
แบบแนบทายประกาศกรมศุลกากรท่ี ..76./2547 
หนังสือรับรองการใชวัตถุดิบของผลติภัณฑทีข่อใชสิทธิลดอตัราอากร 

เขียนท่ี........................................ 
                วันท่ี .........  เดือน  ..........................  พ.ศ.  ...........  

เร่ือง  ขอรับรองสัดสวนการใชวัตถุดิบของผลิตภัณฑท่ีขอใชสิทธิลดอัตราอากร 
เรียน  ผูอํานวยการสํานัก ………………………… หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

ดวยขาพเจา .................................................................. ผูมีอํานาจทําการแทน บริษัท / หาง / ราน 
............................................................... เปนผูประกอบกิจการในเขตปลอดอากร / ผูประกอบการในเขต
อุตสาหกรรมสงออก............................................ตามใบอนุญาตเลขท่ี......................................ต้ังอยูเลขท่ี....................  
ถนน.......................................ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต.......................................  จังหวัด
............…...................รหัสไปรษณีย...………….........โทรศัพท................…......โทรสาร............................  ขอใหคํา
รับรองตอกรมศุลกากรเพื่อขอใชสิทธิลดอัตราอากร  ตามประกาศกระทรวงการคลัง  เร่ือง การลดอัตราอากรและ
การยกเวนอากรศุลกากร ตามมาตรา  12  แหงพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร  พ.ศ. 2530  ขอ 2  (7.10)     
สําหรับผลิตภัณฑ  ดังนี้ 

                         ชนิดผลิตภณัฑ                                   รุน / PART .NO.                                      พิกดั  
 1             ………..…………………..                              ……………..………….                       ………………..………. 
2              ………………..…………..                              ……………..………….                       ………………………... 

ผลิตภัณฑดังกลาว ไดจากการนําวัตถุดิบเขามาผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดําเนินการอื่นใด
ในเขตปลอดอากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากร หรือเปนผลิตภัณฑท่ีไดจากการนําวัตถุดิบเขามาผลิต ผสม หรือ
ประกอบในเขตอุตสาหกรรมสงออก ตามกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และนํามา
จําหนายหรือบริโภคภายในประเทศ โดยมีรายละเอียดสัดสวนการใชวัตถุดิบของผลิตภัณฑ  ดังนี้ 

1. บัญชีรายละเอียดการใชวัตถุดิบของผลิตภัณฑ 

ผลิตภณัฑ .................................  รุน ....................  บัญชีรายละเอียดการใชวัตถุดิบฯ ลงวันท่ี ..................... 

ลําดับท่ี ชนิดของวัตถุดบิ 
PART NO. 
(ถามี) หนวยพิกัด 

จํานวนท่ีใชตามบัญชี
รายละเอียดการใช
วัตถุดิบฯ ตอ......(หนวย) 

หมายเหตุ 

   
   
   
   

รวม     
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 1.1 รายการวัตถุดิบที่มีถิ่นกําเนิดในประเทศไทย และนําจากในประเทศเขาไปในเขต

ปลอดอากรหรือเขตอุตสาหกรรมสงออก 

ลําดับท่ี ชนิดของวัตถุดบิ 
PART NO.

(ถามี) พิกัด 
ราคา F.O.B./ 
Ex – Factory 

(บาท)

ผูผลิต/ 
ผูจําหนาย ซื้อจากประเทศ 

  
  

 1.2 รายการวัตถุดิบท่ีมีถิ่นกําเนิดจากประเทศท่ีผลิตภัณฑชนิดเดียวกันนั้นไดรับสิทธิพิเศษ    
ซึ่งไดจากการผลิต ผสม ประกอบ ในประเทศไทย และนําจากในประเทศเขาไปในเขตปลอดอากรหรือ        
เขตอุตสาหกรรมสงออก 

ลําดับท่ี ชนิดของวัตถุดบิ 
PART NO.

(ถามี) พิกัด 
ราคา F.O.B./
Ex – Factory 

(บาท)

ผูผลิต/ 
ผูจําหนาย ซื้อจากประเทศ 

  
  

 1.3 รายการวัตถุดิบท่ีมีถิ่นกําเนิดจากประเทศอื่น ซึ่งไดจากการผลิต ผสม ประกอบ                           
ในประเทศไทย และนําจากในประเทศเขาไปในเขตปลอดอากรหรือเขตอุตสาหกรรมสงออก 

ลําดับท่ี ชนิดของวัตถุดบิ 
PART NO.

(ถามี) พิกัด 
ราคา F.O.B/ 
Ex – Factory 

(บาท)

ผูผลิต/ 
ผูจําหนาย ซื้อจากประเทศ 

  
  

 1.4 รายการวัตถุดิบท่ีมีถิ่นกําเนิดจากประเทศที่ผลิตภัณฑชนิดเดียวกันนั้นไดรับสิทธิพิเศษ 
และไมไดผลิต ประกอบ ในประเทศไทย  ซึ่งนําเขาไปในเขตปลอดอากร หรือเขตอุตสาหกรรมสงออก 

ลําดับท่ี ชนิดของวัตถุดบิ 
PART  NO.

(ถามี) 
พิกัด 

ราคา  F.O.B.
(บาท) 

ผูผลิต/ 
ผูจําหนาย 

ซื้อจากประเทศ 

  
  

 1.5  รายการวัตถุดิบท่ีมีถิ่นกําเนิดจากประเทศอ่ืน ซึ่งนําเขาไปในเขตปลอดอากรหรือ
เขตอุตสาหกรรมสงออก 

ลําดับท่ี ชนิดของวัตถุดบิ 
PART NO.

(ถามี) 
พิกัด 

ราคา C.I.F.
(บาท) 

ผูผลิต/ 
ผูจําหนาย 

ซื้อจากประเทศ 
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2. มูลคารวมวัตถุดิบของผลิตภัณฑ 

 2.1 มูลคาวัตถุดิบท่ีมีถิ่นกําเนิดในประเทศไทย = ............/ตอ.......….(หนวย) 

 2.2 มูลคาวัตถุดิบท่ีมีถิ่นกําเนิดจากประเทศ    

ท่ีผลิตภณัฑชนดิเดียวกันนั้นไดรับสิทธิพิเศษ                     = ............./ตอ........... 
(หนวย) 

 2.3 มูลคาวัตถุดิบท่ีมีถิ่นกําเนิดจากประเทศอื่น = .........…/ตอ....….. (หนวย) 

3. ตนทุนคาแรง = .........…/ตอ.....…..(หนวย) 

4. ตนทุนการผลิตอื่นๆ = .........…/ตอ.....…..(หนวย) 

5. กําไร = .........…/ตอ.....…. (หนวย) 

6. ตนทุนวัตถุดิบในประเทศ = .........…/ตอ.....…. (หนวย) 

7. ราคาของผลิตภณัฑหนาโรงงาน (Ex - Factory) = .........…/ตอ.....…. (หนวย) 

8. สัดสวนการใชวัตถุดิบของผลิตภัณฑตามสูตร   

                                     ตนทุนวัตถุดิบในประเทศ  ×     100              ≥  40                      = .........…/ตอ.......... (หนวย) 
                                    ราคาของผลิตภณัฑหนาโรงงาน (Ex - Factory) 

ขาพเจาขอรับรองวา ชนิด  ราคา  แหลงกําเนิดวัตถุดิบของผลิตภัณฑ รวมถึงวิธีการ
คํานวณสัดสวนการใชวัตถุดิบ เปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่กําหนด อีกทั้ง ขอความ  คํารับรอง
และเอกสารประกอบท้ังหมดถูกตองและเปนจริงทุกประการ หากภายหลังปรากฏวา ขอความดังกลาว
ขางตนไมถูกตองตรงตามความเปนจริง   ขาพเจายินยอมปฏิบัติตามที่กรมศุลกากรส่ังการทุกประการ ท้ังนี้ 
ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากกรมศุลกากร พรอมทั้งยินยอมใหเจาหนาท่ีศุลกากรเขาไปตรวจสอบ
หลักฐานและทะเบียนบัญชีเกี่ยวกับปริมาณการนําเขา การใช การผลิต บัญชีรายละเอียดการใชวัตถุดิบของ
ผลิตภัณฑ ปริมาณสินคาและวัตถุดิบคงเหลือ  รวมตลอดถึงเอกสารหลักฐาน และขอมูลตางๆ ที่
เกี่ยวของ ไมวาจะอยูในส่ือรูปแบบใด ณ สถานที่ทําการหรือสถานที่เก็บของไดตลอดเวลาทําการ 

 (ลงช่ือ) .......……............…...........  เจาของ / กรรมการผูจัดการ 

                  (..….……………………..) ประทับตราบริษัท (ถามี) 

 ผูประกอบการ 

 

ไดรับหลกัการแลว 

(ลงชือ่) .......……............…...........                    

            (..………………………..) 

ตําแหนง........................................ 

ลงวนัท่ี......../.................../.............   



แบบแนบทายประกาศกรมศุลกากรท่ี ..76/2547 

หนังสือรับรองการไดรับสิทธิลดอัตราอากร 

เขียนท่ี........................................ 
     วันท่ี .........  เดือน  ..........................  พ.ศ.  ........... 

เร่ือง  ขอรับรองสัดสวนการใชวัตถุดิบของผลิตภัณฑและการไดรับสิทธิลดอัตราอากร 
เรียน  หัวหนาสํานักงานศุลกากรเขตปลอดอากร / เขตอุตสาหกรรมสงออก ....................................... 

ตามท่ีขาพเจา .................................................................. ผูมีอํานาจทําการแทน บริษัท / หาง / 
ราน ................................................................เปนผูประกอบกิจการในเขตปลอดอากร / ผูประกอบการในเขต
อุตสาหกรรมสงออก ...................................................................ตามใบอนุญาตเลขท่ี...................................... ต้ังอยู
เลขท่ี .................……………… ถนน. ............................. ตําบล / แขวง ........................... อําเภอ / เขต 
.............................  จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย.................โทรศัพท......................โทรสาร
............................ ไดย่ืนหนังสือรับรองสัดสวนการใชวัตถุดิบของผลิตภัณฑท่ีไดจากการนําวัตถุดิบเขามาผลิต 
ผสม ประกอบ บรรจุ หรือ ดําเนินการอื่นใดในเขตปลอดอากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากร หรือผลิตภัณฑท่ีได
จากการนําวัตถุดิบเขามาผลิต ผสม หรือประกอบในเขตอุตสาหกรรมสงออกตามกฎหมายวาดวยการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ซึ่งนํามาจําหนายหรือบริโภคภายในประเทศ เพื่อขอรับสิทธิในการลดอัตราอากร
ตามประกาศกระทรวงการคลัง  เร่ือง การลดอัตราอากรและการยกเวนอากรศุลกากร ตามมาตรา  12  แหงพระ
ราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร  พ.ศ. 2530  ขอ 2  (7.10)  สําหรับผลิตภัณฑ  ดังนี้ 

ผลิตภณัฑ รับหลักการฯ
ลงวันท่ี 

พิกัด ปริมาณ/
น้ําหนักสุทธิ 

(ก.ก.) 

ราคาหนาโรงงาน 
(Ex - Factory) 

   
   

ขาพเจาขอรับรองวาสินคาตามรายการดังกลาวขางตน ซึ่งนําเขาตามใบขนสินคาขาเขา      

เลขท่ี….…......................................เปนผลิตภัณฑท่ีไดรับสิทธิในการลดอัตราอากร  โดยมีสัดสวนการใช
วัตถุดิบตรงตามหนังสือ รับรองการใช วัตถุดิบของผลิตภัณฑ ท่ีขอใชสิทธิลดอัตราอากรลงวันท่ี
...............................และกรมศุลกากรรับหลักการแลว    หากภายหลังปรากฏวา ชนิด  ราคา  แหลงกําเนิดของ
วัตถุดิบและของผลิตภัณฑ และวิธีการคํานวณสัดสวนการใชวัตถุดิบไมเปนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีกําหนด
ไว หรือขอความ  คํารับรอง และเอกสารประกอบหนังสือรับรองการใชวัตถุดิบฯ ดังกลาว ไมเปนความจริง 
ขาพเจายินยอมใหกรมศุลกากรดําเนินคดีตามกฎหมาย  

  (ลงช่ือ)………………………เจาของ/กรรมการผูจัดการ 
    (……...……………..) ประทับตรา/บริษัท (ถามี) 

                 ผูประกอบการ 



แบบแนบทายประกาศกรมศลุกากรท่ี ...76/2547 

คํารองขอลดอัตราอากร 

เขียนท่ี  ......................................... 

วันท่ี .........  เดือน  ..........................  พ.ศ.  ........... 

เร่ือง   ขอลดอัตราอากร 

เรียน   หัวหนาสํานักงานศลุกากรเขตปลอดอากร / เขตอุตสาหกรรมสงออก ....................................... 
ดวยขาพเจา ......................................................... ผูมีอํานาจทําการแทน บริษัท / หาง / ราน 

................................................... ต้ังอยูเลขท่ี ........……………….........….. ถนน...............................           
ตําบล/แขวง.…..……..…อําเภอ/เขต.....................จังหวัด...........……….รหัสไปรษณีย.................โทรศัพท
....................โทรสาร...................….... ไดย่ืนใบขนสินคาขาเขาเลขท่ี ................................................ นําเขา
วันท่ี .....................….......... เพื่อนําผลิตภัณฑ........………………………  ปริมาณ ………………........  จาก
เขตปลอดอากร / เขตอุตสาหกรรมสงออกเขามาในประเทศ โดยมีความประสงคจะขอลดอัตราอากร         
ขาเขาตามประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง การลดอัตราอากรและการยกเวนอากรศุลกากร  ตามมาตรา 12  แหง
พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร  พ.ศ. 2530  ขอ 2 (7.10)  ตามหนังสือรับรองการใชวัตถุดิบของผลิตภัณฑ 
ท่ีขอใชสิทธิลดอัตราอากร ลงวันท่ี ................................................................  รับหลักการฯ ลงวันท่ี 
....................................  ของบริษัท / หาง / ราน ........................................ .............................. ตั้งอยูเลขท่ี 
........................  ถนน ............................................. ตําบล / แขวง ........................................... อําเภอ / เขต 
............................................  จังหวัด………………ซึ่งเปนผูประกอบกิจการในเขตปลอดอากร/เขตอุตสาหกรรม
สงออก  ..................................................……… ตามหนังสือรับรองการเปนผูประกอบกิจการในเขตปลอด
อากร /     เขตอุตสาหกรรมสงออกท่ี  ..................……………………….…..  ลงวันท่ี 
...……….………............................ 

  ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความดังกลาวขางตนเปนจริงทุกประการ หากปรากฏในภายหลังวา
ผลิตภัณฑท่ีนําเขามาจําหนายหรือบริโภคภายในประเทศ เปนของท่ีไมไดรับสิทธิลดอัตราอากร ไมวาจะดวย
ประการใดๆ  ขาพเจายินยอมชําระหน้ีคาภาษีอากร คาปรับ คาธรรมเนียม หรือคาเสียหายอยางหนึ่งอยางใด
ตามท่ีเกิดขึ้นจริง โดยจะปฏิบัติตามท่ีกรมศุลกากรสั่งการทุกประการ  ท้ังนี้  ภายใน   15  วัน นับแตวันท่ีไดรับ
แจงจากกรมศุลกากร และขาพเจายินยอมใหเจาหนาท่ีศุลกากรเขาไปตรวจสอบหลักฐานและทะเบียนบัญชี
เก่ียวกับการนําเขา  รวมตลอดถึงเอกสารหลักฐาน และขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของ  ไมวาจะอยูในสื่อรูปแบบใด    ณ  
สถานท่ีทําการหรือสถานท่ีเก็บของไดตลอดเวลาทําการ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

                    ขอแสดงความนับถือ 

(ลงชื่อ)  .................................................  เจาของ / กรรมการผูจัดการ 
(.............................................) 
              ผูนาํของเขา  
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