ประกาศสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ที่ 1 / 2550
เรื่อง ระเบียบวิธีปฏิบัติสาํ หรับการขออนุมัติรบั รองสูตรการผลิตและ
การขออนุมตั ริ ับรองการลดอัตราอากรและการยกเวนอากรขาเขาสําหรับของที่นํามาใชในการผลิต
หรือประกอบในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลด
อัตราอากรและการยกเวนอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แหงพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530
ขอ 3(15) ลงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549
ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการลดอัตราอากรและการยกเวนอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แหง
พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ขอ 3(15) ลงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 กําหนดใหการขออนุมัติ
รับรองสูตรการผลิตและการขออนุมติรับรองการลดอัตราอากรและการยกเวนอากรศุลกากรสําหรับของรวมถึง
วัสดุสิ้นเปลือง หรือสวนประกอบและอุปกรณประกอบรวมถึงวัสดุสิ้นเปลือง ตองปฎิบัติตามระเบียบวิธปี ฏิบตั ทิ ี่
สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกําหนด นั้น
ดัง นั้น เพื่อ ใหเ ป น ไปตามประกาศกระทรวงการคลัง ดังกลา ว สถาบั นไฟฟา และอิเ ล็ก ทรอนิก ส จึ ง
ประกาศกําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติสําหรับการขออนุมัติรับรองสูตรการผลิตและการขออนุมัติรับรองการลดอัตรา
อากรและการยกเวนอากรศุลกากรสําหรับของที่นํามาใชในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ดังนี้
1. สูตรการผลิตที่ไดผานการอนุมัติรับรองไปแลวตามประกาศสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ที่
1/2549 เรื่อง ระเบียบวิธีปฏิบัติสําหรับการขออนุมัติรับรองสูตรการผลิตและการขออนุมัติรับรองการลดอัตรา
อากรและการยกเวนอากรขาเขาสําหรับของที่นํามาใชในการผลิตหรือประกอบในอุตสาหกรรมไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเวนอากรศุลกากรตามมาตรา 12
แหงพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ฉบับที่ 32 ขอ 3(16) ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2549 ใหถือ
วาเปนสูตรการผลิตที่ไดรับอนุมัติรับรองตามประกาศฉบับนี้ดวย
2. คําวา “ของหรือสวนประกอบและอุปกรณประกอบ” ตามประกาศนี้หมายถึง “ของหรือ
สวนประกอบและอุปกรณประกอบ รวมถึงวัสดุสิ้นเปลือง” ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตรา
อากรและการยกเวนอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แหงพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ขอ 3(15)
ลงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549
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3. การยื่นขออนุมัติรับรองสูตรการผลิต
3.1 ผูขอใชสิทธิลดอัตราอากรและยกเวนอากรศุลกากรจะตองยื่นหนังสือพรอมเอกสารและ
หลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาแกสถาบันดังนี้คือ
(1) สูตรการผลิต แสดงปริมาณของหรือสวนประกอบและอุปกรณประกอบที่ใชในการ
ผลิตและปริมาณผลิตตอป แยกตามแบบเครื่องหมายการคาและรุน ตามแบบที่สถาบัน
กําหนด
(2) ตัวอยางหรือภาพถาย ของหรือสวนประกอบและอุปกรณประกอบที่ใชในการผลิต
และผลิตภัณฑที่ผลิต
(3) กรรมวิธีการผลิต
(4) คําอธิบายรายการของหรือสวนประกอบและอุปกรณประกอบที่ใชในการผลิต
(5) เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆตามที่ทางสถาบันเห็นสมควร
3.2 ในกรณีที่ยื่นขออนุมัติการรับรองสูตรการผลิตครั้งแรก ผูขอใชสิทธิลดอัตราอากรและยกเวน
อากรศุลกากรจะตองยืน่ เอกสารและหลักฐานเพิ่มเติมดังตอไปนี้
(1) แบบแสดงรายละเอียดการประกอบกิจการ ตามแบบที่สถาบันกําหนด
(2) หนังสือบริคณหสนธิ
(3) หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล
(4) หนังสือรับรองสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท
(5) สําเนาใบจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20)
(6) หนังสือรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม หรือใบรับแจงการประกอบการกิจการ
โรงงานจําพวกที่ 2 (ร.ง. 2) หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. 4) หรือใบรับ
แจงการประกอบอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม (กนอ. 03/2 )
(7) งบการเงินทีผ่ สู อบบัญชีรับอนุญาตรับรอง ยอนหลัง 3 ป
3.3 สถาบันจะพิจารณาตรวจสอบสูตรการผลิต พรอมจะสงหนังสือรับรองสูตรการผลิตพรอม
สูตรการผลิตแจงไปยังกรมศุลกากร

2

4. การยื่นขออนุมัติรับรองการลดอัตราอากรและการยกเวนอากรศุลกากร
4.1 ผูขอรับสิทธิจะตองยื่นคํารองขออนุมัติรับรองการลดอัตราอากรและการยกเวนอากรศุลกากร
สําหรับของหรือสวนประกอบและอุปกรณประกอบที่ใชในการผลิต พรอมทั้งแสดงเอกสาร
เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
(1) แบบแสดงรายการและปริมาณของหรือสวนประกอบและอุปกรณประกอบที่นําเขา
(2) สําเนาใบกํากับสินคา (INVOICE)
(3) สําเนาใบแสดงการบรรจุหีบหอ (PACKING LIST ) (ถามี)
ทั้งนี้จะตองลงนามรับรองโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพัน
4.2 สถาบันจะพิจารณาตรวจสอบการขออนุมัติรับรองการลดอัตราอากรและการยกเวนอากร
ศุ ล กากร พร อ มออกหนั ง สื อ รั บ รองและบั ญ ชี แ สดงรายการของหรื อ ส ว นประกอบและ
อุปกรณประกอบที่นําเขาและปริมาณ ที่อนุมัติใหการรับรองเพื่อเปนหลักฐานการขอการลด
อัตราอากรและยกเวนอากรขณะผานพิธีการตรวจปลอยสินคา
5 การยื่นขออนุมัติตัดบัญชี
5.1 ผูขอใชสิทธิจะตองยื่นขออนุมัติตัดบัญชีทุก 3 เดือนโดยตองแสดงเอกสารและหลักฐานแก
สถาบัน ดังนี้
(1) สําเนาใบกํากับภาษี ( TAX INVOICE) ของผลิตภัณฑ
(2) สําเนาใบแสดงการบรรจุหีบหอ (PACKING LIST) (ถามี)
ทั้งนี้จะตองลงนามรับรองโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
5.2 สถาบันจะพิจารณาตรวจสอบการขออนุมัติตัดบัญชีและจัดทํารายงานสรุปปริมาณของหรือ
สวนประกอบและอุปกรณประกอบที่ใชในการผลิตในการผลิตและปริมาณคงเหลือ แจงไป
ยังกรมศุลกากร
6. ในกรณีที่ไมสามารถนําของหรือสวนประกอบและอุปกรณประกอบที่ไดรับการลดอัตราอากรและ
การยกเว น อากรศุ ล กากร มาผลิ ต หรื อ ประกอบให เ ป น ผลิ ต ภั ณ ฑ ค รบชุ ด สมบู ร ณ ได ภ ายใน
ระยะเวลาที่ กําหนด 1 ป นั บตั้ง แตวั นที่นําเข า ให ยื่น หนั งสื อความจํ านงพรอ มแจ งเหตุผ ลผ า น
สถาบัน และสถาบันจะมีหนังสือรับรองแจงไปยังอธิบดีกรมศุลกากรเพื่อพิจารณาอนุมัติขยายเวลา
หรือสงกลับออกไป หรือทําลาย หรือดําเนินการอยางอื่นตามที่จะเห็นสมควร
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7. ผูขอใชสิทธิจะตองเปนสมาชิกของสถาบัน
8. ผูขอใชสิทธิจะตองชําระคาธรรมเนียมในอัตราที่สถาบันกําหนด
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2550

(นายจารึก เฮงรัศมี)
ผูอํานวยการสถาบัน
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