช้ในการขัด

ต่าง ๆ ชอล์ค กระดาษคาร์บอน และแบบ (Pattern) เป็นต้น



ของท่ีไม่ไดร้บัคืนอากรตามมาตรา ๒๙ 



เคร่ืองจักร เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่มีลักษณะคงทนใช้ซ า้ได้ เช่น แม่พิมพ์ (Mould) 

เคร่ืองใช้ในการผลิตชนิดต่าง ๆ เช่น ลูกกล้ิงบดแร่ (Grinding Ball) ที่ใช้ใน

การบดแร่ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่ท  าจากทงัสเตนคาร์ไบด์ (Tungsten Carbide) 

ที่ใช้ในการผลิตนาฬิกา เป็นต้น

 เช้ือเพลิงที่ใช้ในการผลิต และผลิตภัณฑห์ล่อล่ืนเพ่ือใช้ส าหรับเคร่ืองจักรที่ใช้ในการ

ผลิต เช่น น า้มัน ไม้ฟืน ถ่านหิน แกส๊ และน า้มันหล่อล่ืน เป็นต้น



ขอ้กฎหมาย

 มาตรา 29, มาตรา 30 และ มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560



ขั้นตอนการขอคืนอากรวตัถุดิบทีน่ าเขา้มาผลิตเพือ่การ

ส่งออกตามมาตรา ๒๙ 

 ผู้น าของเข้า ขออนุมัติหลักการคืนอากรตามมาตรา 29 และขอเลขทะเบียนสิทธิ

ประโยชน์ทางภาษีอากร

 ผู้ส่งออก จะต้องขอเลขทะเบียนสิทธปิระโยชน์ทางภาษีอากร ส าหรับการคืนอากร

ตามมาตรา 29

 การน าของเข้า

 การย่ืนสูตรการผลิต

 การย่ืนตารางโอนสิทธิ์

 การส่งของออก

 การย่ืนค าร้องขอคืนอากร

 การช าระค่าภาษีอากรวัตถุดิบคงเหลือ



ภาพประกอบขั้นตอนการคืนอากรตามมาตรา 29



หน่วยงานใหบ้ริการ

 ส่วนคืนอากรเพ่ือการส่งออก ส านักสทิธปิระโยชน์ทางภาษีอากร สถานที่ต้ัง ช้ัน 3,5 อาคารเฉลิมพระ

เกยีรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กรมศุลกากร คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

 ฝ่ายคืนอากรที่ 1 ผลิตภัณฑส์่งออกที่รับผิดชอบ พิกดัศุลกากรตอนที่ 41-63 ช้ัน 3 โทร.02 667

7034

 ฝ่ายคืนอากรที่ 2 ผลิตภัณฑส์่งออกที่รับผิดชอบ พิกดัศุลกากรตอนที่ 64-83 และ 93-97 ช้ัน 3

โทร.02 667 6000 หรือ 02 667 7000 ต่อ 5923

 ฝ่ายคืนอากรที่ 3 ผลิตภัณฑส์่งออกที่รับผิดชอบ พิกดัศุลกากรตอนที่ 84-85 ช้ัน 3 โทร.02 667

6603

 ฝ่ายคืนอากรที่ 4 ผลิตภัณฑส์่งออกที่รับผิดชอบ พิกดัศุลกากรตอนที่ 25-40 ช้ัน 5 โทร.02 667

6559

 ฝ่ายคืนอากรที่ 5 ผลิตภัณฑส์่งออกที่รับผิดชอบ พิกดัศุลกากรตอนที่ 86-92 ช้ัน 3 โทร.02 667

7064 , 02 667 6588

 ฝ่ายคืนอากรที่ 6 ผลิตภัณฑส์่งออกที่รับผิดชอบ พิกดัศุลกากรตอนที่ 1-24 ช้ัน 3 โทร.02 667

6561, 02 667 7484


