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5. การยื่นสูตรการผลิต 
 
 ผู้น ำของเข้ำที่ได้รับอนุมัติหลักกำรเพ่ือขอคืนอำกรตำมมำตรำ 19 ทวิ ต้องยื่นสูตรการผลิตก่อน         
ผ่านพิธีการศุลกากรหรือส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออก หรือทันทีที่ได้รับอนุมัติในหลักกำร ต่อหน่วยงำนพิจำรณำ   
สูตรกำรผลิต สังกัดส ำนักสิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำกร  หำกมิได้ยื่นสูตรกำรผลิตก่อนกำรส่งออกจะเป็นกำรปฏิบัติ
ผิดพิธีกำร จะต้องถูกปรับฐำนผิดพิธีกำรด้วย ซึ่ง “สูตรกำรผลิต” ในที่นี้ หมำยถึง ปริมำณของวัตถุดิบต่ำงๆ 
(รวมถึงส่วนสูญเสีย) ที่ใช้ในกำรผลิต ผสม ประกอบ หรือบรรจุ เป็นผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด   
 
 5.1 หลักส าคัญเกี่ยวกับสูตรการผลิต 
 
  ในกำรยื่นสูตรกำรผลิตเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณปริมำณวัตถุดิบที่ได้ใช้ไปในกำรผลิตผลิตภัณฑ์
เพ่ือกำรส่งออกภำยใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกำรคืนอำกรตำมมำตรำ 19 ทวิ อันจะเป็นฐำนในกำรค ำนวณ  
ค่ำภำษีอำกรที่จะคืนให้แก่ผู้ขอคืนอำกรในฐำนะที่ได้ช ำระอำกรหรือค้ ำประกันอำกรไว้ ณ ขณะน ำเข้ำ นั้น มี    
หลักส ำคัญท่ีผู้ประสงค์จะใช้สิทธิขอคืนอำกรตำมมำตรำ 19 ทวิ พึงทรำบและท ำควำมเข้ำใจในเบื้องต้น ดังนี้ 
 
 5.1.1 ในกำรยื่นสูตรกำรผลิต ผู้น ำของเข้ำที่ได้รับอนุมัติในหลักกำรให้เป็นผู้มีสิทธิขอคืนเงินอำกร 
ที่ได้ช ำระไว้แล้วส ำหรับวัตถุดิบที่น ำเข้ำแล้วได้น ำไปผลิตเพ่ือส่งออกจะต้องยื่นรำยชื่อวัตถุดิบและชื่อทำงกำรค้ำ   
ของวัตถุดิบ รหัสวัตถุดิบ หน่วยนับของวัตถุดิบ ปริมำณกำรใช้วัตถุดิบที่น ำเข้ำรวมสูญเสีย (ถ้ำมี) รำยชื่อสินค้ำ      
ที่ผลิต (ผลิตภัณฑ์) กรรมวิธีกำรผลิต พร้อมตัวอย่ำงวัตถุดิบและตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ตำมสมควรแก่กรณี โดยกรณี   
ที่ต้องยื่นค ำร้องเก่ียวกับสูตรกำรผลิตเพ่ือขออนุมัติจำกกรมศุลกำกรมีด้วยกัน 10 กรณี ดังนี้ 
 
 1) กำรขออนุมัติสูตรกำรผลิตส ำหรับผลิตภัณฑ์ชนิดใหม ่
 2) กำรขอเพ่ิมเติมชื่อทำงกำรค้ำของวัตถุดิบ 
 3) กำรขอเพ่ิมเติมวัตถุดิบ (ซึ่งรวมถึงวัตถุดิบเลือกใช้) ในสูตรกำรผลิตที่กรมศุลกำกร 
อนุมัติแล้ว 
 4) กำรขอเพ่ิมเติมชื่อผลิตภัณฑ์ในสูตรกำรผลิตที่กรมศุลกำกรอนุมัติแล้ว 
 5) กำรขอเพ่ิมเติมรำยละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในสูตรกำรผลิตที่กรมศุลกำกรอนุมัติแล้ว 
(ยกตัวอย่ำงกรณีผู้น ำของเข้ำมิได้ส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ด้วยตนเอง) 
 6) กำรขอแก้ไขสูตรกำรผลิตที่กรมศุลกำกรอนุมัติแล้ว 
 7) กำรขอต่ออำยุสูตรกำรผลิต 
 8) กำรขอปรับปรุงสูตรกำรผลิตที่กรมศุลกำกรอนุมัติแล้ว (ยกตัวอย่ำงกรณีกำรปรับปรุง
คุณภำพของผลิตภัณฑ์ซึ่งมีผลต่อปริมำณวัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตที่ปรำกฏในสูตรกำรผลิตซึ่งเคยได้รับอนุมัติจำก
กรมศุลกำกรแล้ว) 
 9) กำรขอยกเลิกสูตรกำรผลิต 
 10) กำรขอจ ำลองเอกสำรสูตรกำรผลิต 
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 5.1.2 รำยชื่อวัตถุดิบ หมำยถึง รำยชื่อวัตถุดิบที่ถูกน ำไปใช้ในกำรผ่ำนกรรมวิธีใดๆ เพ่ือให้ได้
ผลิตภัณฑ์แล้วส่งออก ซึ่งหำกแบ่งประเภทวัตถุดิบตำมแหล่งที่มำของวัตถุดิบจะประกอบด้วยวัตถุดิบ 2 ประเภท 
ดังนี้ 

 
  1) วัตถุดิบที่น ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ รำยชื่อและหน่วยนับของวัตถุดิบต้องเป็นไปตำม        
ที่ส ำแดงไว้ในใบขนสินค้ำขำเข้ำหรือตำมบัญชีรำคำสินค้ำ (Invoice) ตลอดจนหน่วยนับของวัตถุดิบที่น ำเข้ำ เช่น 
หน่วยน้ ำหนัก และหน่วยควำมยำว เป็นต้น  ส่วนในกรณีที่น ำของเข้ำมำเป็นชิ้นควรต้องบอกขนำดและควำมหนำ
ด้วย และในกรณีน ำเข้ำมำเป็นม้วน เช่น ผ้ำผืน พลำสติก และแผ่นเหล็กม้วน เป็นต้น ก็ควรบอกควำมกว้ำงและ
ควำมยำวนอกเหนือจำกกำรระบุแต่เพียงน้ ำหนัก ประกำรส ำคัญ คือ ชื่อและหน่วยนับของวัตถุดิบควรสอดคล้อง
กับชื่อที่ปรำกฏในกระบวนกำรผลิต ผสม ประกอบ หรือบรรจุ ภำยในโรงงำนด้วย ทั้งนี้ เพ่ือสะดวกรวดเร็ว        
ในกำรพิสูจน์สูตรกำรผลิตของเจ้ำหน้ำที่ 
 
   อย่ำงไรก็ดี วัตถุดิบชิ้นหนึ่งๆ อำจมีชื่อเรียกได้หลำยชื่อ  ดังนั้น ก่อนกำรส่งผลิตภัณฑ์ที่ได้
จำกกำรน ำวัตถุดิบที่น ำเข้ำไปผ่ำนกรรมวิธีใดๆ แล้วส่งออก ผู้ที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรใช้สิทธิประโยชน์ทำงภำษี
อำกรด้ำนกำรคืนอำกรตำมมำตรำ 19 ทวิ ควรศึกษำรำยละเอียดต่ำงๆ รวมทั้งชนิดวัตถุดิบที่จะขอคืนอำกรโดย   
ถี่ถ้วน เมื่อมีกำรยื่นสูตรกำรผลิตส ำหรับผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกก็ควรรวบรวมชื่อต่ำงๆ ที่อำจเป็นชื่อทำงกำรค้ำหรือ
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วัตถุดิบที่ใช้ทดแทนกันได้ของแต่ละรำยกำรวัตถุดิบยื่นต่อกรมศุลกำกรและให้ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำมำพร้อม
กับค ำร้องขอยื่นสูตรกำรผลิตด้วย 
 
   หำกกำรยื่นสูตรกำรผลิตใหม่มีวัตถุดิบที่เคยขอคืนเงินอำกรตำมสูตรกำรผลิตที่ได้ยื่นมำ
ก่อนหน้ำแล้ว ควรระบุรหัสวัตถุดิบของรำยกำรนั้นมำด้วย 
 
  2) วัตถุดิบที่ซื้อภำยในประเทศ หำกได้ซื้อวัตถุดิบจำกในประเทศและไม่ประสงค์จะขอคืน
เงินอำกร รำยชื่อวัตถุดิบจะเป็นไปตำมชื่อที่เรียกเวลำซื้อขำยกันก็เพียงพอแล้ว เพรำะไม่มีควำมส ำคัญในกำรที่จะ
น ำมำตัดบัญชีวัตถุดิบ แต่จะมีประโยชน์ในขั้นตอนของกำรพิสูจน์กรรมวิธีกำรผลิต  
 
   แต่หำกได้วัตถุดิบที่ซื้อจำกในประเทศและจะต้องมีกำรขอคืนเงินอำกรให้แก่ผู้น ำของเข้ำ
รำยอ่ืนที่ได้น ำเข้ำวัตถุดิบดังกล่ำวโดยที่วัตถุดิบนั้นยังอยู่ในสภำพเดิมที่น ำเข้ำ รำยชื่อวัตถุดิบต้องเป็นชื่อตำมที่
ส ำแดงไว้ในใบขนสินค้ำขำเข้ำหรือตำมบัญชีรำคำสินค้ำ และรำยละเอียดอ่ืนๆ ตำมที่ได้กล่ำวไว้ในข้อ 1) พร้อมทั้ง
ระบุด้วยว่ำผู้น ำของเข้ำ คือ ผู้ประกอบกำรรำยใด  หรือหำกเป็นกำรซื้อจำกผู้น ำของเข้ำรำยอ่ืนโดยที่วัตถุดิบที่ขอ
คืนอำกรเปลี่ยนแปลงไปจำกสภำพที่น ำเข้ำ รำยชื่อวัตถุดิบนั้นจะเป็นชื่อผลิตภัณฑ์ของผู้น ำของเข้ำอีกรำยหนึ่ง    
ซึ่งควรจะบอกด้วยว่ำวัตถุดิบที่ซื้อมำ คือ อะไร น ำเข้ำมำโดยผู้น ำของเข้ำรำยใด และมีสูตรกำรผลิตขั้นต้น คือ    
สูตรกำรผลิตใด 
 
 5.1.3 รำยชื่อผลิตภัณฑ์ (ชื่อผลิตภัณฑ์) ส ำหรับสินค้ำชนิดหนึ่งๆ มีควำมส ำคัญมำก เพรำะจะต้อง
ใช้เป็นชื่อชนิดของที่ส่งออกซึ่งส ำแดงในใบขนสินค้ำขำออก  ฉะนั้น รำยชื่อสินค้ำที่ผลิตและได้ยื่นสูตรกำรผลิต    
ให้กรมศุลกำกรพิจำรณำแล้ว หำกในครั้งต่อไปจะมีกำรส่งออกอีกแต่ชื่อของสินค้ำเปลี่ยนไปควรยื่นรำยชื่อสินค้ำ   
ที่ผลิตเพ่ิมเติมก่อนที่จะมีกำรส่งออกหรือขอใช้สูตรกำรผลิตร่วมกับสูตรกำรผลิตเดิม 
 

 
 5.1.4 ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดที่ผลิตขึ้นนั้นจะมีข้ันตอนกำรน ำวัตถุดิบไปผ่ำนกรรมวิธีที่แตกต่ำงกันไป 
ไม่ว่ำจะเป็นกำรผลิต ผสม ประกอบ หรือบรรจุ ซึ่งบำงกรรมวิธี เช่น กำรเกิดปฏิกิริยำเคมี (Chemical Reaction) 
อำจก่อให้เกิดผลพลอยได้ (by Product) ซึ่งสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้หรืออำจใช้ประโยชน์ไม่ได้เลย          
บำงกระบวนกำรอำจไม่มีกำรสูญเสียในระหว่ำงกำรผลิตหรือมีกำรสูญเสียระหว่ำงกำรผลิตในปริมำณมำก บำง
ผลิตภัณฑ์ก็เกิดจำกกำรน ำวัตถุดิบไปผ่ำนกระบวนกำรเพียงหนึ่งหรือสองขั้นตอน แต่บำงผลิตภัณฑ์ก็ต้องผ่ำน
กระบวนกำรหลำยขั้นตอนและในบำงครั้งก็มีควำมซับซ้อนและยุ่งยำก ซึ่งเจ้ำหน้ำที่พิจำรณำสูตรกำรผลิต          
ไม่สำมำรถทรำบรำยละเอียดทั้งหมดได้  ดังนั้น ในกำรยื่นสูตรกำรผลิตแต่ละครั้ง ผู้น ำของเข้ำที่ได้รับอนุมัติ       
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ในหลักกำรให้เป็นผู้มีสิทธิขอคืนอำกรตำมมำตรำ 19 ทวิ จะต้องยื่นข้อมูลเกี่ยวกับกรรมวิธีกำรผลิต อันได้แก่ 
ขั้นตอนกำรผลิต วัตถุดิบที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน รวมถึงปริมำณและส่วนสูญเสียที่เกิดขึ้นขั้นตอนนั้นๆ มำพร้อมกับ
กำรยื่นสูตรกำรผลิตด้วย  ทั้งนี้ เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่พิจำรณำในเบื้องต้น ก่อนที่จะไปดูกรรมวิธีกำรผลิตจริงที่โรงงำน     
ในเวลำต่อไป (หำกเห็นสมควร)  
 

 
 

  อย่ำงไรก็ดี มักจะมีค ำถำมหรือข้อสงสัยกันมำกว่ำหำกมีกำรน ำวัตถุดิบไปผ่ำนกรรมวิธี   
หลำยขั้นตอนและมีผู้ผลิตหลำยรำย จะยื่นสูตรกำรผลิตอย่ำงไร และผู้ใดเป็นผู้ยื่นสูตรกำรผลิต โดยหลักกำรแล้ว
ผู้น ำของเข้ำซึ่งจะเป็นผู้ขอคืนอำกรจะต้องเป็นผู้ยื่นสูตรกำรผลิตเอง แต่อำจขอใช้สูตรกำรผลิตของผู้ผลิตที่มิใช่ผู้น ำ  
ของเข้ำได้  
 

 
 5.1.5 สูตรกำรผลิตตำมมำตรำ 19 ทวิ ที่กรมศุลกำกรอนุมัติแล้วจะมีอำยุ 5 ปีนับแต่วันที่
ก ำหนดให้ใช้ตัดบัญชีวัตถุดิบ และเลขที่สูตรกำรผลิตที่ใช้ในกำรอ้ำงอิงถึงผลิตภัณฑ์ตำมสูตรกำรผลิตจะมีรูปแบบ 
ดังนี้  
 

“X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 – X9 X10” 
 
โดย  X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 หมำยถึง เลขที่ สู ตรกำรผลิตหลักจะมีค่ ำตั้ งแต่  00000001 ถึ ง 

99999999  
 X9 X10  หมำยถึง  เลขที่สูตรกำรผลิตย่อยจะมีค่ำตั้งแต่ 00 ถึง 99   
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 5.2 เอกสารหลักฐานที่ต้องจัดเตรียมส าหรับการยื่นสูตรการผลิต 
 
  เอกสำรหลักฐำนที่ผู้น ำของเข้ำซึ่งประสงค์จะยื่นสูตรกำรผลิตต้องจัดเตรียม มีดังต่อไปนี้ 
 
 5.2.1 กรณีขออนุมัติสูตรการผลิตใหม่ (รวมถึงกรณีขอเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์ในสูตรการผลิต       
ที่อนุมัติแล้ว) 
 
  1) แบบแสดงสูตรกำรผลิตเพ่ือขอคืนอำกรตำมมำตรำ 19 ทวิ แห่งพระรำชบัญญัติศุลกำกร   
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2482 (กศก.96) ซึ่งสำมำรถดำวน์โหลด (Download) ได้จำกเว็บไซต์กรมศุลกำกร 

ข้อพึงรูเ้กี่ยวกับการย่ืนสูตรการผลิต 

 

 จะต้องยื่นสูตรการผลิตก่อนวันเริ่มส่งออก 

  หากยังไม่มีสูตรการผลิตและมีการน าเข้าแล้ว ชื่อวัตถุดิบในสูตรการผลิตต้องชัดเจนตรง

ตามที่น าเข้าและสอดคล้องกับข้อมูลกรรมวิธีการผลิตที่เกิดข้ึนจริง แต่หากมีสูตรการผลิต

อยู่แล้ว ก่อนจะน าเข้าต้องตรวจสอบว่าวัตถุดิบที่จะน าเข้าตรงตามที่ระบุไว้ในสูตรการผลิต

หรือไม่ 

  เมื่อยื่นสูตรการผลิตพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาครบถ้วนแล้ว ควรติดต่อ

กับเจ้าหน้าที่พิจารณาสูตรการผลิตเพื่อด าเนินการพิสูจน์สูตรการผลิตตามข้ันตอน     

การผลิตต่อไป 

 เพื่อความสะดวกในการพิจารณาคืนเงินอากร ผู้น าของเข้าควรยื่นสูตรการผลิตที่มี

รายละเอียดของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับข้อมูลที่ส าแดงในใบขนสินค้าขาเข้า

และใบขนสินค้าขาออก ตามล าดับ 

 เมื่อใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงชนิดของสินค้าที่จะส่งออก ชื่อสินค้าที่ส่งออก แบบ 

(Style or Pattern) หรือรุ่น (Model) หรือขนาด (Size) ของสินค้า 

ตลอดจนชนิดของวัตถุดิบ ชื่อวัตถุดิบหรือปริมาณการใช้วัตถุดิบ แม้จะใช้แทนกันได้หรือ

คล้ายคลึงกัน ผู้น าของเข้าจะต้องยื่นสูตรการผลิตต่อหน่วยงานพิจารณาสูตรการผลิต

เช่นเดียวกับการยื่นสูตรการผลิตใหม่ 
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(http://www.customs.go.th) หัวข้อ “สิทธิประโยชน์ทำงศุลกำกร”  “กำรคืนอำกรตำมมำตรำ 19 ทวิ”  
“แบบฟอร์มต่ำงๆ” (ดังภำพข้ำงล่ำง) 
 

 
 

ขั้นตอนที่ 1 
 
 

 
 

ขั้นตอนที่ 2 
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ขั้นตอนที่ 3 
 
  2) ภำพถ่ำยหนังสืออนุมัติในหลักกำรให้ผู้น ำของเข้ำได้รับคืนอำกรขำเข้ำตำมหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขแห่งกฎหมำยตำมนัยมำตรำ 19 ทวิ แห่งพระรำชบัญญัติศุลกำกร (ฉบับที่ 9) พุทธศักรำช 2482 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  3) ภำพถ่ำยผลิตภัณฑ์ 
 
  4) เอกสำรแสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เช่น แคตำล็อก (Catalogue) และ
ข้อก ำหนดทำงเทคนิคหรือข้อก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะ (Specification) เป็นต้น หรือรูปร่ำงของชิ้นส่วนต่ำงๆ 
และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงชิ้นส่วนต่ำงๆ หรือกำรประกอบ เช่น แบบ (Pattern) แบบโดยละเอียด (Detail 
Drawing) แบบกำรประกอบ (Assembly Drawing) ภำพประกอบ (Illustration) และแผนงำนตัด (Cutting 
Plan) เป็นต้น 
 
  5) เอกสำรแสดงรำยชื่อชิ้นส่วนและวัสดุ เช่น ส่วนผสม (Ingredient) รำยกำรวัตถุดิบที่ใช้ 
ในกำรผลิต (Bill of Material หรือ BOM) และบัญชีชิ้นส่วน (Part List) เป็นต้น 
 
  6) เอกสำรแสดงขั้นตอนกำรน ำวัตถุดิบไปผ่ำนกรรมวิธี เช่น แผนผังแสดงกระบวนกำรผลิต 
(Process) และใบสั่งงำน (Worksheet หรือ Work Instruction) เป็นต้น 
 
  7) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่บรรจุข้อมูลเกี่ยวกับสูตรกำรผลิตตำมรูปแบบที่กรมศุลกำกรก ำหนด 
ซึ่งสำมำรถดำวน์โหลด (Download) ได้จำกเว็บไซต์กรมศุลกำกร (http://www.customs.go.th) หัวข้อ     
“สิทธิประโยชน์ทำงศุลกำกร”  “กำรคืนอำกรตำมมำตรำ 19 ทวิ”   “สูตรกำรผลิต”  “รูปแบบกำรยื่น
สูตรกำรผลิต”  “File Microsoft Excel (กำรบันทึกข้อมูลกำรยื่นสูตรกำรผลิต)” (ดังภำพข้ำงล่ำง) 
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ขั้นตอนที่ 1 
 
 
 

 
 

ขั้นตอนที่ 2 
 
 



สิทธิประโยชนท์างภาษีอากรด้านการคืนอากรตามมาตรา ๑๙ ทวิ แห่งพระราชบญัญตัิศุลกากร (ฉบับที่ ๙) พุทธศักราช ๒๔๘๒: คู่มือผู้ประกอบการ 

 
5-9  

 
 

ขั้นตอนที่ 3 
 
 
 

 
 

ขั้นตอนที ่4 
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ขั้นตอนที่ 5 
 
 
 

 
 

ขั้นตอนที่ 6 
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  แต่หำกผู้น ำของเข้ำไม่ได้ด ำเนินกำรผลิต ผสม ประกอบ หรือบรรจุ ด้วยตนเอง ต้องยื่น
เอกสำรหลักฐำนเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 
  1) หนังสือรับรองข้อมูลกำรผลิตของผู้ผลิตซึ่งได้น ำวัตถุดิบของผู้น ำของเข้ำไปผ่ำนกรรมวิธี
ต่ำงๆ เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ตำมสูตรกำรผลิต 
 
  2) ภำพถ่ำยผลิตภัณฑ์ในนำมผู้ผลิต 
 
  3) เอกสำรแสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในนำมผู้ผลิต เช่น แคตำล็อก (Catalogue) 
และข้อก ำหนดทำงเทคนิคหรือข้อก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะ (Specification) เป็นต้น หรือรูปร่ำงของชิ้นส่วนต่ำงๆ 
และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงชิ้นส่วนต่ำงๆ หรือกำรประกอบในนำมผู้ผลิต เช่น แบบ (Pattern) แบบโดยละเอียด 
(Detail Drawing) แบบกำรประกอบ (Assembly Drawing) ภำพประกอบ (Illustration) และแผนงำนตัด 
(Cutting Plan) เป็นต้น 
 
  4) เอกสำรแสดงรำยชื่อชิ้นส่วนและวัสดุในนำมผู้ผลิต เช่น ส่วนผสม (Ingredient) รำยกำร
วัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิต (Bill of Material หรือ BOM) และบัญชีชิ้นส่วน (Part List) เป็นต้น 
 
  5) เอกสำรแสดงขั้นตอนกำรน ำวัตถุดิบไปผ่ำนกรรรมวิธีในนำมผู้ผลิต เช่น แผนผังแสดง
กระบวนกำรผลิต (Process) และใบสั่งงำน (Worksheet หรือ Work Instruction) เป็นต้น 
 
 5.2.2 กรณีเอกสารหลักฐานตามข้อ 5.2.1 ไม่สามารถแสดงรายละเอียดได้อย่างชัดเจน ต้องยื่น
เอกสำรหลักฐำนเพิ่มเติม ดังนี้ 
 
  1) ตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์  
 
  2) ภำพถ่ำยวัตถุดิบที่ถูกน ำไปผ่ำนกรรมวิธี 
 
  3) ตัวอย่ำงวัตถุดิบที่ถูกน ำไปผ่ำนกระบวนกำร 
 
  4) เอกสำรอธิบำยคุณลักษณะของวัตถุดิบ เช่น แคตำล็อก (Catalogue) ข้อก ำหนดทำง
เทคนิคหรือข้อก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะ (Specification) และใบรับรองจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและ
ยำ เป็นต้น 
 
  5) เอกสำรแสดงขั้นตอนกำรน ำวัตถุดิบไปผ่ำนกรรรมวิธี เช่น แผนผังแสดงกระบวนกำรผลิต 
(Process) ใบสั่งงำน (Worksheet หรือ Work Instruction) เป็นต้น 
 
  6) รำยงำนกำรผลิตในแต่ละขั้นตอนของกำรผ่ำนกรรมวิธี (กรณีขอส่วนสูญเสีย) 
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 5.2.3 กรณีผู้น าของเข้าประสงค์ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาข้อมูลการน าของเข้าและการส่งของออก
ร่วมกับการอนุมัติสูตรการผลิต เอกสำรที่ต้องยื่นเพิม่เติม ได้แก่ 
 
  1) ตัวอย่ำงเลขที่ใบขนสินค้ำขำเข้ำที่เก่ียวข้องกับกำรน ำเข้ำวัตถุดิบ 
 
  2) ตัวอย่ำงเลขที่ใบขนสินค้ำขำออกที่เก่ียวข้องกับกำรส่งออกผลิตภัณฑ์ 
 
  3) บัญชีรำคำสินค้ำ (Invoice) 
 
 5.2.4 กรณีขอเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เนื่องจากผู้น าของเข้าได้จ าหน่ายหรือ
โอนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ตามสูตรการผลิตให้ผู้อ่ืนท าการส่งออก  
 
  หนังสือของผู้ส่งของออกท่ีรับรองกำรใช้วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ตำมสูตรกำรผลิตของผู้น ำของ
เข้ำไปผ่ำนกรรมวิธีเพ่ือผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออก 
 
 5.2.5 กรณีขอเพิ่มเติมช่ือทางการค้าของผลิตภัณฑห์รือวัตถุดิบ 
 
  1) แบบแสดงสูตรกำรผลิตเพ่ือขอคืนอำกรตำมมำตรำ 19 ทวิ แห่งพระรำชบัญญัติศุลกำกร  
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2482 (กศก.96) ซึ่งสำมำรถดำวน์โหลด (Download) ได้จำกเว็บไซต์กรมศุลกำกร (http:// 
www.customs.go.th) หัวข้อ “สิทธิประโยชน์ทำงศุลกำกร”  “กำรคืนอำกรตำมมำตรำ 19 ทวิ”  
“แบบฟอร์มต่ำงๆ” (ดังข้ันตอนที่แสดงในข้อ 5.2.1) 
 
  2) ภำพถ่ำยผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบที่เก่ียวข้อง 
 
  3) เอกสำรแสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบที่เคยได้รับ
อนุมัติแล้ว 
 
  4) เอกสำรแสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบที่ขอเพ่ิมเติมชื่อ
ทำงกำรค้ำ เช่น ข้อตกลงซื้อขำยผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบ บัญชีรำคำสินค้ำ หรือหนังสือรับรองคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบ เป็นต้น 
 
  5) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่บรรจุข้อมูลเกี่ยวกับสูตรกำรผลิตตำมรูปแบบที่กรมศุลกำกรก ำหนด 
ซึ่งสำมำรถดำวน์โหลด (Download) ได้จำกเว็บไซต์กรมศุลกำกร (http://www.customs.go.th) หัวข้อ     
“สิทธิประโยชน์ทำงศุลกำกร”  “กำรคืนอำกรตำมมำตรำ 19 ทวิ”   “สูตรกำรผลิต”  “รูปแบบกำรยื่น
สูตรกำรผลิต”  “File Microsoft Excel (กำรบันทึกข้อมูลกำรยื่นสูตรกำรผลิต)” (ดังขั้นตอนที่แสดงในข้อ 
5.2.1)  
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 5.2.6 กรณีขอเพิ่มเติมวัตถุดิบ (รวมถึงวัตถุดิบเลือกใช้) ในสูตรการผลิตที่อนุมัติแล้ว 
 
  1) แบบแสดงสูตรกำรผลิตเพ่ือขอคืนอำกรตำมมำตรำ 19 ทวิ แห่งพระรำชบัญญัติศุลกำกร   
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2482 (กศก.96) ซึ่งสำมำรถดำวน์โหลด (Download) ได้จำกเว็บไซต์กรมศุลกำกร (http:// 
www.customs.go.th) หัวข้อ “สิทธิประโยชน์ทำงศุลกำกร”  “กำรคืนอำกรตำมมำตรำ 19 ทวิ”  
“แบบฟอร์มต่ำงๆ” (ดังข้ันตอนที่แสดงในข้อ 5.2.1) 
 
  2) เอกสำรแสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เช่น แคตำล็อก (Catalogue) และ
ข้อก ำหนดทำงเทคนิคหรือข้อก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะ (Specification) เป็นต้น  หรือรูปร่ำงของชิ้นส่วนต่ำงๆ 
และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงชิ้นส่วนต่ำงๆ หรือกำรประกอบ เช่น แบบ (Pattern) แบบโดยละเอียด (Detail 
Drawing) แบบกำรประกอบ (Assembly Drawing) ภำพประกอบ (Illustration) และแผนงำนตัด (Cutting 
Plan) เป็นต้น 
 
  3) เอกสำรแสดงรำยชื่อชิ้นส่วนและวัสดุ เช่น ส่วนผสม (Ingredient) รำยกำรวัตถุดิบที่ใช้ใน
กำรผลิต (Bill of Material หรือ BOM) และบัญชีชิ้นส่วน (Part List) เป็นต้น 
 
  4) ภำพถ่ำยวัตถุดิบที่ถูกน ำไปผ่ำนกรรมวิธี  
 
  5) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่บรรจุข้อมูลเกี่ยวกับสูตรกำรผลิตตำมรูปแบบที่กรมศุลกำกรก ำหนด 
ซึ่งสำมำรถดำวน์โหลด (Download) ได้จำกเว็บไซต์กรมศุลกำกร (http://www.customs.go.th) หัวข้อ     
“สิทธิประโยชน์ทำงศุลกำกร”  “กำรคืนอำกรตำมมำตรำ 19 ทวิ”   “สูตรกำรผลิต”  “รูปแบบกำรยื่น
สูตรกำรผลิต”  “File Microsoft Excel (กำรบันทึกข้อมูลกำรยื่นสูตรกำรผลิต)” (ดังขั้นตอนที่แสดงในข้อ 
5.2.1)  
 
  กรณีเอกสำรหลักฐำนตำมข้อ 2) ถึง 4) ไม่สำมำรถแสดงรำยละเอียดได้อย่ำงชัดเจน ต้องยื่น
เอกสำรหลักฐำนเพิ่มเติม ดังนี้ 
 
  1) ตัวอย่ำงวัตถุดิบที่ถูกน ำไปผ่ำนกรรมวิธี 
 
  2) เอกสำรอธิบำยคุณลักษณะของวัตถุดิบ เช่น แคตำล็อก (Catalogue) ข้อก ำหนดทำง
เทคนิคหรือข้อก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะ (Specification) และใบรับรองจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและ
ยำ เป็นต้น 
 
  3) รำยงำนกำรผลิตในแต่ละขั้นตอนของกำรผ่ำนกรรมวิธี (กรณีขอส่วนสูญเสีย) 
 
 5.2.7 กรณีขอต่ออายุสูตรการผลิต  
 
  หนังสือของผู้น ำของเข้ำที่ระบุเลขท่ีสูตรกำรผลิตที่ประสงค์จะขอต่ออำยุ 
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 5.2.8 กรณีขอยกเลิกสูตรการผลิต  
 
  หนังสือของผู้น ำของเข้ำที่ระบุเลขท่ีสูตรกำรผลิตที่ประสงค์จะขอยกเลิก (ควรระบุเหตุผลของ
การยกเลิกสูตรการผลิตเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย) 
 
 5.2.9 กรณีขอจ าลองเอกสารสูตรการผลิต 
 
  1) หนังสือของผู้น ำของเข้ำที่ระบุเลขท่ีสูตรกำรผลิตที่ประสงค์จะขอจ ำลอง 
 
  2) รำยงำนประจ ำวันรับแจ้งเอกสำรหำยของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
 
 5.2.10 กรณีขอแก้ไขสูตรการผลิตที่อนุมัติแล้ว อันเนื่องจำกผู้น ำของเข้ำให้ข้อมูลคลำดเคลื่อน
หรือกำรอนุมัติคลำดเคลื่อนจำกค ำร้องขอยื่นสูตรกำรผลิต  
 
  1) หนังสือของผู้ส่งของออกท่ีขอแก้ไขข้อมูลในสูตรกำรผลิต 
 
  2) ภำพถ่ำยค ำร้องขออนุมัติที่ได้เคยยื่นต่อกรมศุลกำกร 
 
  3) ส ำเนำคู่ฉบับของสูตรกำรผลิตที่ต้องกำรแก้ไข (ให้น ากลับคืนแก่เจ้าหน้าที่ศุลกากรเพ่ือจะ
ไดอ้อกส าเนาคู่ฉบับที่ถูกต้องให้แก่ผู้น าของเข้าต่อไป) 
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 5.3 ตัวอย่างแบบแสดงสูตรการผลิตเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร 
(ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2482 (กศก.96) 
 

กศก. 96 
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กศก. 96: หน้า 1 
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กศก. 96: หน้า 2 
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 5.4 ตัวอย่างค าร้องขอรับเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ 
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 5.5 โครงสร้างข้อมูลสูตรการผลิต 
 
  โครงสร้ำงกำรผลิตของสูตรกำรผลิตตำมมำตรำ 19 ทวิ สำมำรถระบุโครงสร้ำงของวัตถุดิบที่ใช้ใน
กำรผลิตได้ 3 ระดับ ภำยใต้กำรระบุกลุ่มของวัตถุดิบโดยใช้ OR (หมำยถึง กำรเลือกใช้วัตถุดิบตัวใดตัวหนึ่ง) หรือ 
AND (หมำยถึง กำรน ำวัตถุดิบมำใช้รวมกัน) และในช่อง “ชนิดและขนำดเขตข้อมูล” ของตำรำงข้ำงล่ำง ‘N’ 
หมำยถึง เขตข้อมูล (Field) นั้นเก็บค่ำเป็นตัวเลขซึ่งจะสำมำรถน ำไปค ำนวณทำงคณิตศำสตร์ได้ และ ‘A’ หมำยถึง 
เขตข้อมูล (Field) นั้นเก็บค่ำเป็นอักขระโดยรับคำ่ได้ทั้งตัวอักษรและตัวเลข แต่น ำไปค ำนวณทำงคณิตศำสตร์ไม่ได้ 
 
 5.5.1 โครงสร้างข้อมูลวัตถุดิบและช่ือทางการค้าของวัตถุดิบ 
 
  1) วัตถุดิบ 

 
วัตถุดิบ : แฟ้มข้อมูลชื่อ “RAWMAT.XLS” 

คอลัมภ์ ชื่อเขตข้อมูล ชนิดและขนำดเขตข้อมูล ค ำอธิบำย 
A เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี

อำกร 
10N บันทึกเลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกรของผู้น ำของ

เข้ำ 10 หลัก 
B รหัสวัตถุดิบใหม่ 6A บันทึกรหัสวัตถุดิบใหม่จ ำนวน 6 หลักซึ่งก ำหนด

โดยผู้น ำของเข้ำ เป็นได้ทั้ง 0 ถึง 9 หรือ A ถึง Z 
หรือ a ถึง z ห้ำมมีช่องว่ำง แต่ต้องไม่ซ้ ำซ้อนกับ
ข้อมูลที่เคยยื่นไว้ต่อกรมศุลกำกร 

C รหัสวัตถุดิบเดิม 6A บันทึกรหัสวัตถุดิบที่เคยก ำหนดไว้ในสูตรกำรผลิต
เดิม (ระบบ Manual) จ ำนวน 6 หลัก เป็นได้ท้ัง 0 
ถึง 9 หรือ A ถึง Z หรือ a ถึง z ห้ำมมีช่องว่ำง ซ่ึง
สำมำรถบันทึกรหัสซ้ ำกับรหัสที่เคยยื่นต่อกรม
ศุลกำกรแล้วได้ หรือหำกไม่ต้องกำรอ้ำงอิงรหัส
วัตถุดบิเดิม ให้บันทึกเป็นรหัสเดียวกับรหัสวัตถุดิบ
ใหม่ 

D ประเภทพิกัด 4N บันทึกประเภทพิกัด 4 หลักแรกตำมพระรำช
ก ำหนดพิกัดอัตรำศุลกำกรของวัตถุดิบนั้นๆ หำกมี 
0 อยู่ข้ำงหน้ำให้ใส่ 123 ได้ เพรำะโปรแกรม
คอมพิวเตอร์จะแสดงข้อมูลให้ครบทั้ง 4 ต ำแหน่ง 

E ชื่อวัตถุดิบ 70A บันทึกชื่อวัตถุดิบซึ่งเป็นได้ทั้งตัวเลข ตัวอักษร 
ช่องว่ำง หำกไม่พอให้บันทึกข้อมูลส่วนที่เหลือใน
ล ำดับต่อไป (คอลัมภ์ F) 

F ชื่อวัตถุดิบ 70A บันทึกชื่อวัตถุดิบซึ่งเป็นได้ทั้งตัวเลข ตัวอักษร 
ช่องว่ำง หำกไม่พอให้บันทึกข้อมูลส่วนที่เหลือใน
ล ำดับต่อไป (คอลัมภ์ G) แต่หำกสำมำรถบันทึก
ข้อมูลได้ครบถ้วนในคอลัมภ์ E ก็สำมำรถปล่อยช่อง
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วัตถุดิบ : แฟ้มข้อมูลชื่อ “RAWMAT.XLS” 
คอลัมภ์ ชื่อเขตข้อมูล ชนิดและขนำดเขตข้อมูล ค ำอธิบำย 

นี้ว่ำงไว้ได้  
G ชื่อวัตถุดิบ 70A บันทึกชื่อวัตถุดิบซึ่งเป็นได้ทั้งตัวเลข ตัวอักษร 

ช่องว่ำง หำกไม่พอให้บันทึกข้อมูลส่วนที่เหลือใน
ล ำดับต่อไป (คอลัมภ์ F) แต่หำกสำมำรถบันทึก
ข้อมูลได้ครบถ้วนในคอลัมภ์ F ก็สำมำรถปล่อยช่อง
นี้ว่ำงไว้ได้  

H รหัสหน่วยนับ 3A บันทึกรหัสหน่วยนับตำมมำตรฐำน UN ของ
วัตถุดิบ 

I สถำนะมีชื่อทำงกำรค้ำ 1A บันทึกสถำนะกำรมีชื่อทำงกำรค้ำ กรณีวัตถุดิบมีชื่อ
ทำงกำรค้ำให้ระบุค่ำเป็น Y กรณีวัตถุดิบไม่มีชื่อ
ทำงกำรค้ำให้ระบุค่ำเป็น N 

 
  2) ชื่อทำงกำรค้ำของวัตถุดิบ 
 

ชื่อทำงกำรค้ำของวัตถุดิบ : แฟ้มข้อมูลชื่อ “OTHERNAME.XLS” 
คอลัมภ์ ชื่อเขตข้อมูล ชนิดและขนำดเขตข้อมูล ค ำอธิบำย 

A เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี
อำกร 

10N บันทึกเลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกรจ ำนวน 10 
หลัก 

B รหัสวัตถุดิบ 6A บันทึกรหัสวัตถุดิบจ ำนวน 6 หลัก เป็นได้ท้ัง 0 ถึง 
9 หรือ A ถึง Z หรือ a ถึง z ห้ำมมีช่องว่ำง ทั้งนี้ 
รหัสวัตถุดิบดังกล่ำวจะต้องมีอยู่ในฐำนข้อมูล
วัตถุดิบแล้วเท่ำนั้น (RAWMAT.XLS) 

C ล ำดับที่ของชื่อทำง
กำรค้ำ 

3N บันทึกล ำดับที่ของชื่อทำงกำรค้ำอ่ืน มีค่ำตั้งแต่ 
001 ถึง 999 ทั้งนี้ ในกำรจัดท ำไฟล์ข้อมูล ค่ำ
ล ำดับที่ของชื่อทำงกำรค้ำนี้จะต้องไม่ซ้ ำกับที่เคย
ยื่นไว้ต่อ 
กรมศุลกำกรก่อนหน้ำนี้ 

D ชื่อทำงกำรค้ำของ
วัตถุดิบ 

70A บันทึกชื่อทำงกำรค้ำของวัตถุดิบ ซึ่งเป็นได้ทั้งตัว
เลข ตัวอักษร ช่องว่ำง หำกไม่พอให้บันทึกข้อมูล
ส่วนที่เหลือในล ำดับต่อไป (คอลัมภ์ E) 

E ชื่อทำงกำรค้ำของ
วัตถุดิบ 

70A บันทึกชื่อทำงกำรค้ำของวัตถุดิบซึ่งเป็นได้ทั้งตัวเลข 
ตัวอักษร ช่องว่ำง แต่หำกสำมำรถบันทึกข้อมูลได้
ครบถ้วนในล ำดับที่ D ก็สำมำรถปล่อยช่องนี้ว่ำงไว้
ได้  
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 5.5.2 โครงสร้างข้อมูลสูตรการผลิตใหม่ 
 
  1) ส่วนควบคุม 1 ของสูตรกำรผลิตใหม่ 

 
ส่วนควบคุม 1 ของสูตรกำรผลิตใหม่ : แฟ้มข้อมูลชื่อ “CONTROL1.XLS” 

คอลัมภ์ ชื่อเขตข้อมูล ชนิดและขนำดเขตข้อมูล ค ำอธิบำย 
A เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี

อำกร 
10 N บันทึกเลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกรของผู้น ำของ

เข้ำ จ ำนวน 10 หลัก 
B ชื่อผลิตภัณฑ์ 70 A บันทึกชื่อผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นได้ทั้งตัวเลข ตัวอักษร 

ช่องว่ำง หำกไม่พอให้บันทึกข้อมูลส่วนที่เหลือใน
ล ำดับต่อไป (คอลัมภ์ C) 

C ชื่อผลิตภัณฑ์ 70 A บันทึกชื่อผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นได้ทั้งตัวเลข ตัวอักษร 
ช่องว่ำง แต่หำกสำมำรถบันทึกข้อมูลได้ครบถ้วนใน
คอลัมภ์ C ก็สำมำรถปล่อยช่องนี้ว่ำงไว้ได้  

D ชื่อผลิตภัณฑ์ 70 A บันทึกชื่อผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นได้ทั้งตัวเลข ตัวอักษร 
ช่องว่ำง แต่หำกสำมำรถบันทึกข้อมูลได้ครบถ้วนใน
คอลัมภ์ C ก็สำมำรถปล่อยช่องนี้ว่ำงไว้ได้ แต่หำก
ไม่สำมำรถบันทึกได้ครบถ้วนในคอลัมภ์ D ก็ให้
จัดท ำไฟล์ข้อมูลตำมรูปแบบของ “ADD 
PRODUCT NAME.XLS” 

 
  2) ส่วนควบคุม 2 ของสูตรกำรผลิตใหม่ 
 

ส่วนควบคุม 2 ของสูตรกำรผลิตใหม่ : แฟ้มข้อมูลชื่อ “CONTROL2.XLS” 
คอลัมภ์ ชื่อเขตข้อมูล ชนิดและขนำดเขตข้อมูล ค ำอธิบำย 

A จ ำนวนผลิตภัณฑ์ต่อสูตร
กำรผลิต 

5 N บันทึกปริมำณของผลิตภัณฑ์จ ำนวน 5 หลักท่ี
สำมำรถผลิตได้หำกใช้สูตรกำรผลิตนี้ เช่น 1 ให้ใส่ 
1 เท่ำนั้น โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะแสดงเป็น 
00001 เอง 

B หน่วยของผลิตภัณฑ์ 3 A บันทึกรหัสหน่วยนับตำมมำตรฐำน UN ของ
ผลิตภัณฑ์ 

C น้ ำหนักหรือปริมำณใน
กำรตัดบัญชี 

1 A กรณหีน่วยของผลิตภัณฑ์เป็นปริมำณ ให้ระบุค่ำ
เป็น ‘Q’ (Quantity)  
กรณหีน่วยของผลิตภัณฑ์เป็นน้ ำหนัก ให้ระบุค่ำ
เป็น ‘W’ (Weight) 

D น้ ำหนักส่วนประกอบต่อ
ชิ้น  

5N บันทึกน้ ำหนักส่วนประกอบต่อชิ้น โดยบันทึก
เฉพำะตัวเลขที่อยู่หน้ำจุดทศนิยมเท่ำนั้น เช่น 2.5 
KGM ให้บันทึกเพียง 2 โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะ
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ส่วนควบคุม 2 ของสูตรกำรผลิตใหม่ : แฟ้มข้อมูลชื่อ “CONTROL2.XLS” 
คอลัมภ์ ชื่อเขตข้อมูล ชนิดและขนำดเขตข้อมูล ค ำอธิบำย 

แสดงค่ำเป็น 00002 ให้อัตโนมัติ และถ้ำไม่มี
ข้อมูลให้บันทึกเป็น 0 โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะ
แสดงค่ำเป็น 00000 ส่วนตัวเลขที่อยู่หลังจุด
ทศนิยมให้บันทึกในล ำดับถัดไป (คอลัมภ์ E) 

E น้ ำหนักส่วนประกอบต่อ
ชิ้น  

4N บันทึกน้ ำหนักส่วนประกอบต่อชิ้น โดยบันทึก
เฉพำะตัวเลขที่อยู่หลังจุดทศนิยมเท่ำนั้น เช่น 2.5 
KGM ให้บันทึกเลขจ ำนวน 4 หลัก ดังนั้น จำก
ตัวอย่ำงจึงต้องบันทึกเป็น 5000 ถ้ำไม่มีข้อมูลใน
ส่วนนี้ให้บันทึกค่ำเป็น 0 โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะ
แสดงค่ำเป็น 0000 

F หน่วยของน้ ำหนัก
ส่วนประกอบ 

3 A บันทึกรหัสหน่วยนับตำมมำตรฐำน UN ของ
น้ ำหนักส่วนประกอบ ไม่มีข้อมูลไม่ต้องบันทึก 

G วันที่น ำเข้ำวัตถุดิบก่อน
กำรส่งออก 

3 N บันทึกเป็นตัวเลขจ ำนวน 3 หลัก ถ้ำไม่มีให้บันทึก
เป็น 000 

H กลุ่มของผลิตภัณฑ์ 2 N บันทึกหมวดของผลิตภัณฑ์ตำมภำค 2 แห่งพระ
รำชก ำหนดพิกัดอัตรำศุลกำกร 

I ประเภทสูตรกำรผลิต 1 A บันทึกประเภทสูตรกำรผลิต 
S หมำยถึง สูตรกำรผลิตที่ระบบคอมพิวเตอร์
สำมำรถน ำมำใช้ตัดบัญชีวัตถุดิบได้โดยอัตโนมัติ 
(สูตรแบบง่ำยและไม่ซับซ้อน) 
P หมำยถึง สูตรกำรผลิตที่ระบบคอมพิวเตอร์
สำมำรถน ำมำใช้ตัดบัญชีวัตถุดิบได้โดยอัตโนมัติ 
และแบ่งสัดส่วนของวัตถุดิบตำมสัดส่วนของ
ผลิตภัณฑ์ 
C หมำยถึง สูตรกำรผลิตที่ระบบคอมพิวเตอร์ไม่
สำมำรถน ำไปใช้ตัดบัญชีได้โดยอัตโนมัติ เจ้ำหน้ำที่
ต้องค ำนวณเองก่อนที่จะให้ระบบคอมฯ 
ประมวลผล (สูตรที่มีควำมซับซ้อน) เช่น สูตรกำร
ผลิตที่มีกำรระบุหมำยเหตุท้ำยสูตรกำรผลิต  
แต่ในปัจจุบันให้ระบุเป็น ‘S’ เท่ำนั้น 

J เลขอ้ำงอิงในกำรยื่นสูตร
หลัก 

5N บันทึกเลขอ้ำงอิงในกำรยื่นสูตรแต่ละสูตรที่ผู้
ประกอบยื่น ผู้น ำของเข้ำเป็นผู้ก ำหนดเอง โดย
ตัวเลข 5 หลักแรก เป็นตัวเลขอ้ำงอิงในกำรยื่นสูตร
ของบริษัท และตัวเลข 2 หลักหลัง เป็นตัวเลข
อ้ำงอิงในกำรยื่นสูตรย่อย แต่ถ้ำไม่มีตัวเลขสูตรย่อย 
ให้บันทึกค่ำเป็น 00 

K เลขอ้ำงอิงในกำรยื่นสูตร
ย่อย 

2N 



สิทธิประโยชนท์างภาษีอากรด้านการคืนอากรตามมาตรา ๑๙ ทวิ แห่งพระราชบญัญตัิศุลกากร (ฉบับที่ ๙) พุทธศักราช ๒๔๘๒: คู่มือผู้ประกอบการ 

 
5-23  

ส่วนควบคุม 2 ของสูตรกำรผลิตใหม่ : แฟ้มข้อมูลชื่อ “CONTROL2.XLS” 
คอลัมภ์ ชื่อเขตข้อมูล ชนิดและขนำดเขตข้อมูล ค ำอธิบำย 

L เลขที่สูตรกำรผลิต 10N เลขที่สูตรกำรผลิต กรณียื่นสูตรใหม่ให้ใส่ 
0000000000 (10 หลัก) ในช่องเลขที่สูตรกำร
ผลิต แต่หำกเป็นกำรแก้ไข/เพ่ิมเติมวัตถุดิบในสูตร
กำรผลิตให้ใส่เลขท่ีสูตรกำรผลิตที่ได้รับ (ในกรณีได้
เลขที่สูตรและมีกำรแก้ไขสูตรกำรผลิตหรือ
รำยละเอียดของสูตรกำรผลิตก่อนกำรอนุมัติ) 

M กรณขีองกำรยื่นสูตรกำร
ผลิต 

1N บันทึกกรณีของกำรยื่นสูตรกำรผลิต หำกเป็นกำร
ยื่นสูตรกำรผลิตใหม่ให้บันทึกค่ำเป็น ‘1’ แต่หำก
เป็นกำรขอแก้ไข/เพ่ิมเติมสูตรกำรผลิตที่ได้รับ
อนุมัติแล้ว ให้บันทึกค่ำเป็น ‘2’ 

 
  3) ส่วนรำยกำรของสูตรกำรผลิตใหม่ 
 

ส่วนรำยกำรของสูตรกำรผลิตใหม่ : แฟ้มข้อมูลชื่อ “DETAIL.XLS” 
คอลัมภ์ ชื่อเขตข้อมูล ชนิดและขนำดเขตข้อมูล ค ำอธิบำย 

A เลขที่สูตรกำรผลิต 10N บันทึกเลขที่สูตรกำรผลิตที่ได้รับจำกเจ้ำหน้ำที่
ภำยหลังจำกป้อนข้อมูลของส่วนควบคุมแล้ว เช่น 
00123456-00 ให้บันทึกเป็น 0012345600 

B เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี
อำกร 

10N บันทึกเลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกรของผู้น ำของ
เข้ำ จ ำนวน 10 หลัก 

c ล ำดับที่ของรหัสวัตถุดิบ 3N บันทึกล ำดับที่ของรหัสวัตถุดิบจ ำนวน 3 หลัก เช่น 
ล ำดับที่ 001 ให้บันทึกเพียง 1 เท่ำนั้น โปรแกรม
จะแสดงค่ำเป็น 001 โดยอัตโนมัติ 

D ล ำดับย่อย 1 ของรหัส
วัตถุดิบ 

3N บันทึกล ำดับที่ของรหัสวัตถุดิบจ ำนวน 3 หลัก เช่น 
ล ำดับที่ 001 ให้บันทึกเพียง 1 เท่ำนั้น โปรแกรม
จะแสดงค่ำเป็น 001 โดยอัตโนมัติ แต่ถ้ำไม่มี
ข้อมูล ให้บันทึกเป็น 000 

E ล ำดับย่อย 2 ของรหัส
วัตถุดิบ 

2N บันทึกล ำดับที่ของรหัสวัตถุดิบจ ำนวน 2 หลัก เช่น 
ล ำดับที่ 01 ให้บันทึกเพียง 1 เท่ำนั้น โปรแกรมจะ
แสดงค่ำเป็น 01 โดยอัตโนมัติ แต่ถ้ำไม่มีข้อมูล ให้
บันทึกเป็น 00 

F กำรจัดกลุ่ม AND/OR 1A บันทึกกำรจัดกลุ่มวัตถุดิบ หำกใช้ร่วมกัน (AND) 
ให้ป้อนค่ำเป็น ‘A’ แต่หำกเป็นวัตถุดิบเลือกใช้ 
(OR) ให้ป้อนค่ำเป็น ‘R’ แต่หำกไม่มีกำรจัดกลุ่ม
วัตถุดิบ ไม่ต้องบันทึก และหำกมีกำรบันทึกค่ำใน
ช่องนี้แล้ว ไม่ต้องบันทึกค่ำในล ำดับที่ 7 ถึง 10 
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ส่วนรำยกำรของสูตรกำรผลิตใหม่ : แฟ้มข้อมูลชื่อ “DETAIL.XLS” 
คอลัมภ์ ชื่อเขตข้อมูล ชนิดและขนำดเขตข้อมูล ค ำอธิบำย 

G รหัสวัตถุดิบ 6A ให้บันทึกรหัสวัตถุดิบควำมยำว 6 หลัก ซึ่งรหัส
วัตถุดิบนี้ต้องมีอยู่ในฐำนข้อมูลสูตรกำรผลิตของ
กรมศุลกำกรแล้ว 

H ปริมำณวัตถุดิบในสูตรฯ 5N ปริมำณวัตถุดิบ โดยบันทึกเฉพำะจ ำนวนที่อยู่หน้ำ
จุดทศนิยม เช่น 10.70 KGM ให้บันทึกเพียง 10 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะแสดงค่ำเป็น 00010 
โดยอัตโนมัติ 

I ปริมำณวัตถุดิบในสูตรฯ 4N ปริมำณวัตถุดิบ โดยบันทึกเฉพำะจ ำนวนที่อยู่หลัง
จุดทศนิยม เช่น 10.70 KGM ให้บันทึกเพียง 70 

J เลขที่สูตรฯ ที่ใช้ร่วมกับ
สูตรนี้ 

10N เลขที่สูตรกำรผลิตอื่นที่ขอใช้ร่วมในกำรตัดรหัส
วัตถุดิบนี้ หำกมีกำรใช้สูตรอื่นร่วมด้วยให้บันทึก
เลขที่สูตรหลักและเลขท่ีสูตรย่อยต่อกันโดยไม่ต้อง
มีเครื่องหมำยคั่นระหว่ำงกลำง เช่น 
0012345600 กรณีไม่มีกำรใช้สูตรกำรผลิตร่วม
ในกำรตัดบัญชีวัตถุดิบ ให้ใส่เลข ‘0’ จ ำนวน 10 
หลัก 

K ส่วนสูญเสีย (%) 4N บันทึกส่วนสูญเสียเป็นร้อยละทศนิยม 2 ต ำแหน่ง 
โดยไม่ต้องใส่จุดทศนิยม เช่น 50.25 % ให้บันทึก
เป็น 5025 

L รหัสท ำรำยกำร 1A ให้บันทึกรหัสท ำรำยกำร โดย 
บันทึกเป็น A (Add) หมำยถึง รำยกำรวัตถุดิบนี้ยื่น
ครั้งแรก หรือรำยกำรวัตถุดิบนี้ยื่นหลังจำกครั้งแตก
ได้เลขสูตรแต่ไม่ได้แก้ไข หรือรำยกำรวัตถุดิบนี้ยื่น
หลังจำกครั้งแรกและไม่ได้เลขสูตร หรือ 
บันทึกค่ำ C (Change) หมำยถึง ต้องกำรแก้ไข
วัตถุดิบในสูตรฯ หรือ 
บันทึกค่ำ D (Delete) หมำยถึง ต้องกำรลบวัตถุดิบ
ในสูตรฯ  

 
 5.5.3 โครงสร้างข้อมูลการแก้ไข/เพิ่มเติมสูตรการผลิตที่ได้รับอนุมัติแล้ว 
 
  1) กำรแก้ไข/เพ่ิมเติมข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สูตรกำรผลิตที่ได้รับอนุมัติแล้ว 
 
 
 



สิทธิประโยชนท์างภาษีอากรด้านการคืนอากรตามมาตรา ๑๙ ทวิ แห่งพระราชบญัญตัิศุลกากร (ฉบับที่ ๙) พุทธศักราช ๒๔๘๒: คู่มือผู้ประกอบการ 

 
5-25  

กำรแก้ไข/เพ่ิมเติมข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สูตรกำรผลิตที่ได้รับอนุมัติแล้ว : แฟ้มข้อมูลชื่อ 
“ADDED PRODUCT NAME.XLS” 

คอลัมภ์ ชื่อเขตข้อมูล ชนิดและขนำดเขตข้อมูล ค ำอธิบำย 
A เลขที่สูตรกำรผลิต / 

เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษีอำกร 

10N เลขที่สูตรกำรผลิตที่จะแก้ไข/เพ่ิมเติมซึ่งต้องได้รับกำร
อนุมัติแล้ว หำกเป็นกำรยื่นสูตรกำรผลิตครั้งแรกและ
ชื่อผลิตภัณฑ์มีควำมยำวมำกกว่ำ 210 ตัวอักษร ให้
ใส่เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกรแทน 

B ชื่อผลิตภัณฑ์ 70 A บันทึกชื่อผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นได้ทั้งตัวเลข ตัวอักษร 
ช่องว่ำง แต่หำกไม่สำมำรถบันทึกข้อมูลได้หมด ก็ให้
บันทึกส่วนเหลือในคอลัมภ์ C  

C ชื่อผลิตภัณฑ์ 70 A บันทึกชื่อผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นได้ทั้งตัวเลข ตัวอักษร 
ช่องว่ำง แต่หำกไม่สำมำรถบันทึกข้อมูลได้หมด ก็ให้
บันทึกส่วนเหลือในคอลัมภ์ D แต่หำกไม่มีข้อมูลที่
ต้องกำรบันทึกเพ่ิมเติมให้ปล่อยว่ำงไว้ 

D ชื่อผลิตภัณฑ์ 70 A บันทึกชื่อผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นได้ทั้งตัวเลข ตัวอักษร 
ช่องว่ำง แต่หำกไมมี่ข้อมูลที่ต้องกำรบันทึกเพ่ิมเติมให้
ปล่อยว่ำงไว้ 

 
  2) กำรแก้ไข/เพ่ิมเติมข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตของสูตรกำรผลิตที่ได้รับอนุมัติ
แล้ว 
 
   ให้บันทึกข้อมูลลงในแฟ้มข้อมูลชื่อ “DETAIL.XLS” ตำมค ำอธิบำยในข้อ 5.5.2 3) 
 
 5.6 การจัดเตรียมแฟ้มข้อมูล (File) เพื่อป้อนข้อมูลสูตรการผลิตเข้าสู่ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 5.6.1 ป้อนข้อมูลเกี่ยวกับสูตรกำรผลิตลงใน “ไฟล์ชนิดสมุดงำน Microsoft Excel” ตำมกรณีและ
รูปแบบที่ก ำหนดซึ่งได้อธิบำยวิธีกำรกรอกข้อมูลไว้ในข้อ 5.5 โดยต้องไม่ขยำยหรือลดควำมกว้ำงของคอลัมน์     
ในแฟ้มข้อมูลทีด่ำวน์โหลดมำ 
 
 5.6.2 บันทึกแฟ้มข้อมูล (save) ที่ป้อนข้อมูลเรียบร้อยแล้วเป็น 2 ชนิด คือ ชนิด “สมุดงำน” 
(นำมสกุลของเอกสำรเป็น XLS) และชนิด “ข้อควำมที่ถูกจัดรูปแบบไว้ (ช่องว่ำงเป็นตัวคั่น)” (นำมสกุลของ
เอกสำรเป็น PRN) โดยบันทึก 1 ไฟล์ต่อ 1 สูตรกำรผลิต โดยก ำหนดชื่อแฟ้มข้อมูลตำมควำมต้องกำรผู้น ำของเข้ำ 
 
 5.7 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 
 5.7.1 ผู้น ำของเข้ำยื่นแบบแสดงสูตรกำรผลิตเ พ่ือขอคืนอำกรตำมมำตรำ 19 ทวิ  แห่ง
พระรำชบัญญัติศุลกำกร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2482 พร้อมเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้องตำมกรณีที่ขอยื่นสูตรกำรผลิต
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ซึ่งกล่ำวรำยละเอียดไว้แล้วในข้อ 5.2 ต่อหน่วยงำนพิจำรณำสูตรกำรผลิต ในสังกัดส ำนักสิทธิประโยชน์ทำงภำษี
อำกร 
 
 5.7.2 เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมครบถ้วนของเอกสำร หำกครบถ้วนจะลงทะเบียนแบบแสดง   
สูตรกำรผลิตฯ พร้อมออกเลขท่ีรับเรื่องและ/หรือเลขที่สูตรกำรผลิต เพ่ือสะดวกในกำรอ้ำงอิงระหว่ำงกรมศุลกำกร
กับผู้น ำของเข้ำ และเพ่ือให้ผู้น ำของเข้ำน ำเลขที่สูตรกำรผลิตที่ได้รับไปแสดงในใบขนสินค้ำขำออก และจัดส่งให้   
ผู้ส่งของออกไปจัดท ำตำรำงโอนสิทธิ์ต่อไปกรณผีู้น ำของเข้ำไม่ได้ท ำกำรส่งออกผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง 
 
 5.7.3 เจ้ำหน้ำที่พิจำรณำ สูตรกำรผลิตท ำกำรตรวจสอบและพิสู จน์สู ตรกำรผลิต  หำกมี         
ควำมจ ำเป็นต้องไปตรวจสอบที่โรงงำนซึ่งท ำกำรผลิต ผู้น ำของเข้ำต้องรับเจ้ำหน้ำที่ไปตรวจสอบตำมวันและเวลำที่
ได้นัดหมำยไว้พร้อมช ำระค่ำธรรมเนียมตำมกฎกระทรวงกำรคลัง 
 
  กรณีได้ยื่นตัวอย่ำงวัตถุดิบและตัวอย่ำงสินค้ำเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำสูตรกำรผลิต เมื่อได้
ท ำกำรพิสูจน์และอนุมัติสูตรกำรผลิตแล้วให้ผู้น ำของเข้ำขอรับคืนภำยใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งกำร
อนุมัติสูตรกำรผลิต และหำกไม่มำรับคืนภำยในก ำหนดเวลำดังกล่ำว หน่วยงำนพิจำรณำสูตรกำรผลิตจะด ำเนินกำร
ตำมท่ีเห็นสมควรต่อไป 
 
 5.7.4 เมื่อสูตรกำรผลิตได้รับกำรอนุมัติแล้ว กรมศุลกำกรจะมีหนังสือแจ้งผลกำรอนุมัติให้ผู้น ำของ
เข้ำทรำบพร้อมกับส ำเนำคู่ฉบับของสูตรกำรผลิตที่อนุมัติ ส่วนต้นฉบับของสูตรกำรผลิตดังกล่ำวกรมศุลกำกรจะ
เก็บไว้เป็นหลักฐำนต่อไป 
 
  อย่ำงไรก็ดี หำกมีเหตุผลอันสมควร กรมศุลกำกรสำมำรถพิจำรณำแก้ไขปริมำณวัตถุดิบที่ใช้
ในสูตรกำรผลิตที่ได้รับกำรอนุมัติแล้วได้ 
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ผังแสดงข้ันตอนการพิจารณาสูตรการผลิต 
 
 

 
 
 
 

ผู้น ำของเข้ำยื่น กศก.96 
พร้อมเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ 

เจ้ำหน้ำท่ีลงทะเบียนรับเรื่องพร้อมทั้งออกเลขท่ีรับ
เรื่องและเลขท่ีสตูรกำรผลิต (กรณสีูตรกำรผลิตใหม่) 

เจ้ำหน้ำท่ีพิจำรณำ
เอกสำรหลักฐำน 

เอกสำรหลักฐำน 
 
ไม่ครบถ้วน 

เอกสำรหลักฐำน 
 
ไม่ชัดเจน/ไม่สอดคล้อง 

เจ้ำหน้ำท่ีพิจำรณำ
เอกสำรหลักฐำน 

เอกสำรหลักฐำนครบถ้วน 

เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง/ชัดเจน/สอดคล้อง 

ผู้มีอ ำนำจพิจำรณำ 
เห็นด้วยกับเจ้ำหน้ำที่ ? 

ออกหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำ 

เห็นด้วย 

เจ้ำหน้ำท่ีพิจำรณำบันทึกข้อมลูเขำ้สู่ระบบศุลกำกร
อิเล็กทรอนิกส์ (TCES) และจัดพิมพ์สูตรกำรผลิตที่เห็น

ควรอนุมัติจำกระบบฯ 

ไม่เห็นด้วย 
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 5.8 ระยะเวลาด าเนินการ 
 
  15 วันท ำกำรส ำหรับแต่ละสูตรกำรผลิต นับแต่วันที่ได้รับข้อมูลจำกผู้น ำของเข้ำครบถ้วน 
  12 วันท ำกำรส ำหรับแต่ละสูตรกำรผลิต กรณีได้ยื่นข้อมูลและเอกสำรครบถ้วนตำมแบบ
ตรวจสอบควำมครบถ้วนของเอกสำรและหลักฐำนที่ยื่นประกอบกำรพิจำรณำสูตรกำรผลิต 
  10 วันท ำกำรส ำหรับแต่ละสูตรกำรผลิต กรณีใช้สิทธิในฐำนะผู้น ำของเข้ำระดับมำตรฐำนเออีโอ
หรือตัวแทนออกของระดับมำตรฐำนเออีโอ และได้ยื่นข้อมูลและเอกสำรหลักฐำนครบถ้วนตำมแบบตรวจสอบ
ควำมครบถ้วนของเอกสำรและหลักฐำนที่ยื่นประกอบกำรพิจำรณำสูตรกำรผลิต 
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 5.9 ตัวอย่างแบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารและหลักฐานที่ยื่นประกอบการพิจารณา     
สูตรการผลิต 
 

แบบตรวจสอบฯ : หน้า 1 จาก 3 
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แบบตรวจสอบฯ : หน้า 2 จาก 3 
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แบบตรวจสอบฯ : หน้า 3 จาก 3 
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 5.10 อัตราค่าธรรมเนียม 
 
  กรณีมีกำรรับเจ้ำหน้ำที่ไปตรวจสอบกำรผลิต ณ สถำนประกอบกำร จะมีค่ำธรรมเนียมในกำร
เดินทำงและค่ำธรรมเนียมประจ ำวันในอัตรำตำมใบแนบ ศ.4 ตำมกฎกระทรวงกำรคลัง ฉบับที่  144           
(พ.ศ. 2547) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติศุลกำกร พุทธศักรำช ๒๔๖๙ ซึ่งปรำกฏรำยละเอียด ดังนี้ 
 

ใบแนบ ศ.๔ 
อัตรำค่ำเดินทำงและค่ำธรรมเนียมประจ ำวัน 

ส ำหรับพนักงำนประจ ำกำรนอกเขตท่ีท ำกำรศุลกำกรหรือท ำกำรพิเศษ 
  
๑. ค่ำเดินทำง 
  (๑) กรณีเดินทำงโดยยำนพำหนะของรำชกำร กิโลเมตรละ ๒๐ บำท แต่รวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่ำ        
๑๐๐ บำท 
 (๒) กรณีอ่ืนนอกจำก (๑) เท่ำท่ีต้องจ่ำยจริง 
 
๒. ค่ำธรรมเนียมประจ ำวัน 
 (๑) ประจ ำกำรระหว่ำงเวลำ ๐๖.๐๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. 
  (ก) ศุลกำรักษ์ หรือเจ้ำหน้ำที่ที่มีต ำแหน่งต่ ำกว่ำนำยตรวจศุลกำกร ๗๐ บำท 
  (ข) นำยตรวจศุลกำกร หรือเจ้ำหน้ำที่ท่ีมีต ำแหน่งเทียบเท่ำนำยตรวจศุลกำกร ๒๐๐ บำท 
  (ค) นำยด่ำนศุลกำกร สำรวัตรศุลกำกร หรือเจ้ำหน้ำที่ท่ีมีต ำแหน่งเทียบเท่ำสำรวัตรศุลกำกร ๔๐๐ บำท 
  กรณีที่ต้องกำรให้พนักงำนออกจำกที่ท ำกำรศุลกำกรก่อนเวลำรำชกำรหรือพนักงำนไม่สำมำรถกลับได้
ภำยในเวลำรำชกำร หรือต้องกำรให้พนักงำนประจ ำกำรก่อนหรือหลังเวลำรำชกำรให้เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมตำม  
ใบแนบ ศ.๓ ตำมประเภทกำรงำนแล้วแต่กรณี 
 (๒) ประจ ำกำรระหว่ำงเวลำ ๑๘.๐๐ น. ถึง ๐๖.๐๐ น. ของวันรุ่งขึ้น ให้เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำ    
ใน (๑) 
 (๓) ประจ ำกำรในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของด่ำนศุลกำกรที่มีเขตแดนทำงบกติดต่อกับต่ำงประเทศไม่เรียกเก็บ
ค่ำธรรมเนียม 
 
 5.11 หน่วยงานให้บริการ 
 

ชื่อหน่วยงำน ผลิตภัณฑ์ในควำมรับผิดชอบ 
ฝ่ำยตรวจสอบสิทธิประโยชน์ที่ 3 
ส่วนตรวจสอบสิทธิประโยชนท์ำงภำษีอำกร 
ส ำนักสิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำกร 
ชั้น 5 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ 
กรมศุลกำกร คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทร. 0 2667 6541 
โทรสำร 0 2240 2328 

ผลิตภัณฑ์ตำมหมวด 1 ถึง 7  
หรือตอนที่ 1 ถึง 40  
ของภำค 2 แห่งพระรำชก ำหนดพิกัดอัตรำ
ศุลกำกร พ.ศ. 2530 
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ชื่อหน่วยงำน ผลิตภัณฑ์ในควำมรับผิดชอบ 
ฝ่ำยคืนอำกรที่ 1 
ส่วนคืนและชดเชยอำกร 
ส ำนักสิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำกร 
ชั้น 3 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ 
กรมศุลกำกร คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทร. 0 2667 7034 
โทรสำร 0 2667 6951 

ผลิตภัณฑ์ตำมหมวด 8 ถึง 11  
หรือตอนที่ 41 ถึง 63 
ของภำค 2 แห่งพระรำชก ำหนดพิกัดอัตรำ
ศุลกำกร พ.ศ. 2530 

ฝ่ำยคืนอำกรที่ 2 
ส่วนคืนและชดเชยอำกร 
ส ำนักสิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำกร 
ชั้น 3 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ 
กรมศุลกำกร คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทร. 0 2667 6594 
โทรสำร 0 2667 6952 

ผลิตภัณฑ์ตำมหมวด 12 ถึง 15 และ 
หมวด 19 ถึง 21  
หรือตอนที่ 64 ถึง 83 และตอนที่ 93 ถึง 97 
ของภำค 2 แห่งพระรำชก ำหนดพิกัดอัตรำ
ศุลกำกร พ.ศ. 2530 

ฝ่ำยคืนอำกรที่ 3 
ส่วนคืนและชดเชยอำกร 
ส ำนักสิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำกร 
ชั้น 3 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ 
กรมศุลกำกร คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทร. 0 2667 6611 
โทรสำร 0 2667 6953 

ผลิตภัณฑ์ตำมหมวด 16 ถึงหมวด 18 
ของภำค 2 แห่งพระรำชก ำหนดพิกัดอัตรำ
ศุลกำกร พ.ศ. 2530 

 


