
สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรศุลกากรท่ีควรรู้



สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
• อากรขาเขา้ –ขาออก เป็นตน้ทุนของสินคา้ ของไม่ไดใ้ชใ้นประเทศตอ้งไม่มีค่าภาษี

เพ่ือใหส้ามารถแข่งขนัได ้
• วิธีการดา้นสิทธิประโยชนท์างภาษีอากรท่ีท าใหไ้ม่มีอากรขาเขา้และไม่ขดักบัหลกั 

WTO  มี 2 แบบ  คือ
–  คืนอากร 
– ยกเว้นอากร  
ต้องมีระบบก ากบัตรวจสอบท่ีดีในแตล่ะวิธีเพ่ือตอบได้ว่าไม่มีการหลีกเลี่ยงคา่ภาษี

• มีบญัญติัทั้งกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอ่ืน ( หลกัการส่วนใหญ่ บญัญติัใหสิ้ทธิ
ทางภาษีกบัเคร่ืองจกัร  และ/หรือ วตัถุดิบ  )

– ไม่มีขอ้จ ากดัวา่ตอ้งส่งออกทั้งหมด    
– หากขายในประเทศ ตอ้งเกบ็ภาษีตามวิธีของแต่ละสิทธิประโยชน์ และบางกรณีมีภาระ

เพิ่มข้ึนหากไม่ส่งออก
• อาจมีการใหสิ้ทธิประโยชนเ์พ่ิมเติมโดยอาศยัอ านาจตามมาตรา 12 พ.ร.ก.พิกดั เพ่ือ

สนบัสนุนผูป้ระกอบการ



กฎหมายท่ีเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

• กฎหมายศุลกากร
– การคืนอากรตามมาตรา 28
– การคืนอากรตามมาตรา 29 
– คลงัสินคา้ทณัฑบ์น

• ยกเวน้อากรขาเขา้และขาออกเม่ือส่งออก

– เขตปลอดอากร
• ยกเวน้อากรขาเขา้ เม่ือน าเขา้
• ยกเวน้อากรขาออก เม่ือส่งออก

• กฎหมายอืน่
– พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน

• ลดหยอ่นอากรขาเขา้  
• ยกเวน้อากรขาเขา้ และอากรขาออก เม่ือ

ส่งออก

– พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย
• ยกเวน้อากรขาเขา้ ในการน าเขา้
• ยกเวน้อากรขาออก ในการส่งออก

– พ.ร.บ.ชดเชยค่าภาษีอากรฯ
• คืนอากรท่ีมีในตน้ทุนการผลิต  เม่ือส่งออก



สิทธิประโยชนแ์บ่งตามการไดสิ้ทธิดา้นอากรขาเขา้
• กลุ่มคืนอากรขาเขา้ / ชดเชยอากรขาเขา้   (กฎหมายศุลกากร / พ.ร.บ.ชดเชยฯ)

น าเขา้
ช าระภาษีอากรทุกประเภท

ส่งออกไปประเทศใดกไ็ด้
ในสภาพเดิม 

ไดคื้นอากรขาเขา้ 9ใน 10 ส่วน 
ตามปริมาณท่ีส่งออก

ถา้ส่วนท่ีไม่คืนเกิน 1000 บาท 
เกบ็ไวไ้ด ้1000 บาท

น าเขา้
ช าระภาษีอากรทุกประเภท

แปรรูป
แลว้ส่งออกไปประเทศใดกไ็ด้

ไดคื้นอากรขาเขา้ ตามปริมาณท่ี
ใชใ้นการผลิต

น าเขา้
ช าระภาษีอากรทุกประเภท

หรือ ใชว้ตัถุดิบในประเทศทั้งหมด

แปรรูป
แลว้ส่งออกไปประเทศใดกไ็ด้

ไดช้ดเชยอากรขาเขา้
ท่ีมีอยูใ่นตน้ทุนการผลิต  
ตามสูตรของรัฐบาล 



พ.ร.บ.ชดเชยค่าภาษอีากรสินค้าส่งออกทีผ่ลติในราชอาณาจกัร

สนิค้าที่ผลติในประเทศ
และไมเ่ป็นของต้องห้าม
การได้สทิธิตามกฎหมาย

สง่ออก

ไปนอกราชอาณาจกัรและได้รับเงนิค่าสินค้า

ขายสินค้าให้ส่วนราชการ รัฐวสิาหกจิ 
ตามโครงการเงนิกู้   

/เงนิช่วยเหลอืจากต่างประเทศ

ขายสินค้าตามภาค 4 (ภาคยกเว้นอากร) 
ให้แก่องค์การระหว่างประเทศ

 ทีม่สิีทธิน าสินค้าน้ันเข้ามาในราชอาณาจักร

บตัรภาษี
สามารถโอนให้บคุคลอ่ืนก่อนการพิมพ์ช่ือในบตัร

บตัรท่ีพิมพ์ช่ือแล้ว มีอาย ุ3 ปี ตอ่ได้อีก 2 ครัง้ ครัง้ละ 3 ปี
ผู้ มีช่ือ ควบรวมกิจการ ถึงแก่ความตาย โอนบตัรได้ 

ยื่นค าขอภายใน 1 ปี นบัแตว่นัสง่ออก

ของส่งกลบัตอ้งคืนเงินภายใน 60 วนันบัแต่วนัน าเขา้ /รับคืนสินคา้
ไม่คืน ใหช้ าระเงินเพิ่ม ร้อยละ 2 ต่อเดือนหรือ เศษของเดือน

วตัถุดบิ
ในประเทศ / ต่างประเทศ

ช าระภาษแีล้ว

เคร่ืองจกัร

วตัถดุิบ

พลงังานต่างๆ

ค่าภาษีทีมีใน
ต้นทนุการผลิต

เข้าสตูรค านวณวา่ ในทกุๆ 100 บาทของราคาผลติภณัฑ์มี
คา่ภาษีทีแฝงอยูใ่นต้นทนุการผลติ  เป็นเงินเทา่ไร

ตัวอย่างอตัราชดเชย
เคร่ืองดื่มนมถั่วเหลือง   0.30 %

รถยนต์  2.33 %
ดนิสอ / ปากกา  0.65 %

ตวัอยา่งสินคา้ท่ีตอ้งหา้มการใชสิ้ทธิ
แร่ ตามกฎหมายแร่
สินคา้ท่ีเสียภาษี/ค่าธรรมเนียมเม่ือส่งออก 
ไดแ้ก่ ไมแ้ปรรูป หนงัสตัวดิ์บ หรือท่ียงัฟอก
ไม่ส าเร็จ
 สินคา้ท่ีคณะกรรมการฯก าหนดไม่ใหไ้ดรั้บ
เงินชดเชย เช่น ของท่ีผลิตโดยใชสิ้ทธิ
ประโยชน์ 19 ทว ิ / คลงัสินคา้ทณัฑบ์น / 
เขตฯ / BOI  /  สินคา้ท่ีมีประกาศไม่ใหเ้งิน
ชดเชย

 - 



ตวัอยา่งการชดเชยค่าภาษีอากร

ช่ือวตัถุดิบในใบขนฯ ปริมาณ(หน่วย) อากร(บาท) อากร/หน่วย

แผ่นเหลก็รีดเยน็ความหนาไม่เกนิ 0.20 ม.ม. 25,000 ก.ก. 8,560.00 0.3424

ฝากระป๋องชนิดมีห่วง 10,000 ช้ิน 2,870.00 0.287

ฝากระป๋องด้านล่าง 10,000 ช้ิน 2,870.00 0.287

บริษัท.....น าเข้าวัตถุดบิ 3 ชนิด เพื่อผลิตกระป๋องส่งออก
ชื่อผลิตภณัฑ์  กระป๋องขนาดบรรจุน้อยกว่า 1 ลิตร

ส่งออกกระป๋อง จ านวน 200,000 กระป๋อง    มูลค่าการส่งออก 718,000 บาท (FOB)

ได้รับชดเชย =   มูลค่า FOB x  อตัราชดเชย  
=    718,000 x 0.67% = 4810.60 บาท 



การคืนอากรขาเขา้ท่ีช าระแลว้เม่ือมีการส่งออก
• การคืนอากรตามมาตรา 28 (ของสง่ออกใน

สภาพเดิมท่ีน าเข้า)
• การคืนอากรตามมาตรา 29 (ของสง่ออกที่เกิด

จากการน าของท่ีน าเข้ามาผ่านกระบวนการแปรรูป )

ผ้า 10000 เมตร
เมตรละ 50 บาท
อตัรา 10%

อากร = 1000*50*10%=50000 บาท
อากรเมตรละ 5 บาท
VAT = 38500 บาท 

ผ้า 10000 เมตร
เมตรละ 50 บาท
อตัรา 10%

อากร = 10000*50*10%=50000บาท
อากรเมตรละ 5 บาท
VAT = 38500 บาท 

ส่งออก ผ้า 5000 เมตร
เมตรละ 60  บาท

ต้องพสิจูน์ให้ได้ตามเง่ือนไขของกฎหมาย

อากรขาเขา้ = 25000
 คืน 9/10 = 22500 

ส่วนท่ีเกิน 1000 บาท = 24000  
ตอ้งคืนจริง 24000 

ผา่นขบวนการแปรรูปเป็นเสือ้ 
เสือ้ 1 ตวั ใช้ ผ้า 2 เมตร

ตดัเสือ้  2500 ตวั  ใช้ผ้า  5000 เมตร
ต้องพิสจูน์วา่ใช้วตัถดุิบที่น าเข้ามาจดัท า

ตามสตูรการผลติ  

สง่ออก เสือ้  ได้คืนเงินอากรผ้า  5000 เมตร
เป็นเงิน  = 25000 บาท  

เฉพาะกรณีวางประกนั
ขายเสือ้ หรือ ผ้า ในประเทศ  ต้องน าเงินอากรผ้า  

5000 เมตร มาเสียภาษี
เป็นเงิน  = 25000 บาท   + เงินเพ่ิม 1% ตอ่เดือน

นบัจากวนัทีน่ าเข้า

อากร วางประกนัได้  แต ่VAT ต้องช าระทกุครัง้
วตัถุดบิที่มสิีทธิขอคนือากรตามมาตรา 29

วตัถุดบิที่เห็นในของส่งออก
วตัถุดบิที่มีในของส่งออกตามองไม่เห็น

วตัถุดบิที่ใช้ในกระบวนการผลติ แต่ไม่อยู่ในของส่งออก

ย่ืนขอคืนอากรหลงัจาก
สง่ออกไมเ่กิน 6 เดือน



สตูรการผลิตอนมุตัิ
โดยกรมศลุกากร

รหัส
วตัถุดิบ

ช่ือวตัถุดิบ หน่วย
วตัถุดิบ

ปริมาณการใช้
วตัถุดิบ/
กระป๋อง

730055 แผ่นเหลก็เคลอืบหรือชุบดีบุกความหนาไม่เกนิ
0.215มม.

ก.ก. 0.120

730056 ฝากระป๋องชนิดมีห่วง ช้ิน 1

730057 ฝากระป๋องด้านล่าง ช้ิน 1

เปรียบเทียบ ม.29 กบั ชดเชยค่าภาษีอากร

ช่ือวตัถุดิบในใบขนฯฉบับที ่1 ปริมาณ(หน่วย) อากร(บาท) อากร/หน่วย

แผ่นเหลก็รีดเยน็ความหนาไม่เกนิ 0.20 มม. 25,000 ก.ก. 8,560.00 0.3424

ฝากระป๋องชนิดมีห่วง 10,000 ช้ิน 2,870.00 0.287

ฝากระป๋องด้านล่าง 10,000 ช้ิน 2,870.00 0.287

บริษทั.....น าเข้าวตัถุดบิ 3 ชนิด เพือ่ผลติกระป๋องส่งออก
หากใช้สิทธ์ิการขอคนือากรตามมาตรา 19 ทว ิต้องยืน่สูตรการผลติ ดงันี้

ช่ือผลติภณัฑ์  กระป๋องขนาดบรรจุน้อยกว่า 1 ลติร

ส่งออกกระป๋อง จ านวน 200,000 กระป๋อง 
มูลค่าการส่งออก 718,000 บาท (FOB)

 เงินอากรทีจ่ะได้รับชดเชย = มูลค่า FOB x  อตัราชดเชย     
(718,000 x 0.67% = 4810.60 บาท)

วตัถุดบิ อากรทีไ่ด้รับคนื
แผ่นเหลก็เคลอืบหรือชุบดบุีกความหนาไม่เกนิ0.215
มม.   (200,000 *  0.120 =24000 กก.* 0.3424)

8217.60

ฝากระป๋องชนิดมห่ีวง   (200,000 * 1 * 0.287 =
57,400 )  แตคนืตามใบขนฯนีไ้ด้เพยีง 10000 ช้ิน

2870.00

ฝากระป๋องด้านล่าง   (200,000 * 1 * 0.287 =
57,400 )  แตคนืตามใบขนฯนีไ้ด้เพยีง 10000 ช้ิน

2870.00

ค่าภาษทีีไ่ด้คนืตามม.29ในใบขนฯฉบับนี้ 13.957.60

สรุป   กระป๋อง 1 ใบ ถ้าคนืโดยม.29  ได้คนือากร 0.615 บาท /กระป๋อง
ถ้าใช้ การชดเชย  ได้เงนิชดเชย  0.024 บาท /กระป๋อง 



สิทธิประโยชนแ์บ่งตามการไดสิ้ทธิดา้นอากรขาเขา้
• กลุ่มยกเวน้อากรขาเขา้ และ อากรขาออกเม่ือส่งออก (กฎหมายศุลกากร / พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน)

น าเขา้
เฉพาะกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม

ยกเวน้อากรขาเขา้ ช าระภาษีสรรพสามิต 
(ถา้มี) ภาษีมูลค่าเพิ่มใชก้ารค ้าประกนั
และสามารถใชว้ตัถุดิบในประเทศร่วม

ผลิตดว้ย

แปรรูปในสถานประกอบการ
ท่ีไดรั้บการส่งเสริม 

แลว้ส่งออกไปประเทศใดกไ็ด้
ก  ากบัโดยส านกังาน ส่งเสริม

การลงทุน

ไดย้กเวน้อากรขาเขา้
ตามสดัส่วนท่ีใชใ้นการผลิต

และผลิตภณัฑไ์ดย้กเวน้อากรขาออก
ขายในประเทศช าระอากรตาม

กฎหมายก าหนด 
 

น าเขา้
วางประกนัภาษีอากรทุกประเภท

และสามารถใชว้ตัถุดิบในประเทศร่วม
ผลิตดว้ย

แปรรูปในคลงัสินคา้ทณัฑบ์น
แลว้ส่งออกไปประเทศใดกไ็ด้

ก  ากบัโดยศุลกากร

ไดย้กเวน้อากรขาเขา้
ตามสดัส่วนท่ีใชใ้นการผลิต

และผลิตภณัฑไ์ดย้กเวน้อากรขาออก
ขายในประเทศช าระอากรตาม

กฎหมายก าหนด 

กฎหมายส่งเสริมการลงทุน ยงัใหสิ้ทธิเร่ือง
อากรขาเขา้กบักิจการท่ีเป็นไปเพื่อใน

ประเทศ ดว้ย 



กฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการลงทุน
• ต้องเป็นกิจการท่ีก าหนดให้ได้รับการสง่เสริม 
• เป็นได้ทัง้กิจกรรมเพื่อใช้ในประเทศ  หรือ เป็นการผลิตเพื่อการสง่ออก
• ให้สทิธิประโยชน์กบัเคร่ืองจกัร และ วตัถดุบิ วสัดจุ าเป็น ท่ีใช้ในกิจการ

– เคร่ืองจกัรจะได้รับสทิธิภาษียกเว้นอากรขาเข้า หากเป็นเคร่ืองจกัรท่ีไมมี่ใน
ประเทศ   ถ้ามีในไทยแตค่ณุภาพอาจไมเ่หมาะสมก็ให้สิทธิลดหยอ่นอากรขา
เข้า

– วตัถดุิบ วสัดจุ าเป็น ท่ีใช้ในการกิจการ 
• ถ้าเป็นกิจกรรมเพ่ือใช้ในประเทศไทย ได้สิทธิลดหย่อนอากรขาเข้า 
• ถ้าเป็นกิจกรรมที่เป็นการผลิตเพ่ือการสง่ออก  ได้สิทธิยกเว้นอากรขาเข้า

– ถ้าไมส่ง่ออก จะต้องช าระค่าภาษีส าหรับ วตัถดุิบและวสัดจุ าเป็นที่น าเข้ามาและได้สทิธิขณะ
น าเข้า



กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน

BOI

ผ้า 10 เมตร
เมตรละ 50 บาท
อตัรา 10%

ลดหย่อนอากร / ช าระ VAT

ขายเพื่อบริโภคในประเทศ

สตูรการผลติ
เสือ้ 1 ตวั

ใช้ผ้า 2 เมตร

เคร่ืองจกัร
กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม

ช าระ/ลดหยอ่น/ยกเวน้ อากร

ยกเวน้ อากร 
ค ้าประกนัVATเฉพาะวตัถุดิบ

เพ่ือส่งออก

เพ่ือในประเทศ

ผลิตภณัฑท่ี์ ส่งออก  ยกเวน้อากรขาออก

ขายในประเทศ 

ครบระยะเวลาส่งเสริม
ของท่ีเหลือช าระค่าภาษีอากรค านวณ
ตามสภาพของ ราคาของ พิกดัอตัรา

วนัน าเขา้

ขายเสือ้ในประเทศ   3 ตวั 
ใช้ผ้า 6 เมตร    ราคาผ้า = 6*50 = 300 บาท 
ภาษีอากรท่ีต้องช าระ   = 300 * 10% = 30 บาท 

VAT =  (300+30)*7% + เงินเพิ่ม +เบีย้ปรับ
หรือ ขอเสียภาษีเป็นของส าเร็จรูป ตามสภาพ ราคา พกัิดอัตราวันท่ี BOI อนุมัตใิห้ขาย

น าผ้า 5 เมตรขายในประเทศ  ราคาผ้า =  5 *50 
=250  บาท 

  ภาษีทีต้่องช าระ = 250*10% = 25 บาท 
VAT =  (250+25)*7% + เงินเพิ่ม +เบีย้ปรับ



คลงัสินค้าทัณฑ์บน
อธิบดีก าหนด

1.เงื่อนไขการจัดตั้ง
2.วิธีการและ

ข้อจ ากดัการเกบ็
ของ

3.ข้อบังคบัเพือ่การ
ด าเนินการและ
การตรวจตรา

ส าหรับตรวจและเกบ็ของ
 เช่น   คลงัสินค้าทณัฑ์บนทัว่ไป

คลงัสินค้าทณัฑ์บนอู่ซ่อมหรือสร้างเรือ
คลงัสินค้าทณัฑ์บนส าหรับเกบ็น า้มนั

คลงัสินค้าทณัฑ์บนส าหรับแสดงนิทรรศการ
คลงัสินค้าทณัฑ์บนส าหรับเกบ็ของร้านค้าปลอดอากร

ส าหรับแสดงและขาย
เช่น   ร้านค้าปลอดอากร

ส าหรับ ผลติ ผสม ประกอบ
เช่น   โรงงานผลติสินค้า

การยกเว้นค่าอากรขาเข้าเมือ่ส่งออก และ  ยกเว้นอากรขาออกด้วย    =    คลงัสินค้าทณัฑ์บนตามกฎหมายศุลกากร



คลงัฯ
มีเงินประกนั 

จดปริมาณท่ีเขา้คลงัฯเมด็พลาสตกิ 1000KG
ราคา 50$ / kg

อตัราแลกเปลีย่น  31 บ  / $
อตัราภาษี 10 %

ราคาของ =1000*50*31*10%
=1,550,000 บาท
ค่าภาษี = 155,000

ช าระอากรตามสภาพของ ราคาของขณะน าเข้า
พิกดัอตัราขณะน าออก

ถ้าแปรสภาพไปให้ค านวณตามปริมาณท่ีอธิบดีเห็นชอบ
ช าระVAT และสรรพสามติ วนัที่น าออก

สง่ออกนอกประเทศ
ยกเว้นอากรขาเข้าและขาออก

อากรขาเข้า ใช้การค า้ประกัน
VAT   ใช้การค า้ประกัน

สรรพสามิต ความรับผิดยังไม่เกิดขึน้

ความรับผิดในค่าภาษี 155,000 บาท เกิดขึน้
เม่ือเรือเข้าเขตท่า = วนัน าเข้าส าเร็จ 

สตูรการผลติ
ใช้เม่ือมีการแปรสภาพ

W
A
R
E
H
O
U
S
E

หลกัภาษีท่ีเก่ียวกบัคลงัสนิค้าทณัฑ์บน

W -01-014-0000-0005

การควบคมุ
คณุสมบตัิของผู้จดัตัง้คลงัฯ

ต้องสามารถควบคมุได้วา่ของต้องไมน่ าออกมาบริโภคโดยยงัไมเ่สยี
ภาษี

ประเภทของของที่อนญุาตให้น าเข้าเก็บ / หลกัเกณฑ์การด าเนินงาน
การมีระบบรายงาน และระบบตรวจนบัของคงเหลอื

ผูมี้สิทธิตาม ม.88 
วรรค สาม และ ส่ี



การใชสิ้ทธิประโยชน์ของคลงัแต่ละประเภท

คลังฯทั่วไป
คลังฯร้านค้าฯ
คลังฯแสดง

เม็ดพลาสติก
1000 KG

ราคา 50 $/KG
อัตราแลกเปล่ียน

31บาท/$
อัตราภาษี 10%

อัตราภาษี
5%

อัตราแลกเปล่ียน 
30 บาท/$

ราคา = 1000*50*31=1,550,000บาท
อากร = (1000*50*31)*10% = 155,000 บาท

VAT = (1,550,000+155,000) *7%=119,350 บาท

ราคาเม็ดพลาสตกิ = 1000*50*31=1,550,000บาท

อากร = (1,000*50*31)*5%= 77,500
VAT=(1,550,000+77,500)*7%

ขายในประเทศ 
ใช้สภาพของ ราคาของ

วันน าเข้า
แต่

พกิัดอัตราวันน าออกคลังฯผลิต ผสม 
ประกอบ

 ผลิตภณัฑ์คือ กล่องใส่ของ
MODEL A10

1 กล่อง ใช้ 0.2 กก.

ส่งออก1,000กก. /  ยกเวน้อากร 155,000บาท 

ขาย 1,000กก.ในประเทศ

ส่งออกกล่อง 5000 กล่อง / ยกเวน้อากร155,000บาท 

ราคาเม็ดพลาสตกิ = 1000*50*31=1,550,000บาท
อากร = (1,550,000)*5%= 77,500 บาท

VAT=(1,550,000 +77,500)*7%

5000 กล่องใช้เม็ดพลาสตกิ 
500*0.2 =1000 KG

ขายกล่อง5,000กล่องในประเทศ



น าเข้าในนามบุคคลอืน่
เกบ็ของอนัตรายต้องได้รับอนุมัติ

จากหน่วยงานทีรั่บผดิชอบ

เกบ็ของได้ 2 ปี + 1 ปี

ช าระภาษีตามสภาพของราคาของ
ณ วนัน าเข้าในราชอาณาจกัร

พิกดัอตัรา ณ วนัน าออกจากคลงัฯ
น าเข้าจาก ตปท.

ส่งออก

ทยอยน าออกได้

โอนเปล่ียนมือได้

แบ่งบรรจุได้

น าออกไปแสดงชัว่คราว(รถยนต ์/รถจกัรยานยนต)์

โอน / จ าหนา่ยให้ 19 ทวิ / คลงั / BOI /

ธุรกรรมคลงัฯ ทัว่ไป

ถือว่าสง่ออก
ผู้ รับถือว่า
น าเข้ามาใน
ราชอาณาจกัร

สภาพของ
ราคาของ

                            ชนิดของที่ห้ามเก็บในคลังฯ
  1.ของที่ช าระอากร หรือ วางประกันแล้ว
  2.ของต้องห้าม 
  3.ของที่กรมฯ หรือ ผอ.ส านัก ไม่อนุญาตให้เก็บรักษา 

ชนิดของต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดี

ขายให้  I-EAT-FZ / FZ 

ม.12 พิกดั ยกเว้นอากรของเสีย หรือ เสือ่ม
คณุภาพท่ีได้รับอนมุตัิให้ท าลาย 

ต้องไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ตามวตัถุประสงค์เดิมที่
น าเข้าได้

ต้องเป็นของที่มีสภาพสมควรท าลาย
ปฏิบัติตามที่กรมฯก าหนด  คือ ยื่นค าขออนุมตัิ 

 เมื่ออนุมัติจะก าหนดวิธีท าลาย เช่น เผาไฟ ฝังดนิ สับเป็นชิน้

(รหัสสทิธิประโยชน์  309 )

D

P

B A
ผูไ้ดรั้บสิทธิยกเวน้ตาม พ.ร.ก.พิกดั

P

FTA



• ร้านค้าปลอดอากร ในเมือง
• ร้านค้าปลอดอากรขาออกท่ีตัง้อยู่ ณ 

สนามบิน หรือ  พรมแดน
• ร้านค้าปลอดอากรขาเข้า ท่ีตัง้อยู่ท่ี

สนามบิน

คลังสินค้าทณัฑ์บนส าหรับแสดงและขาย  =  ร้านค้าปลอดอากร

อากรขาเข้า / สรรพสามิต / 
สุรา / VAT ยังไม่ต้องช าระ 

เมื่อส่งออก ยกเว้นอากรขาเข้า และ 
อากรขาออก 

ใช้หลกัการตาม มาตรา 12 พรก.  พิกดัฯในการยกเว้นคา่ภาษี
---  ของใช้สว่นตวั ต้องซือ้ภายใน 24 ชัง่โมงนบัแตเ่ข้ามาราคาไมเ่กิน 20000 บาทแตบ่หุร่ีได้ 
200 มวน  /  สรุา 1 ลติร  
----   ของใช้ในบ้านเรือนต้องซือ้ภายใน 48 ชัง่โมงนบัแตเ่ข้ามาราคาไมเ่กิน 50000 บาท



สิทธิประโยชนแ์บ่งตามการไดสิ้ทธิดา้นอากรขาเขา้
• กลุ่มยกเวน้อากรขาเขา้เม่ือน าเขา้  และ อากรขาออกเม่ือส่งออก (กฎหมายศุลกากร / พ.ร.บ.นิคม

อุตสาหกรรม)

น าเขา้
ยกเวน้อากรขาเขา้เฉพาะของท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัธุรกรรม 
และสามารถใชว้ตัถุดิบในประเทศร่วม

ผลิตดว้ย

แปรรูปในเขตประกอบการเสรี
แลว้ส่งออกไปประเทศใดกไ็ด้
ก  ากบัโดยส านกังานนิคม

อุตสาหกรรม

ไดย้กเวน้อากรขออก
ขายในประเทศช าระอากรตาม

กฎหมายก าหนด 

น าเขา้
ยกเวน้อากรขาเขา้เฉพาะของท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัธุรกรรม 
และสามารถใชว้ตัถุดิบในประเทศร่วม

ผลิตดว้ย

แปรรูปในเขตปลอดอากร
แลว้ส่งออกไปประเทศใดกไ็ด้

ก  ากบัโดยศุลกากร

ไดย้กเวน้อากรขาออก
ขายในประเทศช าระอากรตาม

กฎหมายก าหนด 



เขตปลอดอากรและเขตประกอบการเสรี

เขตปลอดอากร พ.ศ. 2543 

• ยืน่กบักรมศุลกากร
• มีค่าธรรมเนียมการจัดตั้ง
• ไม่มีการวางเงนิค า้ประกนัอากร
• ท าทัณฑ์บนกบักรมศุลกากร
• ใช้สิทธิประโยชน์ตาม กม.ศุลกากร
• ไม่จ าเป็นต้องเป็นไปเพือ่การส่งออก
• การอนุมัติ อนุญาต และการปฏิบัติพธีิ

การด าเนินการตามที่กรมศุลกากร
ก าหนด

• ท ารายงานทางบัญชีตามที่กรมฯก าหนด

เขตประกอบการเสรี พ.ศ.2522 แก้ไข 2551

• ยืน่กบัการนิคมอุตสาหกรรม
• มค่ีาธรรมเนียมการบริหาร
• ไม่มกีารวางเงนิค า้ประกนัอากร
• ไม่ต้องมทีัณฑ์บนกบักรมศุลกากร
• ใช้สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายการนิคมฯ
• ไม่จ าเป็นต้องเป็นไปเพือ่การส่งออก
• ต้องขออนุญาตการน าเข้า ส่งออก การ

ด าเนินการใดๆกบั การนิคมฯ แต่ปฏิบัติพธีิ
การเช่นเดียวกบัเขตปลอดอากร

• การควบคุมทางบัญชีเป็นหน้าที่ของการ
นิคม

นิคมฯ มี 2 เขตคือ   เขตอุตสาหกรรมทัว่ไป และ
เขตประกอบการเสรี  ทั้งสองเขตใหสิ้ทธิพิเศษเร่ืองคนต่างดา้วถือครอง
ท่ีดิน และ คนต่างดา้วเขา้มาอยูใ่นไทยไดน้านกวา่กฎหมายคนเขา้เมือง



F-51-014-0537-0005

ลกัษณะเขตปลอดอากรและเขตประกอบการเสรี

ส านกังาน
ศุลกากร

ผู้จดัตัง้เขต
ผูป้ระกอบการในเขตF-01-014-0537-0000

ส าหรับ เขตประกอบการเสรี  ใช ้  I-51-014-0503-0005



เขตปลอดอากร และ เขตประกอบการเสรี

เขตฯ
เคร่ืองจักร

วัตถุดบิ / ของ ยกเว้นค่าภาษีทกุ
ประเภท

ส่งออก
ผลติภณัฑ์ หรือของท่ีน าเข้า ยกเว้นอากรขาออก

VAT = 0

ขายให้ผู้ มีสิทธ์ิ
BOI

19 ทวิ
คลังสินค้าทัณฑ์บน
เขตปลอดอากร

เขตประกอบการเสรีฯ

ผู้มีสิทธิได้รับยกเว้นอากร
ตาม พ.ร.ก.พกัิด

ขายเพ่ือบริโภคในประเทศ
ช าระภาษีอากร

 สภาพของ ราคาของ
พกัิดอัตราภาษี

วันน าออกจากเขตฯ 
โดยสามารถหักราคาวัตถุดบิ

ในประเทศได้BOI/BWH/ SEC 29/FZ/IEAT-FZ

D

P

C

1

0

เศษ
ท าลาย

ยกเว้นอากร

น าออกชัว่คราว

ของในประเทศ



การใชสิ้ทธิประโยชน์ของเขตฯ

เขตฯพาณิชยกรรม
ขณะน าเข้า 

ยกเว้นอากรขาเข้า

เม็ดพลาสติก
1000 KG

ราคา 50 $/KG
อัตราแลกเปล่ียน

31บาท/$
อัตราภาษี 10%

อัตราภาษี
5%

อัตราแลกเปล่ียน 
30 บาท/$

ราคา = 1000*50*31=1,550,000บาท
อากร = (1000*50*31)*10% = 155,000 บาท

VAT = (1,550,000+155,000) *7%=119,350 บาท

ใช้ราคาขายของเม็ดพลาสตกิ
และ พิกดัอัตราภาษีของเมด็พลาสตกิ

ในวันที่น าออกจากเขต 

ขายในประเทศ 
ใช้สภาพของ ราคาของ

พกิัดอัตราวันน าออกจากเขตฯ

เขตฯ
อุตสาหกรรม
 ขณะน าเข้า 

ยกเว้นอากรขาเข้า

ส่งออก1,000กก. /  ยกเวน้อากร ขาออก

ขาย 1,000กก.ในประเทศ

ส่งออกกล่อง 5000 กล่อง / ยกเวน้อากรขาออก 

เสียภาษีโดยค านวณจาก
ราคาของกล่อง อตัราภาษีของกล่องพลาสตกิ

ในขณะน าออก

5000 กล่องใช้เม็ดพลาสตกิ 
500*0.2 =1000 KG

ขายกล่อง5,000กล่องในประเทศ



มาตรการพิเศษในเขตปลอดอากร

• กรณีใชว้ตัถุดิบท่ีซ้ือหาจากในประเทศทั้งหมด หรือ ของต่างประเทศท่ี
น าเขา้และช าระภาษีอากรก่อนน าเขา้เขตฯ มาผลิตเป็นสินคา้ เม่ือน าออก
จากเขตฯเพื่อขายในประเทศ ผลิตภณัฑน์ั้นจะไดสิ้ทธิยกเวน้อากรขาเขา้ 

• กรณีใชว้ตัถุดิบจากต่างประเทศแต่ยงัไม่ไดช้ าระค่าภาษีอากรขาเขา้และมี
ถ่ินก าเนิดท่ีไม่ใช่อาเซียน ผสมรวมกบัของในไทยท่ีผา่นการรับรองวา่มี
ถ่ินก าเนิดไทยรวมกบัของจากถ่ินก าเนิดอาเซียนและมีมูลค่ารวมเกินกวา่ 
40 % ของราคาผลิตภณัฑ ์หากน าของนั้นออกจากเขตฯเพื่อบริโภคใน
ประเทศ ของนั้นจะไดรั้บการลดอตัราอากร เหลือ 0%



สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรส าหรับการผลิตเพ่ือจ าหน่ายในประเทศ

ปก.กรมศุลกากร  รหสัสิทธิพเิศษ 220
วตัถดุบิถ่ินก าเนิดอ่ืนๆ ยงั
ไม่ช าระภาษีขณะน าเข้า

วตัถดุบิถ่ินก าเนิด
อาเซียน

ผลติภณัฑ์

ถ้าพิสจูน์ได้วา่
(ราคาของวตัถดุบิไทย + อาเซียน) +คา่แรง +คา่ใช้จา่ยอ่ืนในการผลิต +ก าไร       40%

ราคาของของขณะน าออกจากเขตฯ

ได้รับสิทธิลดอตัราอากรเหลือศนูย์   แตช่ าระภาษีสรรพสามิต และมลูคา่เพิ่ม 

วตัถดุิบถ่ินก าเนิดไทย

 

วตัถดุิบจากในประเทศ

วตัถดุิบตา่งประเทศ
ช าระคา่ภาษีอากรแล้ว

ผลติภณัฑ์

ยกเว้นอากร 
แตช่ าระสรรพสามิต และ ภาษีมลูคา่เพิ่ม
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เขตปลอดอากร
เขตประกอบการเสรี

อุตสาหกรรม

เม็ดพลาสติก
1000 KG

ราคา 50 $/KG
อัตราแลกเปล่ียน

31บาท/$
อัตราภาษี 10%

อัตราภาษีเมด็พลาสตกิ
5%

อัตราภาษีกล่องพลาสตกิ 10%
อัตราแลกเปลี่ยน 

30 บาท/$ราคา = 1000*50*31=1,550,000บาท
อากร = (1000*50*31)*10% = 155,000 บาท

VAT = (1,550,000+155,000) *7%=119,350 บาท
คลังฯ

ขายในประเทศ 
ใช้สภาพของ ราคาของ

วันน าเข้า
แต่

พกิัดอัตราวันน าออก

คลังฯผลิต ผสม 
ประกอบ

 ผลิตภณัฑ์คือ กล่องใส่ของ
MODEL A10

1 กล่อง ใช้ 0.2 กก.

ราคาเม็ดพลาสตกิ = 1000*50*31=1,550,000บาท
อากร = (1,550,000)*5%= 77,500 บาท

VAT=(1,550,000 +77,500)*7%

ธุรกรรมในเขตฯ อตุสาหกรรม เทยีบกบัคลงัฯผลติ ผสม ประกอบ

ส่งออก1,000กก. /  ยกเวน้อากรขาเขา้ 155,000บาท 
และขาออก 

เขตปลอดอากร/เขตประกอบการเสรี
ขายในประเทศ 

ใช้สภาพของ ราคาของ พกิัดอัตรา
ของกล่องพลาสตกิ
วันน าออกจากเขตฯ

ส่งออกกล่อง 5000 กล่อง / ยกเวน้อากรขาออก

ขายกล่อง5,000กล่องในประเทศ

5000 กล่องใช้เม็ดพลาสตกิ 
500*0.2 =1000 KG

ขายกล่อง5,000กล่องในประเทศ



สรุปสิทธิประโยชนท์างภาษีอากรกรณีเพ่ือการส่งออก

ขณะน าเข้า วตัถดุบิช าระอากรทัง้หมด
สง่ออก ขอคืนอากรตามปริมาณท่ีอธิบดี

เห็นชอบ

ไมส่ง่ออก 
ไมมี่การคืนอากร

ถ้าใช้การค า้ประกนัต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 1 ตอ่เดือน

ม.29ขอคืนอากร ส่งออกใน
สภาพท่ีแปรรูปไปแลว้

ขณะน าเข้า วตัถดุิบและวสัดจุ าเป็น
ค า้ประกนัอากรและ VAT  โดยวงเงินประกนั

เคร่ืองจกัร ยกเว้นอากร / ช าระVAT
สง่ออก   ยกเว้นอากรขาข้าและขาออก
แปรรูป  ใช้สตูรการผลติที่อธิบดีอนมุตัิ 

ไมส่ง่ออก 
ช าระอากรตามสภาพ ราคา วนัน าเข้า

พิกดัอตัราวนัน าออกจากคลงัฯ
แปรรูป ใช้ปริมาณตามที่อธิบดีอนมุตัิในการค านวณคา่ภาษี

คลงัฯทณัฑ์บน

 น าเขา้ วตัถุดิบและวสัดุจ าเป็น   
เคร่ืองจกัร

ยกเวน้อากร และ ยกเวน้VAT
ส่งออก    ยกเวน้อากรขาออก

ไมส่ง่ออก 
ช าระอากร ตามสภาพ ราคา พิกดั  วนัน าออกจากเขตฯ
ถ้ามีสว่นผสมของในประเทศ ให้หกัราคาสว่นผสมนัน้ออก

เขตปลอดอากร
เขตประกอบการเสรี

วตัถดุบิและวสัดจุ าเป็น/เคร่ืองจกัร
ขณะน าเข้า ยกเว้นอากรขาเข้า
สง่ออก  ยกเว้นอากรขาออก

ไมส่ง่ออก ช าระอากรตามสภาพ ราคา  พิกดัอตัราวนัน าเข้าBOI เพ่ือสง่ออก

 ใชว้ตัถุดิบจากในประเทศ หรือตา่งประเทศท่ี
ช าระภาษีแลว้และไม่ใชสิ้ทธิประโยชน์ใดๆ

ผลิตเป็นสินคา้และส่งออก ตามนิยาม กฎหมาย
ชดเชยฯ 

ชดเชยค่าภาษีอากร

ขณะน าเข้า ช าระอากรทัง้หมด
สง่ออก ขอคืนอากร 9/10 หรือ สว่นท่ีเกิน 
1000 บาท แล้วแตจ่ านวนใดสงูกวา่

ไมส่ง่ออก 
ไมมี่การคืนอากร

ม.28  ขอคืนอากร
ส่งออกในสภาพเดิม




