
 แบบแนบทายประกาศกรมศุลกากรที่ ...77/2547 

หนังสือรับรองการใชวัตถดุิบของผลิตภัณฑที่ขอใชสิทธิยกเวนอากร  

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

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

เร่ือง   ขอรับรองการใชวัตถุดิบของผลิตภณัฑท่ีขอใชสิทธิยกเวนอากร 

เรียน   ผูอํานวยการสํานัก…………………………...หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

ดวยขาพเจา .............................…………................……....ผูมีอํานาจทําการแทนบริษัท/หาง/ราน 
…….................................................................เปนผูประกอบกิจการในเขตปลอดอากร...............................................
ตามใบอนุญาตเลขท่ี......................ตั้งอยูเลขท่ี..............ถนน..…...............................ตําบล/ แขวง .……….................
อําเภอ / เขต ......................................  จังหวัด............................…. รหัสไปรษณีย.................โทรศัพท......................
โทรสาร............................  ขอใหคํารับรองตอกรมศุลกากรเพื่อขอใชสิทธิยกเวนอากร  ตามประกาศ
กระทรวงการคลัง เร่ือง การลดอัตราอากรและการยกเวนอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แหงพระราชกําหนดพิกัด
อัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ขอ 3 (21) สําหรับผลิตภัณฑท่ีไดจากการนําของภายในประเทศหรือของนําเขาท่ีไดชําระ
อากรแลว ซึ่งไมมีสิทธิไดรับการคืนหรือยกเวนอากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากรหรือกฎหมายอื่น เขามาผลิต ผสม 
ประกอบ บรรจุ หรือดําเนินการอื่นใดในเขตปลอดอากร โดยไมมีสวนของของในเขตปลอดอากรอยูในผลิตภัณฑ
นั้น และนําผลิตภัณฑมาจําหนายหรือบริโภคภายในประเทศ โดยมีรายละเอียดการใชวัตถุดิบของผลิตภัณฑ  ดังน้ี 

1. รายละเอียดของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ 
 1.1 ลักษณะของวัตถุดิบท่ีนําเขาไปในเขตปลอดอากร 

ลําดับท่ี ชนิดของวัตถุดบิ PART NO. 
(ถามี)

จํานวน / 
ปริมาณ 

น้ําหนัก ราคา ผูผลิต/ผูจําหนาย

       
       
       
รวม       

 1.2 ลักษณะของผลิตภัณฑท่ีนําออกจากเขตปลอดอากรเพื่อจําหนายหรือบริโภคภายในประเทศ 
ลําดับท่ี ชนิดของผลิตภณัฑ จํานวน / ปริมาณ น้ําหนัก ราคา หมายเหตุ

      
      
      
รวม  
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2. กําหนดระยะเวลาท่ีจะนําของดังกลาวกลับเขามาเพื่อจําหนายหรือบริโภคภายในประเทศ

ภายในวันท่ี............  เดือน .............................  พ.ศ. ................. 
3. ผลิตภัณฑท่ีผลติ ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดําเนินการอื่นใดในเขตปลอดอากร  เปนไปตาม

บัญชีรายละเอียดการใชวัตถุดิบของผลิตภัณฑ  ดังนี ้
ช่ือผลิตภณัฑ ..................................  รุน .........................  บัญชีรายละเอียดการใชวัตถุดิบฯ ลงวันท่ี........................ 
ลําดับท่ี ชนิดของวัตถุดบิ PART NO. 

(ถามี)

จํานวนวัตถุดิบท่ี
ใชในการผลิต 

สวน        
สูญเสีย 

จํานวนวัตถุดิบท่ีใช
รวมสวนสูญเสีย 

      
      
รวม      

4. แผนผงัแสดงกรรมวิธีการผลิตโดยยอ (Process Chart)  ขั้นตอนท่ีผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ 
หรือดําเนินการอื่นใดภายในเขตปลอดอากร มีดังน้ี 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

ขาพเจาขอรับรองวา ผลิตภัณฑท่ีขอยกเวนอากรตามรายการดังกลาวขางตน ไดจากการนําของ 
ภายในประเทศหรือของนําเขาที่ไดชําระอากรแลว ซึ่งไมมีสิทธิไดรับการคืนหรือยกเวนอากรตามกฎหมายวาดวย
ศุลกากรหรือกฎหมายอื่น เขามาผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดําเนินการอื่นใดในเขตปลอดอากร โดยไมมีสวนของ
ของในเขตปลอดอากรอยูในผลิตภัณฑแตอยางใด อีกท้ังขอความ คํารับรอง และเอกสารประกอบท้ังหมดถูกตองและเปน
จริงทุกประการ  หากภายหลังปรากฏวา ขอความดังกลาวไมถูกตองตรงตามความเปนจริง   ขาพเจายินยอมปฏิบัติ

ตามท่ีกรมศุลกากรสั่งการทุกประการ ท้ังนี้ ภายใน 15 วันนับแตวันท่ีไดรับแจงจากกรมศุลกากร พรอมท้ังยินยอม
ให              เจาพนักงานศุลกากรเขาไปตรวจสอบหลักฐานและทะเบียนบัญชีเกี่ยวกับปริมาณการนําเขา การใช การ
ผลิต บัญชีรายละเอียดการใชวัตถุดิบของผลิตภัณฑ สวนสูญเสีย ปริมาณสินคาและวัตถุดิบคงเหลือ รวมตลอดถึง
เอกสาร 
หลักฐาน และขอมูลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ ไมวาจะอยูในส่ือรูปแบบใด ณ สถานที่ทําการหรือสถานที่เก็บของได
ตลอดเวลาทําการ 

 (ลงชื่อ) .......……............…...........  เจาของ / กรรมการผูจัดการ 

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

  ผูประกอบกิจการ 

 

ไดรับหลกัการแลว 

(ลงช่ือ) .......……............…...........                   

            (..………………………..) 

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

ลงวันที่......../.................../.............   



แบบแนบทายตามประกาศกรมฯ ท่ี…77/2547 

หนังสือรับรองการไดรับสิทธิยกเวนอากร  
เขียนท่ี........................................ 

     วันท่ี .........  เดือน  ..........................  พ.ศ. ........... 
เร่ือง  ขอรับรองการไดรับสิทธิยกเวนอากร 

เรียน  หัวหนาสํานักงานศุลกากรเขตปลอดอากร ....................................... 

ตามท่ีขาพเจา.............................………..………….…........ผูมีอํานาจทําการแทนบริษัท/หาง/ราน 
.........................................……......…...........เปนผูประกอบกิจการในเขตปลอดอากร.............................................….
ตามใบอนุญาตเลขท่ี............... ต้ังอยูเลขท่ี ...................  ถนน. ........................... ตําบล / แขวง...................................  
อําเภอ / เขต .......................................  จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย.................โทรศัพท......................
โทรสาร............................ ไดย่ืนหนังสือรับรองการใชวัตถุดิบของผลิตภัณฑท่ีขอใชสิทธิยกเวนอากร สําหรับ
ผลิตภัณฑท่ีไดจากการนําของภายในประเทศหรือของนําเขาที่ไดชําระอากรแลว  ซึ่งไมมีสิทธิไดรับการคืนหรือ
ยกเวนอากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากรหรือกฎหมายอื่น เขามาผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดําเนินการอื่นใดในเขต
ปลอดอากร โดยไมมีสวนของของในเขตปลอดอากรอยูในผลิตภัณฑนั้น  และนํามาจําหนายหรือบริโภคภายในประเทศ  
เพ่ือขอรับสิทธิในการยกเวนอากรตามประกาศกระทรวงการคลัง  เร่ือง การลดอัตราอากรและการยกเวนอากร
ศุลกากร ตามมาตรา  12  แหงพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร  พ.ศ. 2530  ขอ 3 (21)  ตามบัญชีรายละเอียดการ
ใชวัตถุดิบของผลิตภัณฑในหนังสือรับรองการใชวัตถุดิบของผลิตภัณฑท่ีขอใชสิทธิยกเวนอากร ลงวันท่ี 
......................….รับหลักการลงวันท่ี ..........................โดยรายละเอียด ดังนี้ 

ขาพเจาขอรับรองวา  สินคาตามรายการดังกลาวขางตนซ่ึงนําเขาตามใบขนสินคาขาเขา                    
เลขท่ี......................................เปนผลิตภัณฑท่ีไดรับสิทธิยกเวนอากร  โดยมีรายละเอียดตรงตามหนังสือรับรอง       
การใชวัตถุดิบของผลิตภัณฑท่ีขอใชสิทธิยกเวนอากร และกรมศุลกากรรับหลักการแลว หากภายหลังปรากฏวา        
การยกเวนอากรผลิตภัณฑในคร้ังนี้ไมเปนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีกําหนดไว ไมวาจะดวยประการใด ๆ หรือ
ขอความคํารับรอง และเอกสารประกอบหนังสือรับรองการใชวัตถุดิบฯ ดังกลาว ไมเปนความจริง ขาพเจายินยอม
ใหกรมศุลกากรดําเนินคดีตามกฎหมาย  

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

                                       ผูประกอบกิจการ 

คร้ังท่ี .........            ผลิตภณัฑท่ีนําเขา ........................................  รุน ........................  จํานวน ........................

ใบขนสินคา
ขาออก   

ช่ือวัตถุดิบ 
จํานวนวัตถุดิบท่ีใชตาม
บัญชีรายละเอียดการใช
วัตถุดิบตอ........./หนวย 

จํานวนอัตราท่ีใชในการ
ผลิตซ่ึงนําเขาคร้ังนี้ 

จํานวนวัตถุดิบ 
คงเหลือ 

  
  



   แบบแนบทายประกาศฯ ท่ี ...77/2547 

คํารองขอยกเวนอากร 
เขียนท่ี  ................................................................ 

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

เร่ือง   ขอยกเวนอากรศุลกากร 

เรียน   หัวหนาสํานักงานศุลกากรเขตปลอดอากร............................................……………… 

ดวยขาพเจา ...................................................................  ผูมีอาํนาจทําการแทนบริษัท / หาง / ราน 
..................................................................................................................................................................................... 
ต้ังอยูเลขท่ี ................... ถนน ...........................ตําบล / แขวง .............................. อําเภอ / เขต ...............................  
จังหวัด ..................................  โทรศัพท .........................  ไดย่ืนใบขนสินคาขาเขาเลขท่ี ...................................... 
นําเขาวันท่ี .........................  เพื่อนําผลิตภณัฑ …………….....…………  ปริมาณ ………....…  จากเขตปลอดอากร
เขามาในประเทศ โดยมีความประสงคจะขอยกเวนอากรขาเขาตามประกาศกระทรวงการคลัง  เร่ือง การลดอัตราอากร
และการยกเวนอากรศุลกากร  ตามมาตรา 12  แหงพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร  พ.ศ.2530 ขอ 3 (21) ตาม
หนังสือรับรองการใชวัตถุดิบของผลิตภัณฑท่ีขอใชสิทธิยกเวนอากร ลงวันท่ี..................................รับหลักการฯ 
ลงวันท่ี................................. ของบริษัท/หาง/ราน...........................................................................……………….                 
ต้ังอยูเลขท่ี...................ถนน...................................ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต 
..........................................จังหวัด ............................... ซึ่งเปนผูประกอบกิจการในเขตปลอดอากร
..............................................................................  ตามหนังสอืรับรองการเปนผูประกอบกิจการในเขตปลอดอากรท่ี 
..........……............  ลงวันท่ี .....…........................ 

 ขาพเจาขอรับรองวา ขอความดังกลาวขางตนเปนจริงทุกประการ หากปรากฏในภายหลังวา   
ผลิตภณัฑท่ีนําเขามาจําหนายหรือบริโภคภายในประเทศ เปนของท่ีไมไดรับสิทธิยกเวนอากร ไมวาจะดวยประการ
ใดๆ  ขาพเจายินยอมชําระหนี้คาภาษีอากร คาปรับ คาธรรมเนียม หรือคาเสียหายอยางหน่ึงอยางใด ตามท่ีเกิดขึ้น
จริง โดยจะปฏิบัติตามที่กรมศุลกากรสั่งการทุกประการ  ท้ังนี้  ภายใน  15 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงจากกรม
ศุลกากร  และขาพเจายินยอมใหเจาหนาท่ีศุลกากรเขาไปตรวจสอบหลักฐานและทะเบียนบัญชีเก่ียวกับการนําเขา 
รวมตลอดถึงเอกสารหลักฐาน และขอมูลตางๆ ท่ีเกี่ยวของ  ไมวาจะอยูในส่ือรูปแบบใด    ณ  สถานท่ีทําการหรือ
สถานท่ีเก็บของไดตลอดเวลาทําการ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

                 ขอแสดงความนับถือ 

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

                   ผูนําของเขา 
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