๑๓๗
บทที่ ๓
การคืนอากรของส่งกลับ (Re - export) ตามมาตรา ๑๙
----------------

๔ ๐๒ ๐๓ ๐๑ หลักการ
ของที่นำเข้ำมำในรำชอำณำจักรและเสียอำกรแล้ว หำกส่งกลับออกไปยังเมืองต่ำงประเทศหรือส่งกลับ
ไปเป็นของใช้ สิ้นเปลืองในเรือเดินทำงไปต่ำงประเทศในสภำพเดิมที่นำเข้ำภำยใน 1 ปีนับแต่วันนำเข้ำสำมำรถ
ขอคืนเงินอำกรขำเข้ำได้เก้ำในสิบส่วน หรือส่วนที่เกินหนึ่งพันบำทของจำนวนที่เรียกเก็บไว้ โดยคำนวณตำมใบขน
สินค้ำขำออกแต่ละฉบับ ทั้งนี้ ต้องยื่นคำร้องขอคืนอำกรภำยในกำหนดเวลำ ๖ เดือน นับแต่วันส่งกลับตำมควำม
ในมำตรำ 19 แห่งพระรำชบัญญัติศุลกำกร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2482 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกำศคณะปฏิวัติ ฉบับที่
329 ลงวันที่ 13 ธันวำคม 2515

๔ ๐๒ ๐๓ ๐๒ การปฏิบัติพิธีการในการส่งสินค้าขาออก
(1) ของที่ส่งออกต้องอยู่ในสภำพเดิมที่นำเข้ำ
ของที่ ส่ ง ออกไปเพื่ อ ขอคื น อำกรต้ อ งอยู่ ใ นสภำพเดิ ม ที่ น ำเข้ ำ มำ ถ้ ำ เป็ น กรณี ที่ ต้ อ งท ำกำร
เปลี่ยนแปลงหีบห่อ หรือภำชนะบรรจุ หรือต้องสำแดงเลขหมำย เครื่องหมำยใหม่ ให้เจ้ำหน้ำที่ศุลกำกร
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบพิ จ ำรณำคำร้ อ งของผู้ ส่ งของออก และจั ดส่ งเจ้ำหน้ำ ที่ไปควบคุมกำรเปลี่ ยนแปลงตำมควำม
ประสงค์ดังกล่ำว
(2) ชักตัวอย่ำงส่งเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์สินค้ำ
สินค้ำประเภทเคมีภัณฑ์ ยำ ผ้ำผืน เม็ดพลำสติก ปุ๋ย และสินค้ำอื่น ๆ ซึ่งขณะนำเข้ำต้องส่ง
ตัวอย่ำงเพื่อกำรวิเครำะห์สินค้ำ ให้ดำเนินกำรตำมระเบียบปฏิบัติพิธีกำรศุลกำกรว่ำด้วยงำนวิเครำะห์สินค้ำ
ตำมประมวลฯ ภำค ๔ หมวด 9
(3) กำรส่งของกลับออกไปโดยที่ของยังอยู่ในอำรักขำของศุลกำกร
ถ้ำเป็นกำรส่งของกลับออกไปโดยที่ของยังอยู่ในอำรั กขำของศุลกำกรและจะส่งออกไปทำงท่ำ
เดียวกันกับที่นำเข้ำมำโดยประสงค์จะยื่นใบขนสินค้ำขำเข้ำและขำออกพร้อมกันและขอชำระอำกรหนึ่งในสิบ
ส่วนหรือไม่เกิน 1,000 บำท ให้พิจำรณำอนุญำตตำมคำร้องของผู้ส่งของออกที่ยื่นได้
กรณีกำรส่งกลับต่ำงท่ำ/ที่ ที่นำเข้ำ จะต้องให้ผู้นำของเข้ำชำระอำกรขำเข้ำให้ครบถ้วนเสียก่อน เมื่อ
ส่งของนั้นกลับออกไปแล้ว ผู้นำของเข้ำจึงขอคืนอำกรขำเข้ำเว้นแต่เป็นกำรผ่ำนพิธีกำรโดยตัวแทนออกของระดับ
พิเศษ (Licensed Customs Broker) หรือ ผู้นำของเข้ำ ผู้ส่งของออกระดับบัตรทอง (Gold Card) สำมำรถ
ชำระอำกรหนึ่งในสิบส่วนหรือไม่เกิน ๑,๐๐๐ บำท ได้ โดยกำรนำของจำกท่ำ/ที่ ที่นำเข้ำไปยังท่ำ/ที่ ที่ส่งออก
ทั้งนี้ ให้เจ้ำหน้ำที่ศุลกำกรผู้รับผิดชอบตรวจปล่อย ณ ท่ำหรือที่นำของเข้ำต้นทำงมัดลวดประทับดวงตรำตะกั่ว
กศก. ที่หีบห่อสินค้ำหรือร้อยแถบเหล็ก RTC. ที่ประตูตู้คอนเทนเนอร์หรือประตูรถยนต์บรรทุกแบบตู้ทึบเพื่อ
กำรควบคุมทำงศุลกำกรด้วย

๑๓๘
กรณีที่นำของเข้ำมำทำงอำกำศยำนและมีลักษณะเป็นสินค้ำโดยของนั้นผู้โดยสำรนำติดตัวเข้ำมำ
พร้อมกับตน หรือมำในระวำงบรรทุก (Unaccompanied Baggage) แล้วจะส่งของนั้นกลับออกไปยังเมือง
ต่ำงประเทศ โดยที่ของยังอยู่ในอำรักขำของศุลกำกรและจะส่งกลับออกไปทำงท่ำเดียวกันกับที่นำเข้ำมำ โดย
ผู้นำของเข้ำขอปฏิบัติพิธีกำรนำเข้ำและส่งออกพร้อมกันจะต้องให้ผู้นำของเข้ำชำระอำกรขำเข้ำให้ครบถ้วน
เสียก่อน จะใช้วิธีชำระหนึ่งในสิบส่วนหรือ ไม่เกิน 1,000 บำทไม่ได้ เมื่อส่งของนั้นกลับออกไปแล้ว ผู้นำของ
เข้ำจึงขอคืนอำกรขำเข้ำ ส่วนภำษีมูลค่ำเพิ่มผู้นำของเข้ำดังกล่ำวได้รับยกเว้น ตำมมำตรำ 81 (2) ง. แห่ง
ประมวลรั ษฎำกรจึงไม่ต้องจัดเก็บ เว้นแต่กรณีนำเข้ำมำทำงอำกำศยำนทำงสำนักงำนศุลกำกรตรวจของ
ผู้โดยสำรท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิหรือทำงศูนย์บริกำรศุลกำกรท่ำอำกำศยำนดอนเมืองที่เป็นของผู้โดยสำรชำว
ต่ำงประเทศนำเข้ำมำ ให้ผู้นำของเข้ำชำระอำกรหนึ่งในสิบส่วนหรือไม่เกิน 1,000 บำทได้ โดยให้ผู้อำนวยกำร
สำนักงำนศุลกำกรตรวจของผู้โดยสำรท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ/ผู้อำนวยกำรศูนย์บริกำรศุลกำกรดอนเมืองหรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้พิจำรณำอนุมัติ
สำหรับสินค้ำน้ำมันทุกชนิดเมื่อผู้ส่งของออกยื่นคำร้องขอผ่ำนพิธีกำรส่งกลับ (Re - export) ให้
ผู้อำนวยกำรส่วนที่รับผิดชอบหรือผู้ที่ได้ รับมอบหมำยพิจำรณำอนุมัติ โดยไม่ต้องให้หน่วยงำนวิเครำะห์สินค้ำ
ตรวจสอบพอใจก่อนปล่อย และให้สั่งกำรตรวจว่ำ “ให้ตรวจปล่อยและชักตัวอย่ำงส่งเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์สินค้ำ”
(๔) กำรสำแดงรำยกำรในใบขนสินค้ำขำออก
ผู้ส่งของออกต้องส่งข้อมูลเข้ำสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกำกรโดยมีข้อควำมในใบขนสินค้ำขำออก
รำยกำรที่ประสงค์จะขอคืนอำกรว่ำ “ของอยู่ใน/นอกอำรักขำศุลกำกร ขอคืนอำกรตำมใบขนสินค้ำขำเข้ำเลขที่
..................................นำเข้ำ ณ ท่ำหรือที่...........................โดยเรือ/อำกำศยำน/ยำนพำหนะ.............เที่ยววั นที่
.........................”

๔ ๐๒ ๐๓ ๐๓ การป้องกันและปราบปราม
(1) ให้เจ้ำหน้ำที่ศุลกำกรผู้รับผิดชอบตรวจปล่อยสินค้ำส่งกลับแจ้งข้อมูลของใบขนสินค้ำส่งกลับ (Report) ให้หน่วยงำนควบคุมทำงศุลกำกรของสำนัก/สำนักงำน/ด่ำนศุลกำกรเพื่อกำรตรวจร่วม
(2) ให้หน่วยงำนควบคุ มทำงศุลกำกร พิจำรณำไปทำกำรตรวจร่วมของส่งกลับกับหน่วยงำนตรวจ
ปล่อยได้ตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้ ให้ให้พิจำรณำจำกของส่งออกที่มีมูลค่ำสูงหรือเป็นของใช้แล้วตลอดจน
ประเภทหรือชนิดของของ ซึ่งมีลักษณะที่อำจเป็นปัญหำเกี่ยวกับกำรพิสูจน์ของหรือไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขที่
กำหนดในกฎหมำยศุลกำกรและประวั ติของผู้ ส่ งของออก เป็ นต้ น โดยให้ บั นทึ กผลกำรตรวจร่ วมตำมวิ ธีกำร
อิเล็กทรอนิกส์ที่กรมศุลกำกรกำหนด ทั้งในกรณีตรวจร่วมและไม่ประสงค์จะตรวจร่วม

๔ ๐๒ ๐๓ ๐๔ การตรวจสินค้าตามมาตรา 19
(1) กรณีกำรส่งกลับของที่อยู่นอกอำรักขำศุลกำกร
(๑.๑) กำรตรวจสินค้ำขำเข้ำ
กำรตรวจปล่อยสินค้ำขำเข้ำตำมมำตรำ ๑๙ ให้ปฏิบัติตำมประมวลฯ ว่ำด้วยกำรตรวจ
ปล่อยสินค้ำขำเข้ำตำมประมวลฯ ภำค ๒ หมวดที่ ๑ บทที่ ๑๓

๑๓๙
(๑.๒) กำรตรวจสินค้ำขำออก
กำรตรวจปล่อยสินค้ำขำออกตำมมำตรำ ๑๙ ให้เปิดตรวจหมดทั้งจำนวนที่ส่งออกเพื่ อ
ประกอบกำรพิสูจน์ว่ำเป็นของส่งกลับที่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งมำตรำ ๑๙ หรือไม่
(๑.๓) กำรเปลี่ยนแปลงหีบห่อและภำชนะบรรจุ
ในกรณีที่ ผู้ ส่ งของออกจะเปลี่ ยนแปลงหี บห่ อหรื อภำชนะบรรจุ ก่ อนกำรดำเนิ นกำร
เปลี่ยนแปลงหีบห่อหรือภำชนะบรรจุของผู้ส่งออก ให้ยื่นคำร้องขอทำกำรเปลี่ยนแปลงหีบห่อหรือภำชนะบรรจุ ณ
ท่ำหรือที่นำของเข้ำหรือ ณ ท่ำหรือที่จะส่งของนั้นออกก็ได้ และให้รับเจ้ำหน้ำที่ศุลกำกรหน่วยงำนดังกล่ำวไปทำกำร
ควบคุมดำเนินกำร
ให้เจ้ำหน้ำที่ศุลกำกรผู้ควบคุมดำเนินกำรดังกล่ำวรำยงำนกำรตรวจสอบเครื่องหมำยและเลข
หมำย จำนวน ปริมำณ น้ำหนักของให้ตรงตำมที่สำแดงในใบขนสินค้ำขำเข้ำ แล้วส่งบันทึกให้เจ้ำหน้ำที่ศุลกำกร
ผู้ตรวจปล่อยสินค้ำขำออกประกอบกำรตรวจปล่อยสินค้ำส่งกลับนั้นต่อไป
(2) กรณีกำรส่งกลับของที่อยู่ในอำรักขำของศุลกำกร
กำรตรวจปล่อยสินค้ำส่งกลับในอำรักขำศุลกำกร ให้เจ้ำหน้ำที่ศุลกำกรหน่วยงำนตรวจปล่อยสินค้ำ
ขำเข้ำทำกำรตรวจปล่อยพร้อมกันทั้งใบขนสินค้ำขำเข้ำและใบขนสินค้ำขำออก แล้วให้บันทึกผลกำรตรวจ
ปล่อยในระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใบขนสินค้ำขำเข้ำอ้ำงอิงเลขที่และข้อมูลของใบขนสิน ค้ำขำออก ส่วนใบขน
สินค้ำขำออกอ้ำงอิงเลขที่และข้อมูลของใบขนสินค้ำขำเข้ำ
กรณีของส่งกลับของที่อยู่ในอำรักขำของศุลกำกรต่ำงท่ำ/ที่ ที่นำของเข้ำ ให้หน่วยงำนตรวจปล่อย
สินค้ำขำออก ณ ท่ำ/ที่ ที่ส่งของออกตรวจสอบควำมถูกต้องของดวงตรำศุลกำกรและ/หรือดวงตรำของ ผู้ขนส่ ง
หำกไม่มีข้อสงสัยประกำรใดก็ให้อนุญำตให้นำออกไปนอกรำชอำณำจักรและรับรองกำรส่งออกต่อไป
(๓) บันทึกผลกำรตรวจปล่อย
ในกำรตรวจปล่อยสินค้ำขำออกโดยขอคืนอำกรนี้ ให้บันทึกผลกำรตรวจปล่อยโดยระบุรำยละเอียด
กำรตรวจสอบว่ำ “ของที่ส่งกลับออกไปยังไม่ได้ใช้ประโยชน์และมีลักษณะเช่นเดียวกันกับที่นำเข้ำมำ” ใน
ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกำกร ส่วนกรณีที่ได้ทำกำรตรวจร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ศุลกำกรหน่วยควบคุมทำงศุลกำกร
ให้บันทึกชื่อ และตำแหน่งของเจ้ำหน้ำที่หน่วยควบคุมทำงศุลกำกรที่ตรวจร่วม

๔ ๐๒ ๐๓ ๐๕ การปฏิบัติในการวิเคราะห์สินค้า
กรณีที่เจ้ ำหน้ำที่ศุลกำกรมีปัญหำว่ำสิ นค้ำที่ส่งกลั บเป็นของรำยเดียวกับที่นำเข้ำหรือกรณีอื่นใดที่
จำเป็นต้องชักตัวอย่ำงสินค้ำเพื่อทำกำรวิเครำะห์ ให้ปฏิบัติตำมประมวลฯ ภำค ๔ หมวด 9 พิธีกำรศุลกำกร ว่ำ
ด้วยงำนวิเครำะห์สินค้ำ

