
ที่ กค 0516/ว0017    12   มกราคม  2549 
เรียน หัวหนาสวนราชการระดับสํานัก กอง และดานศุลกากรทุกแหง เพื่อทราบ 

 
(สําเนา) 

ประกาศกรมศุลกากร 
ที่  1/2549 

เร่ือง  การนําของออกจากเขตปลอดอากรเพื่อใชหรือจําหนายภายในราชอาณาจักร 
และหลักเกณฑเกี่ยวกับการคํานวณคาภาษีตามมาตรา 10 ทวิ วรรคสาม แหง 
พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469  

 

เพื่อเปนการอํานวยความสะดวก สงเสริม สนับสนุน และเพิ่มขีดความสามารถในการ 
แขงขันทางการคาระหวางประเทศ ใหแกผูประกอบกิจการอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นใด      
ที่เปนประโยชนแกการเศรษฐกิจของประเทศ ในเขตปลอดอากร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  3 แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช  2469 
ประกอบมาตรา 10 ทวิ วรรคสาม และมาตรา 97 นว แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 แกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2543  อธิบดีกรมศุลกากรจึงประกาศกําหนดหลัก
เกณฑเกี่ยวกับการคํานวณคาภาษีสําหรับของที่ปลอยออกไปจากเขตปลอดอากรเพื่อใชหรือจําหนายภายใน
ราชอาณาจักร โดยใหยกเลิกประกาศกรมศุลกากรที่  45/2545 เร่ือง กําหนดระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวกับ 
เขตปลอดอากรลงวันที่  19 สิงหาคม  2545 ประกอบคําสั่งทั่วไปกรมศุลกากรที่  19/2545 ลงวันที่  19  
สิงหาคม  พ.ศ. 2545  ซ่ึงวาดวยการนําของออกจากเขตปลอดอากรเพื่อใชหรือจําหนายภายในราชอาณาจักร 
เสียทั้งสิ้น และใหใชความตอไปนี้แทน  

“การนําของออกจากเขตปลอดอากรเพื่อใชหรือจําหนายภายในราชอาณาจักร และ 
หลักเกณฑเก่ียวกับการคํานวณคาภาษีตามมาตรา 10 ทวิ วรรคสาม  แหง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 

1. ผูนําของเขาตองจัดทําใบขนสินคาขาเขาเชนเดียวกับการนําของจากตางประเทศ 
เขามาในราชอาณาจักร  และใหคํานวณคาภาษี  ตามสภาพของ  ราคาของ  และพิกัดอัตราศุลกากรที่เปนอยู
ในเวลาซึ่งไดปลอยของเชนวานั้นออกจากเขตปลอดอากร    สําหรับราคาที่ใชเปนเกณฑคํานวณคาภาษี   นั้น        
ใหใชวิธีการกําหนดราคาศุลกากรแหงของนําเขาตามที่กรมศุลกากรประกาศกําหนดโดยอนุโลม ทั้งนี้ บัญชี
ราคาสินคาใหสําแดงราคาซื้อขายเปนเงินบาท 

/กรณี …. 
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   กรณีบัญชีราคาสินคา (INVOICE)  สําหรับการใชหรือจําหนายภายในราชอาณาจักร         
มิไดกําหนดมูลคาของรายการ  คาประกันภัย       คาขนสงของ  คาขนของขึ้น  หรือคาจัดการตางๆ  ที่เกี่ยวเนื่อง  
กับการขนสงของจากหนาโรงงานมายังสํานักงานศุลกากรประจําเขตปลอดอากร  ใหนําคาใชจายดงักลาวมารวม
ไวในราคาศุลกากรดวย ตามรายการเอกสารหลักฐานเฉพาะที่มีการชําระจริงเทานั้น 

ในกรณีของที่นําออกจากเขตปลอดอากรเพื่อใชหรือจําหนายภายในราชอาณาจักรเปน
ผลิตภัณฑที่ไดมาจากการนําวัตถุดิบที่มีอยูในราชอาณาจักรซึ่งเปนของที่ไมมีสิทธิไดรับการคืนหรือยกเวน
อากรเขาไปผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดําเนินการอื่นใดในเขตปลอดอากร และมีการหักทอนราคา 
วัตถุดิบดังกลาวออกจากราคาผลิตภัณฑ  เพื่อไมตองนํามาคํานวณคาภาษี จะตองเปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี้ 

 1.1 ผูประกอบกิจการในเขตปลอดอากรตองยื่นหนังสือรับรองการใชวัตถุดิบ
ของผลิตภัณฑที่ขอหักทอนราคา ตามแบบแนบทายประกาศนี้ ณ สํานักงานศุลกากรที่กํากับดูแลเขตปลอด
อากร เพื่อพิจารณารับหลักการ  (เฉพาะครั้งแรก)  พรอมเอกสารประกอบ  ดังนี้ 

 1.1.1  เอกสารแสดงขั้นตอนการผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดําเนินการอื่นใด
ในเขตปลอดอากร (Process Chart) 

       1.1.2  บัญชีรายละเอียดการใชวัตถุดิบของผลิตภัณฑ 

 1.2 ผูประกอบกิจการในเขตปลอดอากรตองจัดเตรียมหลักฐานการนําเขา– 
สงออกวัตถุดิบและผลิตภัณฑ หลักฐานการเบิกจายและใชไปซึ่งวัตถุดิบ และหลักฐานเกี่ยวกับทะเบียนบัญชี
ควบคุมผลิตภัณฑ  ไวใหเจาหนาที่ศุลกากรตรวจสอบไดตลอดเวลา  ดังนี้ 

 1.2.1 หลักฐานการนําวัตถุดิบที่มีอยูในราชอาณาจักรซึ่งเปนของไมมีสิทธิได
รับการคืนหรือยกเวนอากรเขามาผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดําเนินการอื่นใดในเขตปลอดอากร ไดแก  
สําเนาคํารองขอนําสินคาในราชอาณาจักรเขาในเขตปลอดอากรพรอมสําเนาบัญชีราคาสินคาหรือใบกํากับ
ภาษี   

 1.2.2 หลักฐานการเบิกจายและใชไปซึ่งวัตถุดิบในแตละขั้นตอนการผลิต โดย  
มีรายการเกี่ยวกับ วันเบิกจาย ชนิดและปริมาณของวัตถุดิบที่เบิกจาย ช่ือแบบ หรือบัญชีรายละเอียดการใช
วัตถุดิบของผลิตภัณฑและชื่อของผลิตภัณฑที่จะผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดําเนินการอื่นใด แลวแต
กรณี 

 

/ 1.2.3 หลักฐาน ….. 
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 1.2.3 หลักฐานเกี่ยวกับทะเบียนบัญชีควบคุมผลิตภัณฑ โดยมีรายการเกี่ยวกับ 
จํานวนหีบหอ เครื่องหมายและเลขหมายหีบหอ ช่ือผลิตภัณฑ ช่ือแบบ หรือบัญชีรายละเอียดการใชวัตถุดิบของ
ผลิตภัณฑ จํานวนและปริมาณของผลิตภัณฑ เลขที่ใบเบิกจายเพื่อขายและยอดคงเหลือ สําเนาใบขนสินคา 
ขาเขาพรอมบัญชีราคาสินคาของผลิตภัณฑที่นําออกจากเขตปลอดอากรเพื่อใชหรือจําหนายภายในราชอาณาจักร   

1.3 การนําวัตถุดิบที่มีอยูในราชอาณาจักรซึ่งเปนของไมมีสิทธิไดรับการคืนหรือ 
ยกเวนอากรเขาไปในเขตปลอดอากร ตองจัดทําคํารองขอนําสินคาในราชอาณาจักรเขาในเขตปลอดอากรตาม
ที่กรมศุลกากรกําหนดโดยอนุโลม 

1.4 ผูประกอบกิจการในเขตปลอดอากรตองตรวจสอบและรับรองวาผลิตภัณฑ 
ที่ขอหักทอนราคานั้น ไดจากการนําวัตถุดิบที่มีอยูในราชอาณาจักรซึ่งเปนของไมมีสิทธิไดรับการคืนหรือ 
ยกเวนอากรมาผลิต  ผสม  ประกอบ  บรรจุ  หรือดําเนินการอื่นใดในเขตปลอดอากร 

1.5 เมื่อเจาหนาที่ของสํานักงานศุลกากรที่กํากับดูแลเขตปลอดอากรไดรับหนังสือ 
รับรองการใชวัตถุดิบของผลิตภัณฑที่ขอหักทอนราคาเพื่อคํานวณคาภาษี พรอมเอกสารหลักฐานประกอบ
ตามขอ 1.1.1 และ 1.1.2 ถูกตองครบถวนแลว จะเสนอเรื่องใหผูอํานวยการสํานักหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
พิจารณารับหลักการการหักทอนราคาเพื่อคํานวณคาภาษี ภายในกําหนด 7 วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือ 
รับรองฯ  หากพนกําหนดดังกลาว ใหถือวารับหลักการ 

1.6  กรณีที่ขอมูลตามหนังสือรับรองการใชวัตถุดิบของผลิตภัณฑที่ขอหักทอนราคา
เพื่อคํานวณคาภาษี และเอกสารหลักฐานประกอบ มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ใหผูประกอบกิจการใน 
เขตปลอดอากรยื่นหลักฐานเพิ่มเติมและแกไขขอมูลใหถูกตองกอนยื่นใบขนสินคาขาเขา ณ สํานักงาน
ศุลกากรที่กํากับดูแลเขตปลอดอากร เพื่อใหหัวหนาสํานักงานศุลกากรพิจารณารับหลักการการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาว 

1.7  การสําแดงราคาในบัญชีราคาสินคา (Invoice) ผูประกอบกิจการในเขตปลอดอากร
ตองแยกราคารวมของวัตถุดิบที่มีอยูในราชอาณาจักรซึ่งเปนของไมมีสิทธิไดรับการคืนหรือยกเวนอากร 
ออกจากราคาผลิตภัณฑ และใหสําแดงราคาผลิตภัณฑที่หักทอนแลวนั้น ลงในบัญชีราคาสินคา (Invoice)  
ในแตละรายการใหชัดเจน  หากไมมีการแยกราคาวัตถุดิบในบัญชีราคาสินคา ใหถือวาราคาผลิตภัณฑที่นําเขา 
ไมมีการนําวัตถุดิบที่มีอยูในราชอาณาจักรซึ่งเปนของไมมีสิทธิไดรับการคืนหรือยกเวนอากรเขามาผลิต 
ผสม  ประกอบ  บรรจุ  หรือดําเนินการอื่นใดในเขตปลอดอากรรวมกับผลิตภัณฑที่นําเขา 
 

/1.8  การสําแดง …. 
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1.8 การสําแดงราคาผลิตภัณฑในใบขนสินคาขาเขา ผูนําของเขาตองสําแดงราคา
ศุลกากรสําหรับการนําเขาลงในชองราคาของ (เงินตราตางประเทศ) และสําแดงราคาที่ไดหักทอนแลว 
ลงในชองราคาของ (บาท)  สําหรับของแตละรายการในใบขนสินคาขาเขา 

1.9 การคํานวณภาษี ผูนําของเขาตองใชราคาผลิตภัณฑที ่ไดหักทอนแลวเปน
เกณฑในการคํานวณคาภาษีขาเขา สําหรับการคํานวณภาษีสรรพสามิต (ถามี) และภาษีมูลคาเพิ่ม ใหใช
ราคาศุลกากรสําหรับการนําเขาที่ไมไดหักทอนเปนฐานในการคํานวณตามปกติ 

1.10 การนําผลิตภัณฑเขามาใชหรือจําหนายภายในราชอาณาจักร ผูนําของเขา 
ตองยื่นใบขนสินคาขาเขา พรอมแนบคํารองขอหักทอนราคาและหนังสือรับรองการไดรับสิทธิหักทอนราคา
ตามแบบแนบทายประกาศนี้ ใหถูกตองครบถวนและเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด ณ สํานักงานศุลกากร         
ที่กํากับดูแลเขตปลอดอากรกอนชําระภาษี   เพื่อใหเจาหนาที่ศุลกากรผานพิธีการตรวจปลอยตอไป 

1.11 ผูประกอบกิจการในเขตปลอดอากรตองยินยอมใหเจาหนาที่ศุลกากรเขาไป
ตรวจสอบหลักฐานและทะเบียนบัญชีเกี่ยวกับปริมาณการนําเขา  การใช  การผลิต  บัญชีรายละเอียดการใช
วัตถุดิบของผลิตภัณฑ ปริมาณสินคาและวัตถุดิบคงเหลือ  รวมตลอดถึงเอกสารหลักฐาน และขอมูลตางๆ      
ที่เกี่ยวของ  ไมวาจะอยูในสื่อรูปแบบใด  ณ สถานที่ทําการหรือสถานที่เก็บของไดตลอดเวลาทําการ โดยตอง
จัดใหมีเครื่องมือและอุปกรณในการตรวจสอบ  พรอมทั้งอํานวยความสะดวกอื่นๆ  ตามความจําเปน 

1.12  การยื่นเอกสารตามขอ 1.1, ขอ 1.1.1, ขอ 1.1.2, ขอ 1.6, ขอ 1.7 และขอ  1.10  
สามารถสงผานทางระบบ  Internet   เมื่อกรมศุลกากรไดเปดใหบริการ 

 2. ใหผูนําของเขายื่นใบขนสินคาขาเขา ณ สํานักงานศุลกากรที่กํากับดูแลเขตปลอดอากร 
โดยในชองทาหรือที่นําเขา ให สําแดงชื่อสํานักงานศุลกากรที่กํากับดูแลเขตปลอดอากร  และชอง 
วันนําเขาใหสําแดงวันที่นําของออกจากเขตปลอดอากร” 

     ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
          ประกาศ  ณ  วันที่   6    มกราคม   พ.ศ.   2549 

 
(สําเนาถูกตอง) 



 

แบบแนบทายประกาศกรมศุลกากรที่ ........./2549 

หนังสือรับรองการใชวัตถุดิบของผลิตภัณฑที่ขอหักทอนราคา 

เขียนที่........................................ 

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

เรื่อง   ขอรับรองการใชวัตถุดิบของผลิตภัณฑท่ีขอหักทอนราคา 

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

ด วยข าพ เจ า .................................................................ผู มี อํ าน าจทํ าการแทน  บริษั ท /ห าง / 
ราน.................................................................เปนผูประกอบกิจการในเขตปลอดอากร...............................................
ต า ม ใ บ อ นุ ญ า ต เล ข ที่ .................................….ตั้ ง อ ยู เล ข ที่ ..............ถ น น .................................ตํ า บ ล / 
แขวง ....................อําเภอ  / เขต  .......................................  จังหวัด ...............................  รหัสไปรษณีย.................
โทรศัพท......................โทรสาร............................  ขอใหคํารับรองตอกรมศุลกากรในการหักทอนราคาวัตถุดิบท่ีมี
อยูในราชอาณาจักรและเปนของที่ไมมีสิทธิไดรับการคืนหรือยกเวนอากร ซึ่งนําเขามา ผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ
หรือดําเนินการอื่นใดในเขตปลอดอากรเปนผลิตภัณฑ และนําออกจากเขตปลอดอากรเพื่อใชหรือจําหนายภายใน
ราชอาณาจักร ตามมาตรา 10 ทวิ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 แกไขเพิ่มเติมโดย      
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่18) พ.ศ. 2543 โดยมีรายละเอียดการใชวัตถุดิบของผลิตภัณฑ  ดังนี้ 

1. รายละเอียดวัตถุดิบของผลิตภัณฑท่ีผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดําเนินการอื่นใดใน 
เขตปลอดอากร เปนไปตามบัญชีการใชวัตถุดิบของผลิตภัณฑ ดังนี้ 
 
ชื่อผลิตภัณฑ............................รุน....................บัญชีรายละเอียดการใชวัตถุดิบฯ ลงวันที่..................................…………… 
ลําดั
บที่ 

ชนิดของวัตถุดิบ รหัสสินคา PART NO. 
(ถามี) 

จํานวนวัตถุดิบที่ใชใน
การผลิตตอ……/หนวย 

สวนสูญเสีย จํานวนวัตถุดิบที่
รวมสวนสูญเสีย 

ผูผลิต/จําหนาย 

        
        
        
        
        

2. แผนผังแสดงกรรมวิธีการผลิตโดยยอ (Process Chart)  ข้ันตอนที่ผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ 
หรือดําเนินการอื่นใดภายในเขตปลอดอากร มีดังนี้ 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................. 
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        ขาพเจาขอรับรองวา ผลิตภัณฑท่ีขอหักทอนราคาเพื่อคํานวณคาภาษีตามรายการดังกลาวขางตน 
ไดจากการนําวัตถุดิบที่มีอยูในราชอาณาจักรซึ่งเปนของไมมีสิทธิไดรับการคืนหรือยกเวนอากรเขามาผลิต  
ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดําเนินการอื่นใดในเขตปลอดอากร อีกท้ังขอความ คํารับรอง และเอกสารประกอบทั้งหมด 
ถูกตองและเปนจริงทุกประการ  หากภายหลังปรากฏวา ขอความดังกลาวไมถูกตองตรงตามความเปนจริง ขาพเจา 
ยินยอมปฏิบัติตามที่กรมศุลกากรสั่งการทุกประการ ท้ังนี้ ภายใน 15 วันนับแตวันท่ีไดรับแจงจากกรมศุลกากร พรอม
ท้ังยินยอมใหเจาหนาท่ีศุลกากรเขาไปตรวจสอบหลักฐานและทะเบียนบัญชีเกี่ยวกับปริมาณการนําเขา การใช การ
ผลิต  บัญชีรายละเอียดการใชวัตถุดิบของผลิตภัณฑ สวนสูญเสีย ปริมาณสินคาและวัตถุดิบคงเหลือ รวมตลอดถึง
เอกสารหลักฐาน และขอมูลตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ไมวาจะอยูในสื่อรูปแบบใด ณ สถานที่ทําการหรือสถานที่เก็บของได
ตลอดเวลาทําการ 

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

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

           ผูประกอบกิจการในเขตปลอดอากร 

 
 

    
ไดรับหลักการแลว 

(ลงชื่อ) .......……............…...........               

            (..………………………..) 

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

ลงวันท่ี......../.................../.............   

 
 



แบบแนบทายตามประกาศกรมฯ ที่     /2549 

หนังสือรับรองการไดรับสิทธิหักทอนราคา      
เขียนที่........................................ 

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

เรื่อง  ขอรับรองการไดรับสิทธิหักทอนราคา      
เรียน  หัวหนาสํานักงานศุลกากรเขตปลอดอากร ....................................... 

ตามที่ขาพเจา .............................................................. ผูมีอํานาจทําการแทน  บริษัท  / หาง  / 
ราน ...........................................................เปนผูประกอบกิจการในเขตปลอดอากร ............................................... 
ตามใบอนุญาตเลขที่....................................ตั้งอยูเลขที่..............ถนน.................................ตําบล/ แขวง ....................
อําเภอ / เขต .......................................  จังหวัด...............................  รหัสไปรษณีย.................โทรศัพท......................
โทรสาร............................   ไดยื่นหนังสือรับรองการใชวัตถุดิบของผลิตภัณฑท่ีขอหักทอนราคา สําหรับผลิตภัณฑ
ท่ีไดจากการนําวัตถุดิบท่ีมีอยูในราชอาณาจักร ซึ่งไมมีสิทธิไดรับการคืนหรือยกเวนอากรเขามาผลิต ผสม ประกอบ 
บรรจุ หรือดําเนินการอื่นใดในเขตปลอดอากร และนําออกจากเขตปลอดอากรเพื่อใชหรือจําหนายภายในราชอาณาจักร 
ตามมาตรา 10 ทวิ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ศุลกากร (ฉบับที่18) พ.ศ. 2543 ตามบัญชีรายละเอียดการใชวัตถุดิบของผลิตภัณฑในหนังสือรับรองการใชวัตถุดิบ
ของผลิตภัณฑท่ีขอหักทอนราคา ลงวันที่................................................รับหลักการลงวันที่ .....................................
รายละเอียด ดังนี ้ 
 
ชื่อผลิตภัณฑ.............................รุน……….….ราคา..................บาท บัญชีรายละเอียดการใชวัตถุดิบฯลงวันที่ ..................รายการที่............... 

ใบขนสินคาขาออก/
คํารองขอฯ 

ชนิดของวัตถุดิบ 
/PART NO. (ถามี) 

รหัสสินคา จํานวนวัตถุดิบที่ใชตาม
บัญชีรายละเอียดการใชวัตถุ

ดิบฯ ตอ........../หนวย 

รวมจํานวนวัตถุดิบที่
ใชในการผลิตคร้ังนี้ 

ราคา 

(บาท) 

      

      

      

      

รวม      

ขาพเจาขอรับรองวา สินคาตามรายการดังกลาวขางตนซึ่ งนํ าเขาตามใบขนสินคาขาเขา/ 
คํารองขอฯเลขที่….….............................เปนผลิตภัณฑท่ีไดรับสิทธิหักทอนราคา โดยมีรายละเอียดตรงตามหนังสือ      
รับรองการใชวัตถุดิบของผลิตภัณฑท่ีขอหักทอนราคาและกรมศุลกากรรับหลักการแลว หากภายหลังปรากฏวาการ       
หักทอนราคาผลิตภัณฑในครั้งนี้ไมเปนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไว ไมวาจะดวยประการใดๆ  หรือขอ
ความ   
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คํารับรอง และเอกสารประกอบหนังสือรับรองการใชวัตถุดิบฯ ดังกลาว ไมเปนความจริง ขาพเจายินยอมใหกรมศุลกากร
ดําเนินคดีตามกฎหมาย  

 

 ขอแสดงความนับถือ 

 

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

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

           ผูประกอบกิจการในเขตปลอดอากร 



แบบแนบทายประกาศกรมศุลกากรที่ ........./2549 
คํารองขอหักทอนราคา 

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

เรื่อง    ขอหักทอนราคา 
เรียน   หัวหนาสํานักงานศุลกากรเขตปลอดอากร ....................................... 

ด วยข าพ เจ า  ......................................................... ผู มี อํ าน าจทํ าก ารแทน  บริษั ท  / ห าง  / 
ร าน  ................................................... ตั้ ง อ ยู เล ข ที่  ........……………….........….. ถ น น ........…….....................           
ตํ าบ ล /แ ข ว ง .……..……..…อํ า เภ อ /เข ต ....…................จั งห วั ด ......…..……….รหั ส ไ ป รษ ณี ย ...............
โ ท ร ศั พ ท ........……..........โ ท ร ส า ร .............……..….... ไ ด ยื่ น ใ บ ข น สิ น ค า ข า เข า /คํ า ร อ ง ข อ ฯ เล ข
ท่ี ................................................ นําเขาวันที่ .....................….......... เพื่อนําผลิตภัณฑ........……..…………………  
ปริมาณ ………………........  ออกจากเขตปลอดอากรเพื ่อใชหรือจําหนายภายในราชอาณาจักร โดยมีความ
ประสงคจะขอหักทอนราคา ผลิตภัณฑท่ีไดจากการนําวัตถุดิบที่มีอยูในราชอาณาจักร ซึ่งไมมีสิทธิไดรับการคืน
หรือยกเวนอากร เขามาผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดําเนินการอื่นใดในเขตปลอดอากร ตามมาตรา 10 ทวิ วรรคสาม 
แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่18) พ.ศ. 2543  
รายละเอียดตามหนังสือรับรองการใชวัตถุดิบของผลิตภัณฑท่ีขอหักทอนราคา ลงวันที่ ........................................... 
รั บ ห ลั ก ก า ร ฯ  ล ง วั น ที่  ............………........................  ข อ ง บ ริ ษั ท  / ห า ง  / 
ราน .......................................... .............................. ตั้งอยูเลขที่ ......…….................  ถนน  ........……................................... 
ตําบล / แขวง ........................................... อําเภอ / เขต..........................จังหวัด…………...……ซึ่งเปนผูประกอบ
กิจการใน      เขตปลอดอากร.............…................ตามหนังสือรับรองการเปนผูประกอบกิจการในเขตปลอด
อากร.....................……………………......................... ลงวันที่ ...……….………..................... 
  ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความดังกลาวขางตนเปนจริงทุกประการ หากปรากฏในภายหลังวาผลิต
ภัณฑท่ีนําเขามาใชหรือจําหนายภายในราชอาณาจักร เปนของที่ไมไดรับสิทธิหักทอนราคา ไมวาจะดวยประการ
ใดๆ  ขาพเจายินยอมชําระหนี้คาภาษีอากร คาปรับ คาธรรมเนียม หรือคาเสียหายอยางหนึ่งอยางใดตามที่เกิดขึ้นจริง 
โดยจะปฏิบัติตามที่กรมศุลกากรสั่งการทุกประการ  ท้ังนี้  ภายใน   15  วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากกรมศุลกากร 
และขาพเจายินยอมใหเจาหนาท่ีศุลกากรเขาไปตรวจสอบหลักฐานและทะเบียนบัญชีเกี่ยวกับการนําเขา  รวมตลอด
ถึงเอกสารหลักฐาน และขอมูลตางๆ ท่ีเกี่ยวของ  ไมวาจะอยูในสื่อรูปแบบใด    ณ  สถานที่ทําการหรือสถานที่เก็บ
ของไดตลอดเวลาทําการ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
                    ขอแสดงความนับถือ 

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