
พระราชบัญญัติ 
ชดเชยคาภาษีอากรสินคาสงออกที่ผลิตในราชอาณาจักร 

พ.ศ. 2524 
______________ 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2524 

เปนปที่ 36 ในรัฐกาลปจจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ให
ประกาศวา  

โดยที่ เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการชดเชยคาภาษีอากรสินคาสงออกที่ผลิตใน
ราชอาณาจักร  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา ดังตอไปนี้  

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติชดเชยคาภาษีอากรสินคาสงออกที่ผลิตใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2524"  

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน
ตนไป  

มาตรา 3 บรรดาบทกฎหมาย กฎ ประกาศ ระเบียบหรือขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลว
ในพระราชบัญญัตินี้ หรือที่ขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน  

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้  

"สินคา" หมายความวา สินคาที่ผลิตในราชอาณาจักร  

"ผลิต" หมายความวา ประกอบ แปรรูป แปรสภาพ หรือทําการอยางใดอยางหนึ่งใหมีขึ้นซึ่ง
สินคา ไมวาดวยวิธีใด ๆ  

"การสงสินคาออก" หมายความวา  

(1) การสงของออกตามกฎหมายวาดวยศุลกากร  
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(2) การขายสินคาใหแกสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ตามโครงการเงินกูหรือเงิน
ชวยเหลือจากตางประเทศ ตามที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา 11 (7)  

(3) การขายสินคาที่จําแนกประเภทไวในภาคที่วาดวยของที่ไดรับยกเวนอากรตาม
กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากรใหแกองคการระหวางประเทศ หรือหนวยงานใดที่มีสิทธินําสินคานั้น
เขามาในราชอาณาจักรไดตามที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา 11 (8)  

"เงินชดเชย" หมายความวา เงินที่จะจายชดเชยคาภาษีอากรซึ่งมีอยูในตนทุนการผลิตสินคา
สงออก ใหแกผูมีสิทธิไดรับเงินชดเชยในรูปของบัตรภาษี  

"ผูมีสิทธิไดรับเงินชดเชย" หมายความวา ผูทําการสงสินคาออกตามพระราชบัญญัตินี้  

"คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการพิจารณาชดเชยคาภาษีอากรสินคาสงออกที่
ผลิตในราชอาณาจักร  

"พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  

"อธิบดี" หมายความวา อธิบดีกรมศุลกากร  

"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  

มาตรา 5 ใหมีคณะกรรมการพิจารณาชดเชยคาภาษีอากรสินคาสงออกที่ผลิตในราชอาณาจักร
คณะหนึ่ง ประกอบดวยปลัดกระทรวงการคลังเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมศุลกากร ผูอํานวยการ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผูแทนกระทรวงพาณิชย ผูแทน
กระทรวงอุตสาหกรรมและผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกิน 5 คน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง เปนกรรมการ  

กรรมการผูทรงคุณวุฒิจะตองไมเปนขาราชการการเมือง ผูดํารงตําแหนงในทางการเมือง 
กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเปนผูมีสวนไดเสียโดยตรง
ในกิจการที่อาจไดรับเงินชดเชย  

คณะกรรมการจะแตงตั้งบุคคลใดเปนเลขานุการคณะกรรมการก็ได  

มาตรา 6 ใหกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอยูในตําแหนงคราวละ 2 ปกรรมการซึ่งพนจาก
ตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งใหมได ใหกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน
จนกวาจะมีการแตงตั้งใหม  

มาตรา 7 นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 6 กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
พนจากตําแหนง เมื่อ  

(1) ตาย  
(2) ลาออก  
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(3) คณะรัฐมนตรีใหออก  
(4) เปนบุคคลลมละลาย  
(5) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ  
(6) ไดรับโทษจําคุกคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
(7) มีลักษณะตองหามตามมาตรา 5 วรรคสอง  

ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูใน
ตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้งซอมใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระ
ที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลวนั้น  

มาตรา 8 การประชุมคณะกรรมการจะตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม  

การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด  

มาตรา 9 การประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม  

มาตรา 10 ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย  

ใหนํามาตรา 8 และมาตรา 9 มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการ  

มาตรา 11 คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้  

(1) กําหนดอัตราเงินชดเชยสําหรับชนิดและหรือประเภทสินคาที่จะไดรับเงินชดเชย  
(2) กําหนดชนิดและหรือประเภทสินคาที่ไมไดรับเงินชดเชยตามมาตรา 12 (3)  
(3) ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงอัตราเงินชดเชย  
(4) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และกําหนดเวลาการจายเงินชดเชย  
(5) กําหนดภาษีอากรที่ผูมีสิทธิไดรับเงินชดเชยจะนําบัตรภาษีไปชําระไดตามมาตรา 18 (4)  
(6) กําหนดภาษีอากรที่ยกเวนไมจายเงินชดเชยตามมาตรา 13 (5)  
(7) กําหนดหลักเกณฑการขายสินคาใหแกสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามโครงการ

เงินกูหรือเงินชวยเหลือจากตางประเทศ ที่ใหถือวาเปนการสง สินคาออกตามพระราชบัญญัตินี้ แตทั้งนี้
คาของสินคาดังกลาวทั้งหมดหรือบางสวนจะตองชําระจากเงินกูหรือเงินชวยเหลือจากตางประเทศ  
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(8) กําหนดประเภทสินคาที่จําแนกประเภทไวในภาคที่วาดวยของที่ไดรับยกเวนอากร
ตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากรที่ขายใหแกองคการระหวางประเทศหรือหนวยงานใดที่มีสิทธินํา
สินคานั้นเขามาในราชอาณาจักรไดที่ใหถือวาเปนการสงสินคาออกตามพระราชบัญญัตินี้  

(9) อํานาจหนาที่อ่ืนตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้  

การใชอํานาจตาม (1) (2) (3) (4) (5) และ (6) จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรี
กอน และตองประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

ภายใตบังคับมาตรา 16 วรรคสอง การประกาศกําหนดอัตราเงินชดเชยตาม (1) ใหใชบังคับ
ตามวันที่กําหนดไวในประกาศแตจะใชบังคับกอนวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไมได  

มาตรา 12 เมื่อคณะกรรมการไดกําหนดอัตราเงินชดเชยตามาตรา 11 (1) แลว การสง
สินคาออกใหไดรับเงินชดเชยตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตสินคาดังตอไปนี้หามมิใหไดรับเงินชดเชย  

(1) แร ตามกฎหมายวาดวยแร  

(2) สินคาที่ตองเสียภาษีอากรหรือคาธรรมเนียมเมื่อสงออก  

(3) สินคาที่คณะกรรมการกําหนดไมใหไดรับเงินชดเชย  

มาตรา 13 คาภาษีอากรที่จะกําหนดเงินชดเชยให ไดแกภาษีอากร บรรดาที่มีอยูในมูลคาของ
วัสดุอุปกรณ อะไหล เครื่องจักร เชื้อเพลิง และพลังงานอยางอื่นที่ใชในการผลิตสินคานั้น แตไมรวมถึง  

(1) ภาษีเงินได  

(2) คาภาคหลวง หรือคาภาระอยางอื่นที่เรียกเก็บจากทรัพยากรธรรมชาติ  

(3) ภาษีอากรที่อาจขอคืนไดตามกฎหมายอยูแลว เวนแตกรณีที่ไมใชสิทธิขอคืนตาม
กฎหมาย และคณะกรรมการเห็นสมควรใหไดรับเงินชดเชย  

(4) ภาษีอากรที่ราชการสวนทองถ่ินจัดเก็บเปนรายไดของราชการทองถ่ิน  

(5) ภาษีอากรตามที่คณะกรรมการกําหนด  

มาตรา 14 การกําหนดอัตราเงินชดเชยใหกําหนดเปนอัตราทั่วไปเวนแตในกรณีที่มีเหตุพิเศษ
จะกําหนดอัตราเงินชดเชยใหแตกตางไปจากอัตราทั่วไปก็ไดตามควรแกกรณี  

การกําหนดอัตราเงินชดเชยตามวรรคหนึ่งจะกําหนดตามสภาพ ตามราคาสงออกตามประเภท
พิกัดอัตราศุลกากร หรือตามชนิดหรือประเภทของของที่สงออก หรือโดยวิธีอ่ืนก็ได  
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ในกรณีที่กําหนดตามราคาสงออก ใหถือราคาสําหรับของขาออกตามกฎหมายวาดวยศุลกากร
เปนราคาสงออก เวนแตกรณีที่มีการกําหนดราคาเฉลี่ยตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีกําหนดใหถือราคาเฉลี่ย
ดังกลาวเปนราคาสงออก และราคาเฉลี่ยที่กําหนดจะใชบังคับเกินหนึ่งปมิได  

มาตรา 15 ใหกรมศุลกากร กรมสรรพากร และกรมสรรพสามิตกันเงินภาษีอากรที่สวน
ราชการนั้นไดจัดเก็บหรือรับไวเพื่อจายเปนเงินชดเชย โดยไมตองนําสงเขาเปนรายไดแผนดินตาม
กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและ กฎหมายวาดวยเงินคงคลัง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรี
กําหนด  

การกันเงินภาษีอากรตามวรรคหนึ่ง จะตองไมเกินรอยละหนึ่งของภาษีอากรที่ไดจัดเก็บหรือ
รับไว เวนแตในกรณีมีเหตุอันควร รัฐมนตรีจะสั่งใหกันเพิ่มเกินรอยละหนึ่งก็ได แตจะตองไมเกินรอยละ
สอง  

มาตรา 16 ผูใดประสงคจะใหมีการกําหนดอัตราเงินชดเชย สําหรับสินคาที่คณะกรรมการยัง
มิไดกําหนดอัตราเงินชดเชย ใหยื่นคําขอตอคณะกรรมการเพื่อกําหนดอัตราเงินชดเชยสําหรับสินคานั้น
ไดตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด  

ในกรณีที่มีการยื่นคําของตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจะประกาศกําหนดอัตราเงินชดเชยให
มีผลบังคับยอนหลังก็ได แตจะยอนหลังไปชดเชยสําหรับการสงสินคาออกที่กระทําไปกอนวันที่มีการยื่น
คําขอเกินหกเดือนไมได  

มาตรา 17 การขอรับเงินชดเชย ใหผูมีสิทธิไดรับเงินชดเชยซึ่งประสงคจะขอรับเงินชดเชยยื่น
คําขอรับเงินชดเชยตามแบบและวิธีการที่กรมศุลกากรกําหนดและตองยื่นคําขอภายในหนึ่งปนับแตวัน
สงสินคาออก เวนแตในกรณีที่มีการกําหนดอัตราเงินชดเชยยอนหลังตามมาตรา 16 วรรคสอง ผูที่มีสิทธิ
ไดรับเงินชดเชยสําหรับการสงสินคาออกที่ไดกระทําไปกอนวันประกาศกําหนดอัตราเงินชดเชยในราช
กิจจานุเบกษา ตองยื่นคําขอภายในหนึ่งปนับแตวันประกาศดังกลาว  

มาตรา 18 การจายเงินชดเชยใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขและกําหนดเวลาที่
คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา 11 (4) โดยใหกรมศุลกากรจายเปนบัตรภาษีเพื่อใหผูมีสิทธิไดรับเงิน
ชดเชยนําไปชําระภาษีอากรดังตอไปนี้  

(1) ภาษีอากรที่กรมศุลกากร กรมสรรพากร หรือกรมสรรพสามิตจัดเก็บซึ่งผูมีสิทธิ
ไดรับเงินชดเชยมีหนาที่ตองเสีย  

(2) ภาษีหัก ณ ที่จาย ซ่ึงผูมีสิทธิไดรับเงินชดเชยมีหนาที่ตองนําสงตามประมวลรัษฎากร  

(3) ภาษีอากรที่กรมศุลกากร กรมสรรพากร หรือกรมสรรพสามิตจัดเก็บแทนราชการ
สวนทองถ่ินซึ่งผูมีสิทธิไดรับเงินชดเชยมีหนาที่ตองเสีย  
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(4) ภาษีอากรอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควรใหนําบัตรภาษีไปชําระได  

มาตรา 19 บัตรภาษีมีสองชนิด คือ  

(1) ชนิดบอกราคา  

(2) ชนิดไมบอกราคา  

แบบ ลักษณะ ราคา และรายละเอียดของบัตรภาษี ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา 20 บัตรภาษีใหมีอายุสามปนับแตวันที่ออก แตถาอธิบดีเห็นสมควรอาจพิจารณาตออายุ
บัตรภาษีใหไดในกรณีดังตอไปนี้  

(1) ผูมีสิทธิไดรับเงินชดเชยไมสามารถนําบัตรภาษีที่ไดรับไปชําระภาษีอากรใดได 
เพราะเปนผูไดรับยกเวนภาษีอากรตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน  

(2) ผูมีสิทธิไดรับเงินชดเชยไมสามารถนําบัตรภาษีที่ไดรับไปใชประโยชนไดภายใน
กําหนดอายุของบัตรภาษีนั้น  

การตออายุบัตรภาษีตามวรรคหนึ่ง ใหอธิบดีพิจารณาตออายุใหไดคราวละสามป และจะ
พิจารณาตออายุบัตรภาษีใหไดไมเกินสองคราว  

การยื่นคําขอใหตออายุบัตรภาษีตองยื่นกอนบัตรภาษีหมดอายุ และใหยื่นคําขอตามระเบียบที่
กรมศุลกากรกําหนด  

มาตรา 21 ในกรณีที่ผูมีสิทธิไดรับเงินชดเชยเห็นวาตนจะไมสามารถนําบัตรภาษีที่จะไดรับไป
ใชประโยชนได ผูมีสิทธิไดรับเงินชดเชยจะขออนุมัติจากอธิบดีเพื่อโอนสิทธิในบัตรภาษีไปใหแกบุคคล
อ่ืนก็ได โดยยื่นคําขอตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด แตการขอโอนสิทธิตามมาตรานี้
จะตองกระทํากอนการออกบัตรภาษี  

มาตรา 22 บัตรภาษีที่ออกใหตองเปนบัตรภาษีระบุช่ือผูถือและจะโอนแกกันมิได เวนแตไดรับ
อนุมัติจากอธิบดีในกรณีดังตอไปนี้  

(1) การโอนใหทายาทผูรับโอนกิจการของผูมีช่ือในบัตรภาษีซ่ึงถึงแกความตาย  

(2) การโอนใหผูซ่ึงรับโอนกิจการของผูมีช่ือในบัตรภาษีมาดําเนินการตอไป  

(3) การโอนใหแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลใหมอันเกิดจากการควบเขากัน
ระหวางนิติบุคคลผูมีช่ือในบัตรภาษีและนิติบุคคลอื่น  

(4) การโอนใหแกบุคคลอื่นที่มีสวนเกี่ยวของกับกิจการของผูมีช่ือในบัตรภาษี  

ในกรณีอนุมัติตาม (4) อธิบดีจะอนุมัติไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  
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มาตรา 23 ผูรับโอนตามมาตรา 22 (1) ตองนําบัตรภาษีของผูโอนมาขอเปลี่ยนบัตรภาษีใหม
ภายในอายุของบัตรที่กําหนดไวในบัตรภาษีเดิม หรือภายในหนึ่งปนับแตวันที่ผูมีช่ือในบัตรภาษีถึงแก
ความตายแลวแตวันใดจะเปนวันหลัง  

สําหรับผูรับโอนตามมาตรา 22 (2) (3) หรือ (4) ตองนําบัตรภาษีของผูโอนมาขอเปลี่ยนบัตร
ภาษีใหมภายในอายุของบัตรที่กําหนดไวในบัตรภาษีเดิมเวนแตในกรณีที่อธิบดีเห็นสมควร จะผอนผัน
ใหนําบัตรภาษีมาขอเปลี่ยนบัตรภาษีใหมภายในหกสิบวันนับแตวันที่บัตรภาษีหมดอายุก็ได  

บัตรภาษีที่ออกใหใหมมีอายุการใชเทากับบัตรภาษีเดิม และอาจตออายุไดอีกตามที่กําหนดใน
มาตรา 20  

มาตรา 24 ในกรณีที่บัตรภาษีชํารุด สูญหาย หรือถูกทําลายใหผูมีช่ือในบัตรภาษียื่นความจํานง
ขอรับบัตรภาษีใหมแทนตามระเบียบที่กรมศุลกากรกําหนด  

บัตรภาษีที่ออกใหใหมตามวรรคหนึ่งมีอายุการใชและอาจตออายุไดอีกเพียงเทาที่มีอยูในบัตร
ภาษีเดิม  

มาตรา 25 ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการและพนักงานเจาหนาที่มี
อํานาจดังตอไปนี้  

(1) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือแจงขอเท็จจริงหรือคําชี้แจงเปนหนังสือ
หรือใหสงบัญชี ทะเบียน เอกสารหลักฐานใด เพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา  

(2) เขาไปในสถานที่ที่ทําการ สถานที่ผลิต หรือสถานที่เก็บสินคาของผูยื่นคําขอให
กําหนดอัตราเงินชดเชย หรือผูยื่นคําขอรับเงินชดเชย ในระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือใน
เวลาทําการเพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐาน หรือส่ิงใดอันเกี่ยวกับการยื่นคําขอของผูนั้น ในการนี้ใหมี
อํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือเรียกบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานจากผูนั้นหรือจากบุคคลที่
เกี่ยวของ  

มาตรา 26 ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการและพนักงานเจาหนาที่เปนเจา
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  

มาตรา 27 ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลซึ่ง
เกี่ยวของ  

บัตรประจําตัวใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา 28 ในกรณีที่ผูยื่นคําขอใหกําหนดอัตราเงินชดเชยตามมาตรา 16หรือผูยื่นคําขอรับเงิน
ชดเชยตามมาตรา 17 ไมใหความรวมมือหรือไมอํานวยความสะดวกตามสมควรในการปฏิบัติงานของ
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กรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่คณะกรรมการ หรืออธิบดี แลวแตกรณี มีอํานาจยกคําขอใหกําหนด
อัตราเงิน ชดเชย หรือยกคําขอรับเงินชดเชยของผูนั้นทั้งหมดหรือบางสวนได  

มาตรา 29 ในกรณีที่มีการสงสินคาคืนและตองคืนเงินคาสินคานั้นใหแกผูซ้ือผูมีสิทธิไดรับเงิน
ชดเชยซึ่งไดรับเงินชดเชยไปแลวตองคืนเงินชดเชยเปนจํานวนตามสวนของสินคาที่รับคืนใหกรม
ศุลกากร ภายในหกสิบวันนับแตวันที่นําสินคาเขา หรือภายในหกสิบวันนับแตวันไดรับสินคาคืนสําหรับ
กรณีที่ขายสินคาภายในประเทศ  

ในกรณีที่ผูมีสิทธิไดรับเงินชดเชยไมชําระคืนเงินชดเชยภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ผูมี
สิทธิไดรับเงินชดเชยตองเสียเงินเพิ่มอีกรอยละสองตอเดือน หรือเศษของเดือนของเงินชดเชยที่ตองชําระ
คืนจนกวาจะชําระคืนเงินชดเชยครบถวน  

มาตรา 30 ผูใดไมใหถอยคําหรือไมสงเอกสาร หรือหลักฐานแกกรรมการหรือพนักงาน
เจาหนาที่ซ่ึงปฏิบัติการตามมาตรา 25 หรือขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกกรรมการหรือพนักงาน
เจาหนาที่ดังกลาว ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาทหรือ ทั้งจําทั้งปรับ  

มาตรา 31 ผูใดแจงความเท็จ หรือใหถอยคําเท็จ หรือตอบคําถามดวยถอยคําอันเปนเท็จหรือนํา
พยานหลักฐานเท็จ มาแสดงกับคณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่เพื่อใหมีการประกาศกําหนดอัตรา
เงินชดเชย หรือเพื่อใหมีการจายเงินชดเชยใหแกตนเองหรือผูอ่ืนตามขอความถอยคํา หรือพยานหลักฐาน
อันเปนเท็จนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกิน หาหมื่นบาท หรือไมเกินสี่เทาของเงิน
ชดเชยที่ขอหรือที่จายให แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา หรือทั้งจําทั้งปรับ  

มาตรา 32 ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษ ตามมาตรา 30 หรือมาตรา 31 เปนนิติ
บุคคล ผูดําเนินกิจการ หรือผูแทนของนิติบุคคลนั้นตองรับโทษตามที่กฎหมายกําหนดสําหรับความผิด
นั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น  

มาตรา 33 ประกาศ และระเบียบของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือแกผูสง
สินคาออกในทางภาษีอากร และการใหความชวยเหลือแกผูสงสินคาออกในทางภาษีอากร และการให
ความชวยเหลือแกผูขายสินคาใหแกสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามโครงการเงินกูหรือเงินชวยเหลือ
จากตางประเทศ และการใหความชวยเหลือในทางภาษีอากรแกผูขายสินคาใหแกองคการระหวาง
ประเทศ รวมทั้งประกาศอัตราเงินชดเชยคาภาษีอากรที่ใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใชบังคับ
ใหใชบังคับอยูตอไปเสมือนหนึ่งเปนประกาศหรือระเบียบตามพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะมี การ
เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้  

ใหถือวาคําขอที่เกี่ยวกับการใหความชวยเหลือในทางภาษีอากรที่ไดยื่นไวตามประกาศและ
ระเบียบเดิมดังกลาวตามวรรคหนึ่ง ที่คางพิจารณาอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปนคําขอที่ยื่น
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ตามพระราชบัญญัตินี้ และใหผูที่ไดยื่นคําขอคงไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่
กําหนดไวในประกาศและระเบียบเดิม  

มาตรา 34 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้  

กฎกระทรวงเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ป. ติณสูลานนท 

นายกรัฐมนตรี 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัตินี้ คือ โดยที่เปนการสมควรสนับสนุนใหมีการสง
สินคาที่ผลิตในประเทศไทยออกไปจําหนายตางประเทศใหมากขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการแขงขันการขาย
สินคาในตลาดโลกดวยวิธีการใหความชวยเหลือแกผูสงสินคาออก เปนการลดภาระภาษีอากรทางออม
ซ่ึงมีอยูในตนทุนการผลิต โดยการจายเงินชดเชยคาภาษีอากรให และสมควรวางมาตรการระบบการ
ชดเชยคาภาษีอากรใหแกผูสงสินคาออกที่ปฏิบัติอยูในปจจุบันซึ่งไมไดกําหนดเปนกฎหมายใหมี
มาตรการรัดกุมและมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น  

 

 


