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สิทธิประโยชน์มาตรา 12 

เป็นการยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับของที่น ามาใช้ในการผลิตหรือประกอบใน

อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง การลดอัตรา

อากรและการยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตรา

ศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบบัที่ 3) ข้อ 3 (15) ลงวันที่ 27 เมษายน 2555 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการได้สิทธิมาตรา 12  

1. เป็นผู้ผลิตอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (โรงงานจ าพวกท่ี 2 , 3) 

และต้องเป็นสมาชิกของสถาบันไฟฟ้าฯ 

2. วัตถุดิบและปัจจัยการผลิตที่ได้รับการยกเว้นอากรต้องน าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์

ภายใน   1 ปี นับตั้งแต่วันน าเข้า 

3. ผู้ขอใช้สิทธิ์ต้องยื่นขออนุมัติรับรองสูตรการผลิตจากสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ตามขั้นตอนต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน ตามประกาศดังต่อไปนี ้

3.1 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 63/2555 ลงวันที ่25 เมษายน 2555 เรื่อง 

หลักเกณฑ์และพิธีการส าหรับการลดอัตราอากรและยกเว้นศุลกากรตามมาตรา 

12 แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ภาคผนวก 1) 

3.2 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 68/2555 ลงวันที ่4 พฤษภาคม 2555 เรื่อง แก้ไข

เพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรท่ี 63/2555 (ภาคผนวก 2)  

3.3 ประกาศสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ที่ 4/2555 ลงวันที่ 30 เมษายน 

2555  เรื่อง ระเบียบวิธีปฏิบัติส าหรับการขออนุมัติรับรองสูตรการผลิตและการ

ขออนุมัติรับรองการลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับของที่น าเข้า

มาใช้ในการผลิตหรือประกอบในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ฯ  

(ภาคผนวก 3) 
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ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ตามท่ีระบุไว้ในประกาศครอบคลุมสินค้าใน

กลุ่มต่าง ๆ เช่น  

 กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า ได้แก่ เครื่องซักผ้า หลอดไฟฟ้าให้แสงสว่างชนิด LED เครื่อง

ส ารองไฟฟ้าฉุกเฉินเพื่อแสงสว่าง เครื่องก าเนิดไฟฟ้า เป็นต้น 

 กลุ่มเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์   ได้แก่    เครื่องรับโทรทัศน์     เครื่องมัลติฟังก์ชั่น      

กล้องถ่ายภาพดิจิตัลกล้องวงจรปิด จอมอนิเตอร์ เป็นต้น 

 กลุ่มชิ้นส่วนและส่วนประกอบ ได้แก่ คอมเพรสเซอร์ ล าโพง สายไฟและชุดสายไฟ 

ชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น 

ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการยกเว้นอากรและรวมถึงเงื่อนไขหลักเกณฑ์สามารถตรวจสอบได้

จากประกาศกระทรวงการคลัง มาตรา 12 แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.

2530 (ฉบับท่ี 3) ข้อ 3(15) ลงวันท่ี 27 เมษายน 2555 หน้า 2-8 (ภาคผนวก 4) 
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แผนภาพการใช้สิทธิ์มาตรา 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สิทธิประโยชน์นี้อาจมีความคล้ายคลึงกับสิทธิประโยชน์อื่นๆ 

แต่ไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกันได้  
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1. การขออนุมัติสูตรการผลิต 
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o เป็นการตรวจสอบการขอรับสิทธิ์และสูตรการผลิต ประกอบด้วย 

- การตรวจสอบโรงงาน ได้แก่ การตรวจสอบกระบวนการผลิต สถานท่ีเก็บวัตถุดิบ 

สถานท่ีเก็บผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป และสถานท่ีเก็บส่วนสูญเสีย 

- การตรวจสอบสูตรการผลิต ได้แก่ รายการวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ 

 

o การขออนุมัติรับรองสูตรการผลิต ต้องปฏิบัติตามประกาศสถาบันไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ ท่ี 4/2555 ลงวันท่ี 30 เมษายน 2555 เรื่อง ระเบียบวิธีปฏิบัติส าหรับการขอ

อนุมัติรับรองสูตรการผลิตและการขออนุมัติรับรองการลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรขา

เข้าส าหรับของท่ีน าเข้ามาใช้ในการผลิตหรือประกอบในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ฯ (ข้อที่ 3)  (ภาคผนวก 3)  

 

o เอกสารท่ีต้องใช้กรณีย่ืนสูตรการผลิตเบ้ืองต้นเพื่อนัดตรวจโรงงาน(ครั้งแรก)  

- จดหมายบริษัท (ภาคผนวก 5)  

- รายละเอียดสูตรการผลิต ตามแบบท่ีสถาบันฯ ก าหนด (ภาคผนวก 6) 

- ใบสรุปแสดงรายการวัตถุดิบแต่ละรายการท่ีใช้ในการผลิต ตามแบบท่ีสถาบันฯ

ก าหนด (ภาคผนวก 7) 

- ค าอธิบายรายการของหรือส่วนประกอบ และอุปกรณ์ประกอบท่ีใช้ในการผลิต

(ภาคผนวก 8) 

- ตัวอย่างหรือภาพถ่าย ของหรือส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบท่ีใช้ในการ

ผลิตและผลิตภัณฑ์ท่ีผลิต (ภาคผนวก 9) 

- กรรมวิธีการผลิต / กระบวนการผลิต (flowchart) (ภาคผนวก 10) 

- แบบแสดงรายละเอียดการประกอบกิจการ ตามแบบท่ีสถาบันฯ ก าหนด (ภาคผนวก 11) 

- หนังสือมอบอ านาจ กรณีท่ีไม่มีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรอง (ภาคผนวก 12) 
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- หนังสือบริคณห์สนธิหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคลหนังสือรับรอง

ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 

- ส าเนาใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ภ.พ.20)  

- หนังสือรับรองการประกอบกิจการโรงงาน (อย่างใดอย่างหนึ่ง) 

 ใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี 2 (ร.ง. 2)  

 ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. 4)  

 ใบรับแจ้งการประกอบอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม (กนอ. 03/2) 

- งบการเงินท่ีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรับรอง ย้อนหลัง 3 ปี (บริษัทจัดตั้งใหม่ไมต่้องแนบ) 

 

o เอกสารท่ีต้องใช้กรณีย่ืนสูตรการผลิตเบ้ืองต้นเพื่อนัดตรวจโรงงาน (เพิ่มเติม) 

- จดหมายบริษัท (ภาคผนวก 13) 

- รายละเอียดสูตรการผลิต ตามแบบท่ีสถาบันฯ ก าหนด (ภาคผนวก 6) 

- ค าอธิบายรายการของหรือส่วนประกอบ และอุปกรณ์ประกอบท่ีใช้ในการผลิต

(ภาคผนวก 8) 

- ตัวอย่างหรือภาพถ่าย ของหรือส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบท่ีใช้ในการ

ผลิตและผลิตภัณฑ์ท่ีผลิต (ภาคผนวก 9) 

- กรรมวิธีการผลิต / กระบวนการผลิต (flowchart) (ภาคผนวก 10)  

- เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนๆ ตามท่ีสถาบันฯ เห็นสมควร 
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o เอกสารท่ีต้องใช้กรณีย่ืนสูตรการผลิตเพื่อขออนุมัติหลังท่ีประชุมคณะท างานสูตรการ

ผลิตของสถาบันฯ ผ่านการพิจารณา  

- จดหมายบริษัท (ภาคผนวก 14)   

- รายละเอียดสูตรการผลิต ตามแบบท่ีสถาบันฯ ก าหนด (ภาคผนวก 6) 

- ใบสรุปแสดงรายการวัตถุดิบแต่ละรายการท่ีใช้ในการผลิต ตามแบบท่ีสถาบันฯ 

ก าหนด  2  ชุด (ภาคผนวก 7)  

- ค าอธิบายรายการของหรือส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบท่ีใช้ในการผลิต    

2  ชุด  (ภาคผนวก 8) 

- ตัวอย่างหรือภาพถ่าย ของหรือส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบท่ีใช้ในการ

ผลิตและผลิตภัณฑ์ท่ีผลิต  2  ชุด (ภาคผนวก 9) 

- กรรมวิธีการผลิต / กระบวนการผลิต (flowchart) 2  ชุด (ภาคผนวก 10) 

 

เอกสารทุกฉบับต้องรับรองส าเนาถูกต้องของผู้มีอ านาจ พร้อมประทับตราของบริษัททุกฉบบั 

 

o สถาบันฯ จะพิจารณาตรวจสอบสูตรการผลิต พร้อมส่งหนังสือรับรองสูตรการผลิต

และสูตรการผลิตแจ้งไปยังกรมศุลกากร (ภาคผนวก 15) 
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o โดยมีขั้นตอนการขออนุมัตสิูตรการผลิต ดังนี้ 
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1. การขออนุมัติรับรองการยกเว้นอากร 

ขาเข้าของวัตถุดิบ (การสั่งปล่อยวัตถุดิบ) 
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o โดยมีขั้นตอนการขออนุมัตริับรองการยกเว้นอากรขาเข้าของวัตถุดิบ ดังนี้ 
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o โดยมีขั้นตอนการขออนุมัตริับรองการยกเว้นอากรขาเข้าของวัตถุดิบ ดังนี้ 
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o การอนุมัติรับรองการยกเว้นอากรขาเข้า มี 2 กรณี 

1.  กรณีอนุมัติโดยระบบอัตโนมัต ิ

-    อนุมัติทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง 

- ไม่เป็นการขออนุมัติรับรองการยกเว้นอากรกรณีถอนสงวนสิทธิ 

- ไม่เป็นการขออนุมัติรับรองยกเว้นอากรกรณีใช้สิทธิร่วมกับการใช้สิทธิการตอบโต้

การทุ่มตลาด (AD) 

- วันท่ีน าเข้าต้องอยู่ในช่วงระยะเวลาก่อน/ หลัง 3 เดือนนับจากวันท่ีขออนุมัติรับรอง 

- วันท่ีใบก ากับสินค้าไม่เป็นวันท่ีล่วงหน้าของวันท่ีขออนุมัติรับรอง 

- ชื่อรายการวัตถุดิบที่ขออนุมัติรับรองต้องตรงตามชื่อวัตถุดิบหรือชื่อทางการค้าใน

สูตรท่ีอนุมัติ หรือเป็นชื่อท่ีเคยผ่านการพิจารณาอนุมัติยกเว้นอากรแล้ว 

- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหน่วย หรือหากมีต้องเป็นอัตราส่วนท่ีเป็นไปตาม

มาตรฐานสากล 

- ปริมาณการน าเข้าต้องไม่เกินปริมาณ Max Stock 

- ต้องมีมูลค่าการน าเข้าต่องวดไม่เกิน 5 ล้านบาท 

2. กรณีอนุมัติโดยเจ้าหน้าที่ 

-    วัตถุดิบท่ีน าเข้ามามีลักษณะนอกเหนือจากการอนุมัติโดยระบบอัตโนมตัิ 

o รายการวัตถุดิบที่ได้รับการอนุมัติจะถูกจ ากัดโดยรายการวัตถุดิบและปริมาณสูงสุด 

(Max Stock)  ของการน าเข้าจะต้องเป็นไปตามสูตรการผลิตท่ีได้รับอนุมัติในขั้นตอน

แรก และปริมาณวัตถุดิบจะถูกบันทึกไว้ในระบบ 

 

o ต้องปฏิบัติตามประกาศสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ท่ี 9/2557 ลงวันท่ี 1 กันยายน 

2557 เรื่อง ระเบียบวิธีปฏิบัติส าหรับการขออนุมัติรับรองยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบมาตรา 

12 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ภาคผนวก 16)  
  

o ผู้ขอรับสิทธิ์จะต้องยื่นแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์มายังสถาบันฯ (ภาคผนวก 17) 
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o หลังจากยื่นเอกสารแบบฟอร์มส่ังปล่อย  Electronics แล้วผู้ขอรับสิทธิ์จะต้องยื่นขอ

อนุมัติรับรองการลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรศุลกากรส าหรับของหรือ

ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบท่ีใช้ในการผลิต จะด าเนินการผ่านทาง Web Site 

ของสถาบันฯ (www.thaieei.com/r12c) ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องเตรียม

คอมพิวเตอร์  เพื่อรองรับกับระบบการท างานให้เหมาะสม ดังนี ้
-  หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)      :  Intel Pentium III 500 MHz 

-  หน่วยความจ าหลัก (RAM)           : 512 MB 

-  ระบบปฏิบัติการ                          : MS Windows XP Pro / Vista / Windows 7 

-  ต้องติดตั้ง Internet Explorer V. 6 ขึ้นไป 

-  มี Internet Connection 

แผนภาพ Web Site ของสถาบันฯ ด้วยโปรแกรม Internet Explorer 
  

 

 

 

 

 

 

o สถาบันฯ จะพิจารณาตรวจสอบการขออนุมัติรับรองการลดอัตราอากรและ

ยกเว้นอากรและส่งข้อมูลไปยังกรมศุลกากร ผ่านระบบ NSW (National Single Windows) 

โดยจะไม่มีเอกสารหนังสือรับรองและบัญชีรายการและปริมาณของ เนื่องจากตั้งแต่ 

วันท่ี 1 สิงหาคม 2558  สถาบันได้มีการยกเลิกหนังสือรับรองการยกเว้นอากรในรูปแบบ

กระดาษ เว้นแต่กรณีถอนสงวนสิทธิ/ขออนุมัติการตอบโต้การทุ่มตลาด(AD)จะยังคงมีการ

ออกเอกสารหนังสือรับรองเพื่อเป็นหลักฐานในการผ่านพิธีการศุลกากร (ภาคผนวก 18) 

 

www.thaieei.com/r

12c 
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3. การขออนุมัติตัดบัญชีวัตถุดิบ 
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o เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการใช้สิทธิประโยชน์ มาตรา 12 โดยการน าวัตถุดิบที่

ใช้สิทธิ์ยกเว้นอากรขาเข้า มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ครบชุดสมบูรณ์ตามสูตรการผลิต ให้แล้ว

เสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันท่ีน าเข้า แล้วน าใบก ากับภาษีผลิตภัณฑ์นั้นมาลดยอดน าเข้า 

 

o การขออนุมัติตัดบัญชีวัตถดุิบ ต้องปฏิบัติตามประกาศสถาบันไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ ท่ี 4/2555 ลงวันท่ี 30 เมษายน 2555 เรื่อง ระเบียบวิธีปฏิบัติส าหรับการขอ

อนุมัติรับรองสูตรการผลิตและการขออนุมัติรับรองการลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรขา

เข้าส าหรับของท่ีน าเข้ามาใช้ในการผลิตหรือประกอบในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ฯ (ข้อที่ 5 และข้อที่ 6)  (ภาคผนวก 3)  

 

o เอกสารท่ีต้องใช้กรณีย่ืนขออนุมัติตัดบัญชีวัตถดุิบ  

- จดหมายบริษัท (ภาคผนวก 19) 

- แบบแสดงรายละเอียดรายการท่ีตัดบัญชีวัตถุดิบ มาตรา 12 

(แบบฟอร์ม A) (ภาคผนวก 20)  

- แบบแสดงผลิตภัณฑ์รวมท่ีตัดบัญชีวัตถุดิบ มาตรา 12 

(แบบฟอร์ม B) (ภาคผนวก 21) 

- แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขออนุมัติตัดบัญชี มาตรา 12

ท่ีจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไปยังต่างประเทศ (ภาคผนวก 22) 

- ใบก ากับภาษี  
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- ผู้ขอรับสิทธิ์จะต้องยื่นเอกสารขออนุมัติตัดบัญชีวัตถดุิบและบันทึกข้อมูลผ่านทาง 

Web Site ของสถาบันฯ (www.thaieei.com/r12c) ซึ่งผู้ประกอบการจะต้อง

เตรียมคอมพิวเตอร์  เพื่อรองรับกับระบบการท างานให้เหมาะสม ดังนี้ 
-  หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)      :  Intel Pentium III 500 MHz 

-  หน่วยความจ าหลัก (RAM)           : 512 MB 

-  ระบบปฏิบัติการ                          : MS Windows XP Pro / Vista / Windows 7 

-  ต้องติดตั้ง Internet Explorer V. 6 ขึ้นไป 

-  มี Internet Connection 

 

แผนภาพ Web Site ของสถาบันฯ ด้วยโปรแกรม Internet Explorer 
  

 

 

 

 

 

 

o สถาบันฯ จะพิจารณาตรวจสอบการขออนุมัติตัดบัญชีวัตถุดิบ พร้อมออก

หนังสือการตัดบัญชีวัตถุดิบ ผู้ขอรับสิทธิ์จะต้องรับเอกสารการอนุมัติท้ังหมดเพื่อเก็บไว้เป็น

หลักฐาน และด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง หากการตัดบัญชีวัตถุดิบเกิดขอ้ผิดพลาด ผู้

ขอรับสิทธิจ์ะต้องมาด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา  30 วัน นับตั้งแต่วันท่ี

สถาบันฯ ออกหนังสือการตัดบัญชีวัตถุดิบ (ภาคผนวก 23) 

 

 

www.thaieei.com/r

12c 
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o โดยมีขั้นตอนการขออนุมัตติัดบัญชีวัตถุดิบ ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

<Function><Function>                                                                                                    

                 
           

                     
                             

(                   
             )

             

                
        

1-3          

                 
                

    

                 

                 
        

                       
                   

            
                  



 

19 

 

 

 

 

 

 

 

4. กรณีอื่นๆ ที่ไม่สามารถตัดบัญชีวัตถุดิบได้ 
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o วัตถุดิบน าเข้าท่ีไม่สามารถน ามาใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ให้แล้วเสร็จได้ภายใน 

1 ปนีับจากวันท่ีน าเข้า และน ามาตัดบัญชีวัตถุดิบตามขั้นตอนปกติ โดยมีกรณีต่างๆ 

ดังนี้ 

1. ช าระภาษีวัตถุดิบ  

2. ท าลายวัตถุดิบ 

3. ส่งออกวัตถุดิบ 

4. ขยายเวลาวัตถุดิบ 

 

o การขออนุมัติกรณีอื่นๆ ท่ีไม่สามารถตัดบัญชีวัตถุดิบได้ ต้องปฏิบัติตาม

ประกาศกรมศุกลกากรท่ี 89/2551 ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2551 เรื่องการด าเนินการกับ

ของที่ได้รับสิทธิลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามประกาศ กระทรวงการคลัง เรื่อง 

การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชก าหนดพิกัด

อัตราศุลกากร พ.ศ. 2530  ภายหลังจากได้รับการตรวจปล่อยไปจากอารักขาของ

ศุลกากรแล้ว (ภาคผนวก 24)  

 

o เอกสารประกอบการขอนุมัติกรณีอื่นๆ ท่ีไม่สามารถตัดบัญชีวัตถุดิบได้ ดังนี้ 

- จดหมายขออนุมัติ (ภาคผนวก 25) 

- ใบสรุปรายการและปริมาณวัตถุดิบที่ขออนุมัติ (ภาคผนวก 26) 

- ส าเนาหนังสืออนุมัติรับรองการยกเว้นอากร 

- ส าเนาใบขนสินค้าขาเข้า 

- ส าเนาอินวอยซ์ขาเข้า 

 

เอกสารทุกฉบับต้องรับรองส าเนาถูกต้องของผู้มีอ านาจ พร้อมประทับตราของบริษัททุกฉบบั 
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o กรณีช าระภาษีวัตถุดิบ ท าลายวัตถุดิบ และส่งออกวัตถุดิบมีขั้นตอนดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  (                 ,              ,              )

<Function><Function>                                                                                                    

                    
       

                   

                      

                    

                     

                   

                 

                
                  

                 

                   

                   

                 
                

1-3          

1-3          

1-3          



 

22 

 

 

o กรณีขยายเวลาการใช้วัตถุดิบมีขั้นตอนดังนี้ 
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ภาคผนวก 
 



 

ประกาศกรมศุลกากร 
ท่ี 63 /2555 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และพิธีการสําหรับการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร 
ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ 

เพ่ือให้การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรเป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร 
พ.ศ. ๒๕๓๐ ลงวันท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2555 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร 
พระพุทธศักราช ๒๔๖๙  อธิบดีกรมศุลกากรจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้ยกเลิก 

(1) ประกาศกรมศุลกากรท่ี 117/2549 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการสําหรับการลดอัตราอากรและ
ยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ลงวันท่ี 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2549 

(2) ประกาศกรมศุลกากรท่ี 21/2550 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการสําหรับการลดอัตราอากรและ
ยกเว้นอากรศุลกากรตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตาม 
มาตรา 12 แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับท่ี 2)  ลงวันท่ี  11 เมษายน พ.ศ. 2550 

(3) ประกาศกรมศุลกากรท่ี 72/2550 เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมประกาศกรมศุลกากรท่ี 117/2549 
ลงวันท่ี 26 กันยายน พ.ศ. 2550 

(4) ประกาศกรมศุลกากรท่ี 96/2550 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการสําหรับการยกเว้นอากรศุลกากร
ตามประกาศกระทรวงการคลั ง เรื่ อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 
แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ. 2550 

(5) ประกาศกรมศุลกากรท่ี 97/2550 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการสําหรับการลดอัตราอากรและ
ยกเว้นอากรศุลกากรตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 
12 แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับท่ี 6)  ลงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2550 

(6) ประกาศกรมศุลกากรท่ี 52/2551 เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมประกาศกรมศุลกากรท่ี 117/2549 
ลงวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 

(7) ประกาศกรมศุลกากรท่ี 89/2551 เรื่อง การดําเนินการกับของท่ีได้รับสิทธิลดอัตราอากรหรือ
ยกเว้นอากรตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 
แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ภายหลังจากท่ีได้รับการตรวจปล่อยไปจากอารักขา 
ของศุลกากรแล้ว ลงวันท่ี 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 

ท่ี กค 0518/ว292 25  เมษายน  2555 
เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับสํานัก สํานักงาน กลุ่ม และด่านศุลกากรทุกแห่ง เพ่ือโปรดทราบ 

(นางศริษา  มงคลไชยสิทธิ์) 
ผู้อํานวยการส่วนเลขานุการกรม ปฏิบัติราชการแทน 

อธิบดีกรมศุลกากร 
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(8) ประกาศกรมศุลกากรท่ี 20/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการสําหรับการลดอัตราอากรและ
ยกเว้นอากรศุลกากรตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 
12 แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับท่ี 10) ลงวันท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2552 

(9) ประกาศกรมศุลกากรท่ี 44/2552 เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมประกาศกรมศุลกากรท่ี 117/2549       
ลงวันท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

(10) ประกาศกรมศุลกากรท่ี 71/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการสําหรับการลดอัตราอากรศุลกากร
ตามประกาศกระทรวงการคลั ง เรื่ อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12                 
แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับท่ี 12) ลงวันท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2552 

(11) ประกาศกรมศุลกากรท่ี 77/2552 เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมประกาศกรมศุลกากรท่ี 117/2549     
ลงวันท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2552 

(12) ประกาศกรมศุลกากรท่ี 6/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการสําหรับการลดอัตราอากรและ
ยกเว้นอากรศุลกากรตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร           
ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับท่ี 14) ลงวันท่ี 20 มกราคม        
พ.ศ. 2553 

(13) ประกาศกรมศุลกากรท่ี 14/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการสําหรับการยกเว้นอากรศุลกากร
ตามประกาศกระทรวงการคลั ง เรื่ อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12                 
แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับท่ี 15) ลงวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 

(14) ประกาศกรมศุลกากรท่ี 57/2553 เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมประกาศกรมศุลกากรท่ี 117/2549 และ
ประกาศกรมศุลกากรท่ี 72/2550 ลงวันท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ. 2553 

(15) ประกาศกรมศุลกากรท่ี 74/2553 เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมประกาศกรมศุลกากรท่ี 117/2549 และ
กําหนดหลักเกณฑ์และพิธีการสําหรับการยกเว้นอากรศุลกากรตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตรา
อากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530  (ฉบับท่ี 17) 
ลงวันท่ี 24 กันยายน พ.ศ. 2553 

(16) ประกาศกรมศุลกากรท่ี 80/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการสําหรับการยกเว้นอากรศุลกากร
ตามประกาศกระทรวงการคลั ง เรื่ อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12                 
แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับท่ี 18) ลงวันท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2553 

(17) ประกาศกรมศุลกากรท่ี 7/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการสําหรับการลดอัตราอากรและ
ยกเว้นอากรศุลกากรตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตาม   
มาตรา 12 แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับท่ี 19) ลงวันท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2554 

(18) ประกาศกรมศุลกากรท่ี 16/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการสําหรับการลดอัตราอากรและ
ยกเว้นอากรศุลกากรตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตาม   
มาตรา 12 แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับท่ี 20) ลงวันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2554 

(19) ประกาศกรมศุลกากรท่ี 24/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการสําหรับการลดอัตราอากรและ
ยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ลงวันท่ี  19 มกราคม 
พ.ศ. 2555 
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(20) ประกาศกรมศุลกากรท่ี 37/2555 เรื่อง  แก้ไขประกาศกรมศุลกากรท่ี 16/2554 และกําหนด
หลักเกณฑ์และพิธีการสําหรับการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง 
การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 
(ฉบับท่ี 21) ลงวันท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2555 

 
ส่วนท่ี ๑ 

พิธีการท่ัวไป 
   

ข้อ 2 ให้ผู้นําของเข้า ผู้ส่งของออกปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการลดอัตราอากรและยกเว้นอากร
ศุลกากรดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดทําข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าและใบขนสินค้าขาออกตามมาตรฐานท่ีศุลกากรกําหนด โดยบันทึกใน
แต่ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้า (Declaration Detail) ในช่องสิทธิพิเศษ (Privilege Code) ระบุเป็นรหัส
ตามท่ีกําหนดเป็นการเฉพาะเรื่อง 

(๒) การขออนุมัติให้ลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร 

(๒.๑) กรณีท่ีการได้รับลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เง่ือนไข   
ท่ีได้กําหนดให้มีการรับรองการนําของเข้าหรือส่งของออกเพ่ือใช้ประโยชน์เป็นการเฉพาะจากหน่วยงานอ่ืน ให้
ผู้นําของเข้า ผู้ส่งของออกบันทึกข้อมูลการอนุมัติ/อนุญาตในแต่ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้าในส่วน
ใบอนุญาตด้วย 

(๒.๒) กรณีท่ีการได้รับลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เง่ือนไข   
ท่ีได้กําหนดให้มีการรับรองการนําของเข้า ส่งของออกมาใช้ประโยชน์เป็นการเฉพาะจากกรมศุลกากร  

(๒.๒.๑) ในการนําของเข้าหรือส่งของออกครั้งแรก ให้ผู้นําของเข้าหรือผู้ส่งของออก      
ยื่นคําร้องขอลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรพร้อมเอกสารต่าง ๆ ตามท่ีระบุไว้ในเรื่องนั้น ๆ ต่อสํานักงาน
ศุลกากรหรือด่านศุลกากร ณ ท่าหรือท่ีท่ีนําของเข้า ส่งของออก เพ่ือประกอบการพิจารณาการอนุมัติให้ได้สิทธิ
ลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากร 

(๒.๒.๒) เม่ือผู้นําของเข้า ผู้ส่งของออกทราบการอนุมัติในหลักการ ให้ผู้นําของเข้า ผู้ส่งของ
ออกบันทึกข้อมูลในแต่ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้า ในส่วนใบอนุญาตด้วย 

(๒.๓) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดท่ียื่นในการนําของเข้าหรือส่งของออกครั้ง
แรก ให้ผู้นําของเข้าหรือผู้ส่งของออกยื่นหลักฐานขอแก้ไขให้ถูกต้องต่อสํานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากร         
ณ ท่าหรือท่ีท่ีอนุมัติหลักการครั้งแรกก่อนการนําของเข้าหรือส่งของออกครั้งต่อไป 

(๒.๔) การอนุมัติหลักการท่ีกรมศุลกากรอนุมัติไว้แล้วหรืออยู่ในระหว่างการพิจารณา หรือการ
รับรองการนําของเข้าหรือส่งของออกเพ่ือใช้ประโยชน์เป็นการเฉพาะจากหน่วยงานอ่ืนท่ีมีหนังสือรับรอง        
หรือสูตรการผลิตท่ีอนุมัติไว้แล้วหรืออยู่ระหว่างการพิจารณา ก่อนประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้สามารถดําเนินการ
ต่อไปได้    

(๓) ให้ผู้นําของเข้าบันทึกข้อมูลในส่วนของใบอนุญาต (Import Declaration Detail Permit) 

(๓.๑) ให้ระบุเลขท่ีใบรับรองการนําของเข้ามาใช้ประโยชน์เป็นการเฉพาะเพ่ือการลดอัตราอากร
หรือยกเว้นอากรในช่องเลขท่ีใบอนุญาต  (Permit No) 
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ตัวอย่าง จดหมายประหน้า เอกสารสูตรการผลิต 
กรณ ีก่อนเข้าที่ประชมุหรือเชิญเจ้าหน้าท่ีไปตรวจสอบสูตร 

ใช้หัวจดหมายของบริษัท 
ที.่...................................... 

วันที.่.................................... 

เรื่อง ขออนุมัติรับรองสูตรการผลติ 
เรียน ผู้อ านวยการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1.สูตรการผลิต จ านวน......................... สูตร 

2.ใบสรุปแสดงรายการวัตถุดิบแต่ละรายการที่ใช้ในการผลิต จ านวน.........1.......ชุด 
3.ค าอธิบายรายการวัตถุดิบ จ านวน........1........... ชุด 
4.กรรมวิธีการผลิต จ านวน............1............ ชุด 
5.ภาพถ่ายรายการวัตถุดิบ จ านวน...........1............. ชุด 

ตามที่ประกาศกระทรวงการคลัง ได้ออกประกาศกระทรวงการคลงั เรื่องการลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรศุลกากร
ตามมาตรา 12 แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที ่3) ข้อ 3(15) ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2555 ก าหนดใหผู้้ขอ
ใช้สิทธิยกเว้นอากรจะต้องให้สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบและรับรองสูตรการผลิตนั้น 

ในการนี้บรษิัท................... จึงขอ......................................... เพื่อขอใช้สิทธิยกเว้นอากรส าหรับของรวมถึงวัสดุสิ้นเปลืองที่
น าเข้ามาใช้ในการผลิตหรือประกอบเปน็ผลิตภัณฑ์........................ ตามประกาศกระทรวงการคลังข้างต้น โดยมีรายละเอียดตามที่ส่ง
มาด้วย 

จึงเรียนมาเพื่อให้สถาบนัฯได้โปรดพิจารณาอนุมัติให้การรับรองสูตรการผลิตดังกล่าวให้แก่บรษิทัฯ จักเป็นพระคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนบัถือ 
ลงช่ือ 

(....................................) 
ต าแหน่ง 

ประทบัตราบริษทั 

หมายเหต:ุ� มารับเจ้าหน้าที่ไปตรวจที่โรงงาน จ านวน......วัน � น ามาตรวจที่สถาบัน � ไม่นัดตรวจ 
ช่ือผู้ติดต่อ........................................... 
เบอร์โทร............................................. 
โทรสาร............................................... 
E-mail………………………………. 
*โปรดทราบ ในกรณีที่บรษิัทไมท่ าจดหมายยื่นขอนัดตรวจสูตรกับทางสถาบันฯ ทางสถาบันฯไม่สามารถให้วันนัดตรวจสูตรก่อน
ได้ การโทรนัดทางโทรศัพท์อย่างเดียวไม่มีจดหมายเปน็ลายลักษณ์อักษร ทางสถาบันฯจะถือเป็นโมฆะทนัทบีริษทัไม่สามารถมีข้อ
โต้แย้งใด ๆทั้งสิ้น 
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A

                มาตรา  12  แหงพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530  (ฉบับท่ี 3) ขอ 3 (15)
สูตรการผลิต เลขท่ี………1……………….

แกไขครั้งท่ี…-…..วันท่ี…(เวนไวสําหรับเจาหนาท่ี)..

หนาท่ี ……1../…1…….

ABCD 21K

ปริมาณการใชสุทธิ ปริมาณสวนสูญเสีย ปริมาณการใชรวม รวมปริมาณการใช

ลําดับที่ รหัสวัตถุดิบ รายการวัตถุดิบ หนวย ตอผลิตภัณฑ ตอผลิตภัณฑ ตอผลิตภัณฑ ในการผลิตสุทธิ

1  เครื่อง 1 เครื่อง 1  เครื่อง 1 ป

1 000001 CAPACITOR PIECES 165 - 165 165000

2 000002 RESISTOR PIECES 250 - 250 250000

3 000003  FILTER PIECES 4 - 4 4000

4 000004 GREASE KILOGRAMS 0.2 - 0.2 200

5 000005 TAPE METRES 0.5 - 0.5 500

6 000007 TRANSISTOR PIECES 56 - 58.8 58800

7 000009 DIODE PIECES 57 - 59.8 59800

8 000013 LED PIECES 1 - 1 1000
(ถามีการแกไข) 1.จากสูตรที่.......... แกไขครั้งที่...........ลงวันที่.............

2. ขอแกไข แบบที่หรือรุน จาก..................... เปน...........................

3. ขอแกไขปริมาณที่ผลิตในระยะเวลา 1 ป  จาก........................ เปน....................

4. ขอ (เพิ่ม/ยกเลิก) รหัสวัตถุดิบ   ดังน้ี

4.1. ขอ(เพิ่ม/ยกเลิก)รหัสวัตถุดิบที่............รายการวัตถุดิบ...................

4.2. ขอ(เพิ่ม/ยกเลิก)รหัสวัตถุดิบที่............รายการวัตถุดิบ...................

5.1. รหัสวัตถุดิบที่............รายการวัตถุดิบ...................ขอ แกไข ปริมาณการใชจาก............... เปน...............  

5.2. รหัสวัตถุดิบที่............รายการวัตถุดิบ...................ขอ แกไข ปริมาณการใชจาก............... เปน...............  

EEI-1234

(สามารถ PRINT ไดจาก PROGRAM ที่ทางบริษัท สงมาที่สถาบัน)

5. ขอ (เพิ่ม/ลด) ปริมาณการใช ดังน้ี

รายละเอียดสูตรการผลิต สําหรับการยกเวนอากรตามประกาศกระทรวงการคลัง   เรื่องการลดและยกเวนอากรศุลกากรตาม

ปริมาณที่ผลิตในระยะเวลา 1  ป  จํานวน    1,000  เครื่อง

แบบที่หรือรุน

ช่ือผลิตภัณฑ                 เคร่ืองรับโทรทัศน
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B

แกไขครั้งที่…-...วันท่ี…………..
หนาท่ี…1/1…

ผลิตภัณฑ เครื่องรับโทรทัศน

รหัสวัตถุดิบ รายการวัตถุดิบ ชื่อทางการคาสําหรับรายการวัตถุดิบ หนวย

000001 CAPACITOR CERAMIC CAPACITOR , FILM CAPACITOR , F-T CAPACITOR PIECES

CAPACITER PPS FILM CAPACITOR  , CAPACITOR

000002 RESISTOR RESISTOR , ABL RESISTER , CARBON RESISTOR PIECES

000003 FILTER CERAMIC RESONATOR , CERAMIC FILTER,FILTER PIECES

000004 GREASE GREASE KILOGRAMS

000005 TAPE TAPE / NYLON TAPE / RIBBON TAPE / ADHESIVE TAPE METRES

000006 IC  IC,CHIP IC , BIPOLAR ANALOG IC , PIECES
000007 TRANSISTOR TRANSISTOR , MEC TRANSISTOR , CHIP TRANSISTOR PIECES
หมายเหตุ 

(ถามีการแกไข) 3. จากใบสรุปแสดงรายการวัตถุดิบ แกไขครั้งท่ี........ลงวันท่ี................................

          3.1.1.  รหัสวัตถุดิบที่............รายการวัตถุดิบ...................ชื่อทางการคาท่ีขอเพิ่ม.................................  

          3.1.2.  รหัสวัตถุดิบที่............รายการวัตถุดิบ...................ชื่อทางการคาท่ีขอเพิ่ม.................................  

          3.1.3.  รหัสวัตถุดิบที่............รายการวัตถุดิบ...................ชื่อทางการคาท่ีขอเพิ่ม.................................  

          3.2.1.  รหัสวัตถุดิบที่............รายการวัตถุดิบ...................ชื่อทางการคาท่ีขอแกไขจาก.....................เปน............  

          3.2.2.  รหัสวัตถุดิบที่............รายการวัตถุดิบ...................ชื่อทางการคาท่ีขอแกไขจาก.....................เปน............  

          3.2.3.  รหัสวัตถุดิบที่............รายการวัตถุดิบ...................ชื่อทางการคาท่ีขอแกไขจาก.....................เปน............  

          3.3.1.  รหัสวัตถุดิบที่............รายการวัตถุดิบ...................ชื่อทางการคา...................................

          3.3.2.  รหัสวัตถุดิบที่............รายการวัตถุดิบ...................ชื่อทางการคา...................................

          3.3.3.  รหัสวัตถุดิบที่............รายการวัตถุดิบ...................ชื่อทางการคา...................................

3.4    ขอแกไขชื่อรายการวัตถุดิบ  ดังนี้

EEI-1234

     3.3  ขอเพิ่มรหัสรายการวัตถุดิบ   มีดังนี้

2. รหัสวัตถุดิบที่ 4,5,7  ชื้อจากผูผลิตในประเทศ

(สามารถ PRINT ไดจาก PROGRAM ที่ทางบริษัท สงมาที่สถาบัน)
          3.4.3     รหัสวัตถุดิบที่ ..................ชื่อรายการวัตถุดิบเดิม...............ขอแกไขเปน............................

          3.4.2     รหัสวัตถุดิบที่ ..................ชื่อรายการวัตถุดิบเดิม...............ขอแกไขเปน............................

          3.4.1     รหัสวัตถุดิบที่ ..................ชื่อรายการวัตถุดิบเดิม...............ขอแกไขเปน............................

     ใบสรุปแสดงรายการวัตถุดิบแตละรายการที่ใชในการผลิตตามประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่องการลดและยกเวนอากร
ศุลกากรตาม มาตรา 12 แหงพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับท่ี 3) ขอ 3 (15)

1. รหัสวัตถุดิบที่  1,2,3,6   บางสวนซ้ือจากผูผลิตในประเทศ

     3.1  รหัสวัตถุดิบที่ขอเพิ่มชื่อทางการคา  มีด้ังนี้

     3.2  รหัสวัตถุดิบที่ขอแกไขชื่อทางการคา  มีด้ังนี้

ภาคผนวก 7



C

รหัสวัตถุดิบ รายการวัตถุดิบ คําอธิบาย
000001  CAPACITOR ตัวเก็บประจุไฟฟา
000002  RESISTER ตัวตานทานกระแสไฟฟา
000003  FILTER ตัวกรองสัญญาณความถี่
000004 GREASE สารหลอล่ืน
000005 TAPE เทปกาว(ทําจากกระดาษ)
000007  TRANSISTOR ทรานซิสเตอร
000008 BEAD CORE ตัวปองกันสัญญาณรบกวน
000009 DIODE ไดโอด
000010 CLAMPER  / CABEL TIE สายรัดพลาสติก
000011 EYELET ตาไก
000012  SWITCH สวิทช
000013 LED ไดโอดชนิดเปลงแสง

คําอธิบายรายการวัตถุดิบ

ภาคผนวก 8



รูปถายรายการวัตถุดิบ D
รายการที่ 000001 CAPACITOR

RESISTORรายการที่  000002
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G

(เฉพาะรุน) 

             เตรียมไว ผลิตนอก

โรงงาน   ใส Speaker

            แผน PCB          ใส Deflection

         ที่พรอมใชงาน                Yoke

       ทําการตรวจสอบ      ใส Convergence

           แผน PCB            Magnet

              ทําการ           ทําการปรับ

          Soldering    เครื่องรับโทรทัศน

      ทําการใสอุปกรณ     ใส Cabinet back

             ดวยมือ        และ Packing

    แผน PCB ที่ได

 จากหอง AI(Auto Line)

เอกสารตัวอยาง แตละบริษัทไมเหมือนกัน

         Finish Goods

        และ Clamper          ที่เตรียมไว

ขั้นตอนการผลิตเครื่องรับโทรทัศน 

         หลอด CRT ที่             ใส Holder     ใส Cabinet Front

ภาคผนวก 10
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แบบแสดงรายละเอียดการประกอบกิจการ 
เพื่อขอรับสิทธิการยกเวนอากรขาเขา 

วันที่ ...................................................... 

ขาพเจา  ........................................................................... ตําแหนง ....................................................... ผูมีอํานาจลงชื่อผูกพัน  

บริษัท/หางหุนสวน (ภาษาไทย) ............................................................................................................................................... 
(ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................................................. 

ที่ต้ังสํานักงาน เลขที่ .............................................. หมูที่ ........................... ตรอก/ซอย ........................................................... 
ถนน ................................................ ตําบล/แขวง .............................................. อําเภอ/เขต .................................................. 
จังหวัด .................................... รหัสไปรษณีย ............................ โทรศัพท ........................... โทรสาร....................................  

ที่ต้ังโรงงาน เลขที่ ................................................. หมูที่ ...........................  ตรอก/ซอย ......................................................... 
ถนน ................................................ ตําบล/แขวง .............................................. อําเภอ/เขต .................................................. 
จังหวัด .................................... รหัสไปรษณีย ............................ โทรศัพท ........................... โทรสาร....................................  

1 รายละเอียดกิจการ 

1.1 การจดทะเบียนนิติบุคคล 

จดทะเบียนนิติบุคคลเปน ......................................................
ทะเบียนเลขที่ ...............................................  เมื่อวันที่ ........................................  
ทุนจดทะเบียน ......................................บาท เรียกชําระแลว ...................................... บาท 
เปนทุนไทย รอยละ .....................................
ทุนตางดาว สัญชาติ ...................................  รอยละ .............................  

สัญชาติ ..................................  รอยละ ............................. 
สัญชาติ  (อื่นฯ)  รอยละ .............................  

1.2 การประกอบกิจการโรงงาน 

ไมไดจดทะเบียน  
โรงงานจําพวกที่ ..................................... 
ทะเบียนโรงงานเลขที่ ................................. 
ประกอบกิจการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม  
อื่นๆ ระบุ....................................................................................... 
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1.3 การจางงาน  

ระดับ คนไทย (คน) คนตางชาติ (คน) 

1. ผูบริหาร 
2. วิศวกร 
3. ชางเทคนิค 
4. พนักงานผลิต 

5. อื่นๆ 

.................................

.................................

.................................

.................................

................................. 

.................................

.................................

................................. 

.................................

................................. 

2 การผลิตและการขาย 

2.1 ผลิตภัณฑ และกําลังการผลิต   

ผลิตภัณฑ กําลังการผลิตเต็มที่ตอป 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

..................................... 

..................................... 

..................................... 

..................................... 
.................................... 

2.2 ปริมาณการผลิตและยอดขาย ยอนหลัง 3 ป 

ยอดขายในประเทศ ยอดขายสงออก 
ผลิตภัณฑ ป 

ปริมาณ 
การผลิต ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา 

................................................. 
 
 

ป .................. 
ป .................. 
ป .................. 

......................... 

......................... 

......................... 

................... 

................... 

................... 

................... 

................... 

................... 

................... 

................... 

................... 

................... 

................... 

................... 

................................................. 
 
 

ป .................. 
ป .................. 
ป .................. 

......................... 

......................... 

......................... 

................... 

................... 

................... 

................... 

................... 

................... 

................... 

................... 

................... 

................... 

................... 

................... 

................................................. 
 
 

ป .................. 
ป .................. 
ป .................. 

......................... 

......................... 

......................... 

................... 

................... 

................... 

................... 

................... 

................... 

................... 

................... 

................... 

................... 

................... 

................... 

................................................. 
 
 

ป .................. 
ป .................. 
ป .................. 

......................... 

......................... 

......................... 

................... 

................... 

................... 

................... 

................... 

................... 

................... 

................... 

................... 

................... 

................... 

................... 

2.3 สัดสวนการใชวัตถุดิบ ในประเทศ รอยละ ........... นําเขาจากตางประเทศ รอยละ ......... 
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2.4 วัตถุดิบหลักท่ีใชในการผลิตยอนหลัง 3 ป 

ในประเทศ นําเขา 
รายการ ป 

ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา 

................................................. 
 
 

ป .................. 
ป .................. 
ป .................. 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

............................................... 
 
 

ป .................. 
ป .................. 
ป .................. 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

............................................... 
 
 

ป .................. 
ป .................. 
ป .................. 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

............................................... 
 
 

ป .................. 
ป .................. 
ป .................. 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

............................................... 
 
 

ป .................. 
ป .................. 
ป .................. 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

2.5 รายละเอียดของผลิตภัณฑ  (แนบภาพถายหรือแคตตาล็อกดวย) 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................  
2.6 กรรมวิธีการผลิต (แนบแผนภูมิแสดงการผลิตในแตละขั้นตอนโดยละเอียด) 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................  
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2.7 รายละเอียดการใชวัตถุดิบภายในประเทศ 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................  

3 ผลประกอบการยอนหลัง 3 ป 

รอบบัญชี กําไร ( ขาดทุน ) กําไร ( ขาดทุน ) สะสม 

ป  ........................ 
ป  ........................ 
ป  ........................ 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

...................................... 

...................................... 

...................................... 

ขาพเจาขอรับรองขอความที่ใหไวขางตนตรงกับความเปนจริงหรือเปนการประมาณการที่ดีที่สุดในความเห็นของ
ขาพเจา 

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

 (.......................................................) 

หมายเหตุ ตองลงชื่อผูกพันและประทับตราสําคัญ 



ตัวอยางหนังสือมอบอํานาจ 

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

วันที่................................................................ 

ในนามบริษัท.................................................................จํากัด ต้ังอยูเลขที่...........................หมูที่...................
ซอย........................ถนน..............................ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต........................................ 
จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย.......................................เบอรโทรศัพท............................................. 
เบอรโทรสาร.......................................... 

ขาพเจา......................................................................................เปนผูมีอํานาจในการลงนามในบัตรตัวอยาง
ลายมือช่ือเจาของหรือกรรมการลงชื่อผูกพันบริษัท ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่..............................................
ปจจุบันอยูบานเลขที่.........................หมูที่.......ซอย.....................................................ถนน......................................
ตําบล/แขวง.....................................................อําเภอ/เขต............................................จังหวัด...................................
รหัสไปรษณีย.......................................โทรศัพทที่ติดตอได.................................................. 

ขอมอบอํานาจใหกับ.......................................................................................................................................
ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่...............................................ปจจุบันอยูบานเลขที่.............................หมูที่.......... 
ซอย.............................ถนน.........................ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต.................................... 
จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย.....................................โทรศัพทที่ติดตอได............................... 
เปนผูกระทําแทนขาพเจาในการลงนามและประทับตราบริษัทฯ เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับ 
 1.......................................................................................................................... 

2……………………………………………………………………………….. 
 3……………………………………………………………………………….. 
 4……………………………………………………………………………….. 

 ในการใด ๆที่ผูรับมอบอํานาจไดกระทําลง รวมถึงการใหถอยคําในลักษณะตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการอันไดรับ
มอบใหนี้ขาพเจาขอรับผิดชอบเสมือนหน่ึงวา ขาพเจาไดกระทํากิจการนั้นโดยตนเอง อนึ่งถาหากมีความเสียหาย
เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากหนังสือมอบอํานาจฉบับนี้ หากเกิดความเสียหายอยางใด บริษัทฯ ยินดีรับผิดชอบทุก
ประการ เพื่อเปนหลักฐานแหงการนี้ จึงไดลงลายมือช่ือ และประทับตรา ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 

ลงช่ือ......................................................ผูมอบอํานาจ    ลงช่ือ......................................................ผูรับมอบอํานาจ 
         (...................................................)   (...................................................) 

ลงช่ือ......................................................พยาน               ลงช่ือ......................................................พยาน 
         (...................................................)  (...................................................) 

               (ตราประทับบริษัท) 
1.ติดอากรแสตมป  30 บาท 
2.สําเนา บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให ของผูมอบอํานาจ และผูรับมอบอํานาจ 
3.สําเนา ทะเบียนบานที่ปรากฏช่ือ  
4.สําเนา หนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชยที่ออกใหไมเกิน 1 เดือน  
   (โปรดรับรองสําเนาถูกตอง)  

อาการแสตมป 30 บาท 
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ใบคาํขอใชบ้รกิารการขอรบัการรับรองยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบตามมาตรา 12 ด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์

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

ข้าพเจ้า ............................................................. ตําแหน่ง ..................................... เป็นผู้มีอํานาจลงนามผูกพัน 
ช่ือหน่วยงาน .......................................................................................................................................................
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี ..................................... ต้ังอยู่เลขที่ ..........................................หมู่ที่ ........................... 
ตรอก/ซอย .................................................... ถนน ...................................... ตําบล/แขวง ................................ 
อําเภอ/เขต ....................................... จังหวัด ....................................... รหัสไปรษณีย์ ...................................... 
โทรศัพท์.................................. โทรสาร ...................................... 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอใช้บริการการขอรับการรับรองยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบตามมาตรา 
12 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ได้รับทราบหลักเกณฑ์ ข้อกําหนด 
เง่ือนไขใดๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการการขอรับการรับรองยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบตามมาตรา 12 ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว และยินยอมและปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อกําหนด เงื่อนไขที่ได้แนบท้ายนี้ และที่
สถาบันจะเพิ่มเติมในภายหน้าโดยเคร่งครัดและไม่มีเงื่อนไข หากข้าพเจ้าไม่ปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อกําหนด 
เงื่อนไขดังกล่าวจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายใดๆ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบทั้งสิ้น 

ลงช่ือ ............................................................  

(………………………………………………….)

ประทับตราบริษัท  
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หลักเกณฑ์ ขอ้กําหนด เงื่อนไขการขอรับการรับรองยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบตามมาตรา 12 
ด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์

  
ผู้รับบริการตกลงใช้บริการการขอรับการรับรองยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบตามมาตรา 12 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ของสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงเป็นผู้ให้บริการ โดยตกลงผูกพันและปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อกําหนด เงื่อนไขการใช้
บริการดังต่อไปนี้ 

1. ในการใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้บริการจะต้องเข้าใช้บริการด้วยรหัสประจําตัว (Login Name 
และ Password) ของผู้รับบริการ โดยผู้รับบริการจะต้องเก็บรักษา รหัสประจําตัว (Login Name และ Password) ดังกล่าวไว้
เป็นความลับเฉพาะตัว โดยไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลภายนอกอย่างเด็ดขาด 

2. ผู้รับบริการยอมรับว่า การกระทําใดๆโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเกี่ยวข้องกับการรับรองยกเว้นอากรขาเข้า
วัตถุดิบตามมาตรา 12 หรือไม่ก็ตาม หากกระทําไปโดยการใช้ รหัสประจําตัว (Login Name และ Password) ของ
ผู้รับบริการ ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์โดยผู้รับบริการไม่ต้องทําหรือลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆเพื่อเป็นหลักฐานในการนั้นอีก และ
ผู้รับบริการยินยอมรับผิดชอบในการกระทําดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่าผู้รับบริการเป็นผู้กระทําด้วยตนเอง ท้ังนี้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นด้วย
ความทุจริตของบุคคลใดหรือไม่ก็ตาม 

3. ในการใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้รับบริการจะต้องกรอกข้อมูลตามแบบท่ีสถาบันกําหนดให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและตรงตามความเป็นจริงทุกประการ หากสถาบันต้องการข้อมูลใดเพิ่มเติมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการให้การบริการ 
ผู้รับบริการจะต้องแจ้งข้อมูลนั้นแก่สถาบัน 

4. หากสถาบันมีเหตุจําเป็นหรือเหตุขัดข้องไม่ว่าเกิดจากเหตุประการใดๆ สถาบันมีสิทธิท่ีจะไม่ให้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนั้นๆ ได้ตามแต่ท่ีสถาบันเห็นสมควร และผู้รับบริการสละสิทธิท่ีเรียกร้องความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึ้นจาก
การที่สถาบันดําเนินการดังกล่าวท้ังสิ้น 

5. ผู้รับบริการตกลงว่า สถาบันไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่ผู้รับบริการไม่ว่าจะประการใดๆ
อันเนื่องจากการใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

6. ในกรณีท่ีระบบคอมพิวเตอร์ของสถาบัน หรือระบบไฟฟ้า หรือระบบการติดต่อสื่อสารขัดข้องเป็นเหตุให้
สถาบันไม่สามารถให้บริการแก่ผู้รับบริการได้ตามปกติแล้ว ผู้รับบริการตกลงจะไม่ยกเอาเหตุดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องให้
สถาบันรับผิดชอบแต่ประการใด 

7. ผู้รับบริการตกลงว่า การกระทําใดๆของผู้รับบริการโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเกี่ยวข้องกับการรับรอง
ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบตามมาตรา 12 ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอก ผู้รับบริการต้องรับผิดชอบความ
เสียหายทั้งหมด และมิให้ถือว่าสถาบันมีส่วนรู้เห็นหรือต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากการกระทําของผู้รับบริการ 

8. ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร สถาบันสงวนสิทธ์ิท่ีจะระงับหรือยุติหรือเพิกถอนการให้บริการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้รับบริการเมื่อใดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า 

9. สถาบันสงวนสิทธ์ิการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ ข้อกําหนด เงื่อนไขการขอรับการรับรองยกเว้นอากรขาเข้า
วัตถุดิบตามมาตรา 12 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้รับบริการก่อน และผู้รับบริการยินยอม
ผูกพันและตกลงปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อกําหนด เงื่อนไข ท่ีสถาบันจะกําหนดเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้าด้วย 











ที่ ........................................ 

วันท่ี ................................. 

เรื่อง การขออนุมัติตัดบญัชี งวดที ่.......... 

เรยีน ผูอํานวยการสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

ส่ิงท่ีสงมาดวย 1. สําเนาใบกํากับภาษ ี จํานวน 1 ชุด 
2. สําเนาใบแสดงการบรรจุหีบหอ จํานวน 1 ชุด 
ตามท่ีบริษัท ................................................................................... เลขประจําตัวผูเสียภาษ ี 

...........(13 หลกั).......... เปนผูผลิต .........................................................................  ซ่ึงไดรับอนุมัติไดนําของเขา
มาโดยไดรับยกเวนอากรตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการลดและยกเวนอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แหง 
พระราชกําหนดพิกัดอัตราศลุกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 3) ขอ 3(15) ลงวันท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2555 น้ัน 

บัดน้ี บริษัทมคีวามประสงคขออนุมัติตัดบญัชีของท่ีบรษิทัไดนําเขามาผลิตผลิตภัณฑ โดย
บริษัทไดจําหนายผลิตภณัฑแลวในระหวางวันที ่........................................ ถึงวนัที ่........................................... 
มีมูลคาผลิตภณัฑ (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) รวม .............................. บาท ตามรายละเอียดที่แนบมาพรอมกันน้ี 

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตัดบัญชี ดังกลาวตอไปดวย 

ขอแสดงความนับถือ 

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

         ตําแหนง 
   ประทับตราบริษัท 

ช่ือผูติดตอของบริษัท ..................................................................  โทร ..........................  โทรสาร ..................... 
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แบบแสดงรายละเอียดรายการที่ตัดบัญชีวัตถุดิบ มาตรา12 งวดที่..............
ลําดับที่ เลขที่สูตรการผลิต ครั้งที่แกไข แบบที่/รุน เลขที่ใบกํากับภาษี วันที่ใบกํากับภาษี ปริมาณ หนวย
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แบบแสดงผลิตภัณฑรวมที่ตัดบัญชีวัตถุดิบ มาตรา12 งวดที่..............
ลําดับที่ เลขที่สูตรการผลิต ครั้งที่แกไข แบบที่/รุน ปริมาณรวม หนวย
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แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขออนุมัติตัดบัญชี มาตรา12  งวดท่ี .......  ท่ีจําหนายผลิตภัณฑไปยังตางประเทศ
ของบริษัท ....................................................................................
รายการ INVOICE/ INVOICE/ แบบท่ี/รุน ปริมาณ

ท่ี TAX INVOICE NO TAX INVOICE DATE MODEL (หนวย)

หมายเหตุ  บริษัทขอรับรองวา รายการขางตนใชในการตัดบัญชีวัตถุดิบตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการลดอัตราอากรและ
  การยกเวนอากรศุลกากรตาม มาตรา 12 แหงพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับท่ี 16) ลงวันท่ี
  6 พฤษภาคม 2547 เทานั้น และไมไดนําไปใชในมาตรการดานการนําเขาวัตถุดิบตามมาตรการอ่ืน
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(ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติ เร่ือง  ส่งไปนอกราชอาณาจักร , ทาํลาย , ขยายเวลา  ,ชําระภาษี ) 
เลขท่ีจดหมายบริษทั 

วนั/เดือน/ปี 

เร่ือง การขออนุมติั………………………………. 
เรียน ผูอ้าํนวยการสถาบนัไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1.     ใบสรุปรายการและปริมาณวตัถุดิบท่ีขออนุมติั........................... 

2. สาํเนาหนงัสือรับรองการยกเวน้อากร
3. สาํเนาใบกาํกบัสินคา้ (สาํเนาแสดงการบรรจุหีบห่อ ถา้มีใส่ดว้ย)
4. สาํเนาใบขนสินคา้ขาเขา้

ตามท่ีบริษทั.....................................................เลขทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่.............................. 
ไดป้ระกอบกิจการอุตสาหกรรมผลิต......................................และไดใ้ชสิ้ทธิประโยชน์ยกเวน้อากรขาเขา้วตัถุดิบ 
ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกาํหนดพกิดัอตัราศุลกากร พ.ศ. 2530  ................................................................................. 
................................................................................................................ โดยผา่นการรับรองสูตรการผลิตและไดรั้บการ
รับรองการยกเวน้อากรจากสถาบนัไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์  นั้น 

บดัน้ี  บริษทัฯ มีความประสงค.์........................................................................................... 
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