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บทที่ 2
การนาของเข้าตามมาตรา 19 ทวิ
------------------

5 01 02 0๑ กระบวนการทางศุลกากรเกี่ยวกับการนาของเข้าตามมาตรา 19 ทวิ
ในกำรผ่ ำ นพิ ธี ก ำรศุ ล กำกรหรื อ ด ำเนิ น กำรในกระบวนกำรทำงศุ ล กำกรกั บ ของที่ น ำเข้ ำ มำใน
รำชอำณำจั ก ร ผู้ น ำของเข้ ำ ที่ ใ ช้ สิ ท ธิ์ ข อคื น อำกรตำมมำตรำ 19 ทวิ ต้ อ งด ำเนิ น กำรโดยวิ ธี ก ำรทำง
อิเล็ กทรอนิกส์ ณ ท่ำ หรือที่ ที่ระบุไว้ในบัญชีสิ นค้ำว่ำมีชื่อส่ งของถึง โดยให้ ถือปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และ
เงื่อ นไขที่ก ำหนดเกี่ย วกับ กระบวนกำรทำงศุล กำกรเพื่อ กำรนำของเข้ ำ และดำเนิน กำรเพิ่ มเติมในส่ ว นที่
เกี่ยวข้องกับกำรจัดทำข้อมูลใบขนสินค้ำขำเข้ำ ดังนี้
(1) ในส่วนรำยละเอียดของใบขนสินค้ำขำเข้ำแต่ละรำยกำร (Import Declaration Detail) ในช่อง
กำรใช้สิทธิ์ขอคืนอำกรตำมมำตรำ 19 ทวิ (19 bis) ต้องมีค่ำเท่ำกับ Y เท่ำนั้น
(2) ในส่วนรำยละเอียดของใบขนสินค้ำขำเข้ำแต่ละรำยกำร (Import Declaration Detail) ในช่อง
กำรใช้สิทธิพิเศษ (Privilege Code) ต้องระบุค่ำดังนี้
(2.1) กรณีผู้ใช้สิทธิ์ขอคืนอำกรตำมมำตรำ 19 ทวิ ที่ต้องชำระค่ำภำษีอำกรเป็นเงินสด ในแต่
ละรำยกำรของข้อมูลใบขนสินค้ำขำเข้ำผู้นำของเข้ำต้องระบุรหัสสิทธิพิเศษตำมที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์ในกำรชำระ
ภำษีอำกรจริง โดยระบบศุลกำกรอิเล็กทรอนิกส์ (TCES) จะทำกำรตรวจสอบข้อมูลกับแฟ้มข้อมูลรหัส สิทธิ
พิเศษ
(2.2) กรณีผู้ได้รับอนุมัติหลักกำรให้ลดอัตรำอำกรลงเหลือกึ่งหนึ่งของอัตรำอำกรที่เรียกเก็บเป็น
กำรทั่วไป ผู้นำของเข้ำต้องจัดทำข้อมูลใบขนสินค้ำขำเข้ำโดยบันทึกในแต่ละรำยกำรของข้อมูลใบขนสินค้ำขำ
เข้ำในช่องสิทธิพิเศษระบุเป็น “226” และบันทึกข้อมูลเลขที่อนุมัติหลักกำรเพื่อขอคืนอำกรตำมมำตรำ 19
ทวิ ในข้อมูลใบขนสินค้ำขำเข้ำด้วย
(2.3) กรณีผู้ได้รับอนุมัติหลักกำรให้ลดอัตรำอำกรลงเหลือร้อยละ 5 ของอัตรำอำกรที่เรียกเก็บ
เป็นกำร ผู้นำของเข้ำต้องจัดทำข้อมูลใบขนสินค้ำขำเข้ำ โดยบันทึกในแต่ละรำยกำรของข้อมูลใบขนสินค้ำขำเข้ำ
ในช่องสิทธิพิเศษระบุเป็น “227” และบันทึกข้อมูลเลขที่อนุมัติหลักกำรเพื่อขอคืนอำกรตำมมำตรำ 19 ทวิ
ในข้อมูลใบขนสินค้ำขำเข้ำด้วย
(3) ในส่วนค่ำภำษีอำกร (Import Declaration Detail (Duty)) ในแต่ละรำยกำรของใบขนสินค้ำขำ
เข้ำ ต้องระบุค่ำดังนี้
(3.1) กรณีผู้ใช้สิทธิ์ขอคืนอำกรตำมมำตรำ 19 ทวิ ที่ต้องชำระค่ำภำษีอำกรเป็นเงินสด ในแต่
ละรำยกำรของข้อมูลใบขนสินค้ำขำเข้ำผู้นำของเข้ำต้องระบุค่ำภำษี (Duty Amount) และช่องค่ำภำษีที่ชำระ
(Duty Amount <Pay>) เท่ำกันตำมจำนวนเงินที่ต้องชำระจริง
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(3.2) กรณีผู้ได้รับอนุมัติหลักกำรให้ลดอัตรำอำกรเหลือกึ่งหนึ่งของอัตรำอำกรที่เรียกเก็บเป็น
กำรทั่วไป หรือลดอัตรำอำกรลงเหลือร้อยละ 5 ของอัตรำอำกรที่เรียกเก็บเป็นกำรทั่วไป ผู้นำของเข้ำต้องระบุ
ค่ำดังนี้
(3.2.1) ในช่องค่ำภำษี (Duty Amount) ให้ระบุค่ำภำษีเต็มจำนวน และ
(3.2.2) ในช่องอัตรำอำกรลดหย่อน (เปอร์เซ็นต์) (Exemption Rate) ให้ระบุอัตรำที่
ได้รับลดหย่อน เช่น บันทึก “95” (ลดหย่อนร้อยละ 95) เพื่อให้คำนวณลดหย่อนยอดเงินอำกรที่ต้องชำระจริง
ลงเหลือร้อยละ 5 ของอัตรำปกติ
(3.2.3) ในช่องค่ำภำษีที่ชำระ (Duty Amount <Pay>) ให้ระบุค่ำภำษีที่ได้คำนวณลด
อัตรำอำกรแล้ว
(3.3) กรณีผู้ได้รับอนุมัติหลักกำรให้ใช้กำรค้ำประกันแทนกำรชำระค่ำภำษีอำกร ผู้นำของเข้ำ
ต้องระบุค่ำ ดังนี้
(3.3.1) ในช่องค่ำภำษี (Duty Amount) ให้ระบุค่ำภำษีเต็มจำนวน และ
(3.3.2) ให้บันทึกอัตรำอำกรลดหย่อน (เปอร์เซ็นต์) (Exemption Rate) เพื่อให้
คำนวณลดหย่อนยอดเงินอำกรที่ต้องชำระจริง (ถ้ำมี)
(3.3.3) ในช่องค่ำภำษีที่ชำระ (Duty Amount <Pay>) ให้ระบุค่ำเป็น “0” (ศูนย์)
(3.3.4) ในช่องเงินประกัน (Deposit Amount) ให้ระบุค่ำเท่ำกับค่ำภำษีที่คำนวณได้
แล้วปัดตัวเลขเป็นตัวกลมในหลักสิบ

๕ ๐๑ ๐๒ ๐๒ การนาของที่นาเข้าและเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปมาใช้ผลิต ผสม ประกอบ
บรรจุ เพื่อส่งออกตามมาตรา 19 ทวิ
ให้ปฏิบัติตำมประมวลฯ ข้อ ๕ ๐๒ ๐๑ ๑๐ และข้อ ๕ ๐๒ ๐๒ ๑๔ แล้วแต่กรณี

๕ ๐๑ ๐๒ ๐๓ การนาของที่นาเข้าและเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้ามาใช้ผลิต
ผสม ประกอบบรรจุ เพื่อส่งออกตามมาตรา 19 ทวิ
ให้ปฏิบัติตำมประมวลฯ ข้อ ๕ ๐๒ ๐๙ ๑๙

๕ ๐๑ ๐๒ ๐๔ การนาของที่นาเข้าและเก็บอยู่ในเขตปลอดอากรมาใช้ผลิต ผสม ประกอบบรรจุ
เพื่อส่งออกตามมาตรา 19 ทวิ
ให้ปฏิบัติตำมประมวลฯ ข้อ ๕ ๐๓ ๐๓ ๐๓

๕ ๐๑ ๐๒ ๐๕ การนาของที่นาเข้าและเก็บอยู่ในเขตประกอบการเสรีมาใช้ผลิต ผสม ประกอบ
บรรจุเพื่อส่งออกตามมาตรา 19 ทวิ
ให้ปฏิบัติตำมประมวลฯ ข้อ ๕ ๐๔ ๐๓ ๐๔

