
๓๐๔ 

 

 
 

แบบแนบทำ้ยประมวลฯ ขอ้ ๕ ๐๓ ๐๓ ๐๒ 
 

 
หนังสือรับรองการใช้วัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ที่ขอหักทอนราคา 

เขียนที่................................... 
วันที่ ........ เดือน .......................... พ.ศ. .......... 

เรื่อง   ขอรับรองกำรใช้วัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ที่ขอหักทอนรำคำ 
เรียน   ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก................................ ........หรือผู้ท่ีได้รบัมอบหมำย 
  ด้วยข้ำพเจ้ำ...............................................................ผู้มีอ ำนำจท ำกำรแทน บริษัท/ห้ำง/  
ร้ำน.......................................................เป็นผู้ประกอบกิจกำรในเขตปลอดอำกร........................ ...................... 
ตำมใบอนุญำตเลขท่ี .....................................ตั้งอยู่เลขท่ี ...................... ถนน............................. ...ต ำบล/ 
แขวง ....................... อ ำเภอ/ เขต............................... จังหวัด .................... ........... รหสัไปรษณีย.์................. 
โทรศัพท์..................... โทรสำร.....................ขอให้ค ำรับรองต่อกรมศุลกำกรในกำรหักทอนรำคำวัตถุดิบที่มี 
อยู่ในรำชอำณำจักรและเป็นของที่ไม่มีสิทธิได้รับกำรคืนหรือยกเว้นอำกร ซึ่งน ำเข้ำมำ ผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ 
หรือด ำเนินกำรอ่ืนใดในเขตปลอดอำกรเป็นผลิตภัณฑ์ และน ำออกจำกเขตปลอดอำกรเพ่ือใช้หรือจ ำหน่ำยภำยใน 
รำชอำณำจักร ตำมมำตรำ 10 ทวิ วรรคสำม แห่งพระรำชบัญญัติศุลกำกร พุทธศักรำช 2469 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย 
พระรำชบัญญัติศุลกำกร (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2543 โดยมีรำยละเอียดกำรใช้วัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 
  1.   รำยละเอียดวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ที่ผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือด ำเนินกำรอ่ืนใดใน  เขต
ปลอดอำกร เป็นไปตำมบัญชีกำรใช้วัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 

ชื่อผลิตภัณฑ์........................................รุ่น.........................................บัญชีรำยละเอียดกำรใช้วัตถุดบิ ฯ ลงวันที่................................................... 
ล ำดับ

ที ่
ชนิดของวัตถุดิบ รหัสสินค้ำ PART NO. 

(ถ้ำมี) 
จ ำนวนวัตถดุิบที่ใช้ใน
กำรผลิตต่อ......./หน่วย 

ส่วนสูญเสีย จ ำนวนวัตถดุิบที่
รวมส่วนสูญเสีย 

ผู้ผลิต/จ ำหน่ำย 

        

        

        

        

        

  2.   แผนผังแสดงกรรมวิธีกำรผลิต โดยย่อ (Process Chart) ขั้นตอนที่ผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ 
หรือด ำเนินกำรอ่ืนใดภำยในเขตปลอดอำกร มีดังนี้ 
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
 
  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ผลิตภัณฑ์ที่ขอหักทอนรำคำเพ่ือค ำนวณค่ำภำษีตำมรำยกำรดังกล่ำวข้ำงต้น 
ได้จำกกำรน ำวัตถุดิบที่มีอยู่ในรำชอำณำจักรซึ่งเป็นของไม่มีสิทธิได้รับกำรคืนหรือยกเว้นอำกรเข้ำมำผลิต ผสม 
ประกอบ บรรจุ หรือด ำเนินกำรอ่ืนใดในเขตปลอดอำกร อีกทั้งข้อควำม ค ำรับรอง และเอกสำรประกอบทั้งหมด ถูกต้อง 
 



๓๐๕ 

 

 
 

-๒- 
และเป็นจริงทุกประกำร หำกภำยหลังปรำกฏว่ำ ข้อควำมดังกล่ำวไม่ถูกต้องตรงตำมควำมเป็นจริง ข้ำพเจ้ำยินยอม
ปฏิบัติตำมที่กรมศุลกำกรสั่งกำรทุกประกำร ทั้งนี้ ภำยใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจำกกรมศุลกำกร พร้อมทั้ง 
ยินยอมให้เจ้ำหน้ำที่ศุลกำกรเข้ำไปตรวจสอบหลักฐำนและทะเบียนบัญชีเกี่ยวกับปริมำณกำรน ำเข้ำ กำรใช้ กำร ผลิต 
บัญชีรำยละเอียดกำรใช้วัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ ส่วนสูญเสีย ปริมำณสินค้ำและวัตถุดิบคงเหลือ รวมตลอดถึง เอกสำร 
หลักฐำน และข้อมูลต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่ำจะอยู่ในสื่อรูปแบบใด ณ สถำนที่ท ำกำรหรือสถำนที่เก็บของได้ ตลอดเวลำ
ท ำกำร 
 

(ลงชื่อ) ........................................................เจ้ำของ / กรรมกำรผู้จดักำร 
(...........................................................) ประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) 

                                                                                              ผู้ประกอบกิจกำรในเขตปลอดอำกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ไดรั้บหลกัการแลว้ 
(ลงช่ือ) ......................................... 
        (...........................................) 
ต าแหน่ง......................................... 
ลงวนัท่ี........../ .................../ ............ 



๓๐๖ 

 

 
 

แบบแนบทำ้ยประมวลฯ ขอ้ ๕ ๐๓ ๐๓ ๐๒ 
  

หนังสือรับรองการได้รับสิทธิหักทอนราคา 
เขียนที่....................................... 

วันที่ ....... เดือน ........................ พ.ศ. ........... 
เรื่อง   ขอรับรองกำรได้รับสิทธิหักทอนรำคำ 
เรียน   หัวหน้ำส ำนักงำนศุลกำกรเขตปลอดอำกร..................................... 
  ตำมที่ข้ำพเจ้ำ...........................................................ผู้มีอ ำนำจท ำกำรแทน บริษัท / ห้ำง / 
ร้ำน....................................................เป็นผู้ประกอบกิจกำรใน เขตปลอดอำกร.................................................
ตำมใบอนุญำตเลขท่ี.............................ตั้งอยู่เลขท่ี...........ถนน.............................ต ำบล/ แขวง............ ............
อ ำเภอ / เขต ........................... จังหวัด............ ................ รหสัไปรษณีย.์.............. โทรศัพท์.............................
โทรสำร ...................... ได้ยื่นหนังสือรับรองกำรใช้วัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ที่ขอหักทอนรำคำ ส ำหรับผลิตภัณฑ์   ที่
ได้จำกกำรน ำวัตถุดิบที่มีอยู่ในรำชอำณำจักร ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับกำรคืนหรือยกเว้นอำกรเข้ำมำผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ 
หรือด ำเนินกำรอ่ืนใดในเขตปลอดอำกร และน ำออกจำกเขตปลอดอำกรเพ่ือใช้หรือจ ำหน่ำยภำยในรำชอำณำจักร ตำม
มำตรำ 10 ทวิ วรรคสำม แห่งพระรำชบัญญัติศุลกำกร พุทธศักรำช 2469 แก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระรำชบัญญัติ ศุลกำกร 
(ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2543 ตำมบัญชีรำยละเอียดกำรใช้วัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ในหนังสือรับรองกำรใช้วัตถุดิบ ของ
ผลิตภัณฑ์ที่ขอหักทอนรำคำ ลงวันที่ ..................................รับหลักกำรลงวันที่ ...................................... .
รำยละเอียด ดังนี้ 

ชื่อผลิตภัณฑ์.................................... รุ่น.......................... รำคำ.......................บำท บญัชีรำยละเอียดกำรใช้วัตถุดบิฯ ลงวันที่ ...................... รำยกำรที่ ........ 
ใบขนสินค้ำขำออก/

ค ำร้องขอฯ 
ชนิดของวัตถุดิบ/ 
PART NO. (ถ้ำมี) 

รหัสสินค้ำ จ ำนวนวัตถดุิบที่ใช้ตำมบัญชี
รำยละเอียดกำรใชว้ัตถุดิบฯ 

ต่อ........./หน่วย 

รวมจ ำนวนวัตถุดิบที่ใช้
ในกำรผลิตครั้งนี ้

รำคำ (บำท) 

      
      
      
      

รวม      

  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ สินค้ำตำมรำยกำรดังกล่ำวข้ำงต้นซึ่งน ำเข้ำตำมใบขนสินค้ำขำเข้ำ/    ค ำ
ร้องขอฯ เลขที่..........................เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิหักทอนรำคำ โดยมีรำยละเอียดตรงตำมหนังสือรับรอง
กำรใช้วัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ที่ขอหักทอนรำคำและกรมศุลกำกรรับหลักกำรแล้ว หำกภำยหลังปรำกฏว่ำกำรหักทอน
รำคำผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้ไม่เป็นตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ ไม่ว่ำจะด้วยประกำรใดๆ หรือข้อ ควำม 
ค ำรับรอง และเอกสำรประกอบหนังสือรับรองกำรใช้วัตถุดิบฯ ดังกล่ำว ไม่เป็นควำมจริง ข้ำพเจ้ำยินยอมให้กรมศุลกำกร
ด ำเนินคดีตำมกฎหมำย 
 
                                                                         ขอแสดงควำมนับถือ 
 
                                                          (ลงชื่อ) ........................................เจ้ำของ / กรรมกำรผู้จัดกำร 
                                                                   (..........................................) ประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) 
                                                                     ผู้ประกอบกิจกำรในเขตปลอดอำกร 

 
 



๓๐๗ 

 

 
 

แบบแนบทำ้ยประมวลฯ ขอ้ ๕ ๐๓ ๐๓ ๐๒ 
 

 
ค าร้องขอหักทอนราคา 

เขียนที่ .................................. 
วันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ. ......... 

เร่ือง   ขอหักทอนรำคำ 
เรียน   หัวหน้ำส ำนักงำนศุลกำกรเขตปลอดอำกร.................................. 
  ด้วยข้ำพเจ้ำ ..................................................................... ผู้มีอ ำนำจท ำกำรแทน บริษัท / ห้ำง / 
ร้ำน ........................................... ตั้งอยู่เลขที่ ....................................... ถนน ........................................ ..............ต ำบล/ 
แขวง ......................... อ ำเภอ/ เขต .......................... จังหวัด ......................... รหัสไปรษ ณีย์................
โทรศัพท์ ................................... โทรสำร ............................... ได้ยื่นใบขนสินค้ำขำเข้ำ/ค ำร้องขอฯ เลข  
ที่ ....................................... น ำเข้ำวันที่ ..................................... เพื่อน ำผลิตภัณฑ์ .. ........................................ 
ปริมำณ .................................. ออกจำกเขตปลอดอำกรเพื่อใช้หรือจ ำหน่ำยภำยในรำชอำณำจักร โดยมีควำม ประสงค์
จะขอหักทอนรำคำ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกกำรน ำวัตถุดิบที่มีอยู่ในรำชอำณำจักร ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับกำรคืน       หรือยกเว้นอำกร 
เข้ำมำผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือด ำเนินกำรอื่นใดในเขตปลอดอำกร ตำมมำตรำ 10 ทวิ วรรคสำม        แห่งพระรำชบญัญตัิ
ศุลกำกร พุทธศักรำช 2469 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระรำชบัญญัติศุลกำกร (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2543 รำยละเอียดตำมหนังสือ
รับรองกำรใช้วัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ที่ขอหักทอนรำคำ ลงวันที่ .................................. รั บ ห ลั ก ก ำ ร ฯ  ล ง
ว ั น ที ่  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ข อ ง บ ร ิ ษ ั ท  /  ห ้ ำ ง  /  ร้ ำน
...................................................... ตั้งอยู่เลขที่ ............................. ...... ถนน ................................................ ต ำบล / 
แขวง ............................. อ ำเภอ / เขต  ................................ จังหวัด .........................ซึงเป็นผู้ป ระกอบ กิจกำรใน   
เขตปลอดอำกร.................................... ... ตำมหนังสือรับรองกำรเป็นผู้ประกอบกิจกำรในเขตปลอดอำกร
....................................................................... ลงวันที่ ...................................... 
  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นจริงทุกประกำร หำกปรำกฏในภำยหลังว่ำผลิต ภัณฑ์ที่
น ำเข้ำมำใช้หรือจ ำหน่ำยภำยในรำชอำณำจักร เป็นของที่ไม่ได้รับสิทธิหักทอนรำคำ ไม่ว่ำจะด้วยประกำรใดๆ ข้ำพเจ้ำยินยอม
ช ำระหนี้ค่ำภำษีอำกร ค่ำปรับ ค่ำธรรมเนียม หรือค่ำเสียหำยอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดตำมที่เกิดขึ้นจริง โดยจะปฏิบัติตำมที่กรม
ศุลกำกรสั่งกำรทุกประกำร ทั้งนี้ ภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจำกกรมศุลกำกร  และข้ำพเจ้ำยินยอมให้เจ้ำหน้ำที่
ศุลกำกรเข้ำไปตรวจสอบหลักฐำนและทะเบียนบัญชีเกี่ยวกับกำรน ำเข้ำ รวมตลอด  ถึงเอกสำรหลักฐำน และข้อมูลต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้อง ไม่ว่ำจะอยู่ในสื่อรูปแบบใด ณ สถำนที่ท ำกำรหรือสถำนที่เก็บ  ของได้ตลอดเวลำท ำกำร  
  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ                                                                                                          
                                                                ขอแสดงควำมนับถือ 
 
                                                    ลงชื่อ) ..................................................................................... เจ้ำของ / กรรมกำรผู้จัดกำร 
                                                              (.................................................................................)  
                                                                             ผู้น ำของเข้ำ 
 
 
 
 

 


