
ประกาศส ํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
ที ่ ป.   5      / 2543

เร่ือง     เงื่อนไขและวิธีการส ําหรับสวนสูญเสียและเศษซากของวัตถุดิบตามมาตรา 36(1)
-----------------

โดยท่ีบทบัญญัติมาตรา 36(1)  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ.2520  แกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน(ฉบับที ่2) พ.ศ.2534 ไดใหอํ านาจคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนในการใหสิทธิ
และประโยชนการยกเวนอากรขาเขาส ําหรับวัตถุดิบและวัสดุจ ําเปนท่ีตองนํ าเขามาจากตางประเทศเพื่อใชผลิต  ผสม
หรือประกอบผลิตภัณฑหรือผลิตผลเฉพาะท่ีใชในการสงออก และปรากฏวาในการนํ าเขาวัตถุดิบและวัสดุจํ าเปนเพ่ือ
ใชในการผลิตผลิตภัณฑนั้นอาจมีสวนที่สูญเสียเกิดขึ้นไมวาจะเกิดขึ้น  ในขณะน ําเขา กอนหรือระหวางกระบวนการ
ผลิต ตลอดจนผลิตเปนผลิตภัณฑสํ าเร็จรูปแลว แตเกิดความชํ ารุดเสียหายหรือไมไดมาตรฐาน

ดังน้ัน  เพื่อความสะดวกของผูไดรับการสงเสริมการลงทุน   ในการใชสิทธิและประโยชนดังกลาว
อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา 13  และมาตรา 36   แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 แกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน  (ฉบับที ่ 2)  พ.ศ. 2534    ส ํานักงานโดยไดรับมอบอํ านาจจากคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน จึงกํ าหนดเงื่อนไขและวิธีการสํ าหรับสวนสูญเสียของวัตถุดิบตามาตรา 36(1) ดังน้ี

1. ใหยกเลิกประกาศส ํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี ป.6/2540  ลงวันที ่ 27 มิถุนายน
พ.ศ.2540 เร่ือง เงื่อนไขและวิธีการส ําหรับสวนสูญเสียของวัตถุดิบตามมาตรา 36(1)

          บรรดาประกาศ คํ าสั่ง หรือระเบียบใดอางถึงหรือใหบังคับตามประกาศส ํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนที่ ป.6/2540 ลงวันที ่27 มิถุนายน พ.ศ.2540  ใหถือวาใหบังคับตามประกาศฉบับนี้แทน

2.  "วัตถุดิบ" ตามประกาศฉบับนี้ใหรวมถึงวัสดุจ ําเปนดวย
3.  "สวนสูญเสีย" หมายถึง
      3.1 วัตถุดิบกอนที่จะใชหรือที่เหลือจากการผลิต ที่มีต ําหนิ ที่มีคุณภาพไมไดมาตรฐานหรือที่ไม

สามารถนํ าไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคเดิมได
      3.2  เศษวัตถุดิบหรือของท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต
      3.3  ผลิตภัณฑหรือช้ินสวนของผลิตภัณฑหรือของ ที่ผลิตจากวัตถุดิบดังกลาว ที่มีต ําหนิ  ที่มี

คุณภาพไมไดมาตรฐาน    หรือที่ไมสามารถนํ าไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคเดิมได

/4.การขอ……
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4. “เศษซาก”  หมายถึง  สวนสูญเสียที่ถูกท ําลายจนไมเหลือสภาพเดิม
5.    การขออนุมัติตัดบัญชีวัตถุดิบสํ าหรับสวนสูญเสีย ผูไดรับการสงเสริมจะตองดํ าเนินการ ดังน้ี
      5.1  ท ําหนังสือขออนุมัติ ท ําลาย สงออก หรือบริจาค ตามแบบค ํารองแนบทายประกาศนี้มายัง

ส ํานักงาน
      5.2  จัดทํ ารายการสวนสูญเสีย ดังน้ี
     -  ชนิด ปริมาณ หรือน้ํ าหนัก และมูลคาของสวนสูญเสีย
     -  สาเหตุของการสูญเสีย
      5.3   จัดเก็บสวนสูญเสียหรือเศษซาก เพื่อใหส ํานักงานหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของตรวจสอบ
      5.4   กรณีท ําลายจะตองระบุวิธีการท ําลายที่ไดรับความเห็นชอบและควบคุมจากส ํานักงานหรือ

ผูที่ไดรับมอบหมาย ทั้งนี้เศษซากจากการท ําลายจะตองมีวิธีก ําจัดที่เหมาะสมไมกอใหเกิด
ปญหาดานส่ิงแวดลอม

      5.5  กรณีบริจาคจะตองเปนสวนสูญเสีย ชนิดที่ผูรับบริจาคพึงใชประโยชนไดตามลักษณะกิจกรรม
ของผูรับบริจาค และผูรับบริจาคตองออกหนังสือการรับบริจาคไวเปนหลักฐานโดยระบุ
รายละเอียดสวนสูญเสียที่บริจาคใหชัดเจน

5.6  กรณีสงออกจะตองไดรับความเห็นชอบจากส ํานักงานกอนการสงออก
6. เมื่อส ํานักงานไดอนุมัติใหท ําลาย สงออก หรือบริจาคแลว ผูไดรับการสงเสริมจะตองดํ าเนินการดังน้ี
     6.1 ในกรณีท ําลาย   เม่ือไดทํ าลายแลวใหจัดสงรายละเอียดมายังส ํานักงานเพ่ือตัดบัญชี
     6.2 ในกรณีบริจาค  จะตองอยูภายใตการควบคุมของสํ านักงานหรือหนวยงานที่เกี่ยวของและ

                                       จะตองจัดสงหลกัฐานการดํ าเนินการดังกลาวมายังส ํานักงานเพ่ือตัดบัญชี
     6.3 ในกรณีสงออก  ใหสงหลักฐานการสงออกมายังส ํานักงานเพ่ือตัดบัญชีตอไป
7. สวนสูญเสียที่จะอนุมัติใหตัดบัญชีวัตถุดิบโดยไมมีภาระภาษีอากรไดตามประกาศนี ้ จะตองมีชนิด

และปริมาณตามที่ส ํานักงานเห็นชอบ และในกรณีดังตอไปนี้
     7.1 เม่ือทํ าลายตามวิธีที่ส ํานักงานเห็นชอบ
     7.2 เม่ือสงออกไปนอกราชอาณาจักร
     7.3 เม่ือบริจาคใหสวนราชการ องคการของรัฐบาล หรือองคการสาธารณกุศล ที่ส ํานักงานเห็นชอบ

/8. ในกรณ…ี..
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8. ในกรณีผลิตภัณฑที่ซื้อจากผูผลิตที่ไดรับการสงเสริมซึ่งไดใชวัตถุดิบที่นํ าเขาภายใตสิทธิและ
ประโยชนตามมาตรา  36(1)    หากน ํามาใชเปนวัตถุดิบเพื่อผลิตเปนสินคาแลวไมสามารถสงออกไดและไดรับอนุมัติ
จากส ํานักงานใหเปนสวนสูญเสียแลว  สามารถใหโอนกลับไปยังผูผลิตที่ไดรับการสงเสริมนั้นๆเพื่อใหผูผลิตรายนั้น
นํ าไปใชตัดบัญชีวัตถุดิบส ําหรับสวนสูญเสียได  ทั้งนี้ใหระบุชื่อผูผลิตและรายการตามขอ  5.2  พรอมท้ังจัดทํ าส ําเนา
เอกสารเพ่ือใหสํ านักงานหรือผูไดรับมอบหมายรับรองความถูกตอง

9. ในกรณีที่จะจ ําหนายหรือโอนสวนสูญเสียและเศษซากที่มีมูลคาเชิงพาณิชยในประเทศส ํานักงาน
จะดํ าเนินการตัดบัญชีใหตามข้ันตอนดังตอไปน้ี

9.1 ส ําหรับสวนสูญเสียตามขอ 3.1 ขอ 3.3 และนอกสูตรการผลิตตามขอ 3.2 จะดํ าเนินการตัดบัญชี
วัตถุดิบใหตอเม่ือไดรับหลักฐานการชํ าระภาษีอากรตามพิกัดอัตราศุลกากร  สภาพและราคา

       ของวัตถุดิบท่ีเปนอยู ณ วันนํ าเขา   ครบถวนแลว
9.2 ส ําหรับสวนสูญเสียท่ีไดรับอนุมัติใหรวมอยูในสูตรการผลิตตามขอ 3.2 จะดํ าเนินการตัดบัญชี
ใหตอเมื่อมีการสงหลักฐานการสงออกผลิตภัณฑไปนอกราชอาณาจักร หากจ ําหนายหรือโอน

      สวนสูญเสียดังกลาวจะตองช ําระภาษีอากรตามสภาพโดยใชพิกัดอัตราศุลกากรในปจจุบัน
9.3 ส ําหรับเศษซากที่มีมูลคาเชิงพาณิชยจะดํ าเนินการตัดบัญชีใหตอเม่ือไดรับหลักฐานการชํ าระ
       ภาษีอากรตามสภาพโดยใชพิกัดอัตราศุลกากรในปจจุบัน

10.  ประกาศนี้มิใหใชบังคับกับสวนสูญเสียที่ยื่นขอตอสํ านักงานกอนวันที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช
11.  เงื่อนไขและวิธีการตามประกาศนี ้ เปนกรณีท่ัวไปท่ีจะถือเปนแนวทางในการพิจารณาแหง

พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน  พ.ศ. 2520
12.  ในกรณีที่มีปญหาไมอาจวินิจฉัยไดตามประกาศนี ้ ใหเลขาธกิารคณะกรรมการสงเสริมการ

ลงทุนเปนผูวินิจฉัย

ทั้งนี ้   ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป

ประกาศ  ณ   วันท่ี    24  กรกฎาคม  พ.ศ. 2543              

(นายสถาพร     กวิตานนท)
เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน



คํ ารองขออนุมัติตัดบัญชีวัตถุดิบที่เปนสวนสูญเสียตามมาตรา 36(1)
---------------------------------

ที…่……………..
วันท่ี…………….เดือน…………….พ.ศ………

เร่ือง     ขออนุมัติตัดบัญชีวัตถุดิบท่ีเปนสวนสูญเสียตามมาตรา 36(1)
เรียน     เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

ดวยบริษัท…………………………………………..จํ ากัด ผูไดรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการ…………
……………………………………………………………………..ประเภท………………………………………….
ตามบัตรสงเสริมเลขที…่…………………………………..ลงวันที…่…….เดือน………………..พ.ศ……………….
ซึ่งมีสถานที่ตั้งโครงการเลขที…่……………ถนน………………….ตํ าบล/แขวง…………………………………….
อํ าเภอ/เขต……………………….จังหวัด………………………….มีความประสงคจะขออนุมัติตัดบัญชีวัตถุดิบที่

มีมูลคาเชิงพาณิชย  คือ รายการลํ าดับที…่…………….จํ านวน…………………….รายการ
กรณีมิไดท ําลาย  สงออกนอกราชอาณาจักร  หรือบริจาค  บริษัทฯยินยอมที่จะช ําระภาษีอากรตามพิกัดอัตรา
ศุลกากร  สภาพ  และราคาของวัตถุดิบที่เปนอยู   ณ  วันนํ าเขา

 ไมมีมูลคาเชิงพาณิชย และไมกอใหเกิดรายไดแกผูไดรับการสงเสริม  คือ
รายการลํ าดับที…่…………………………………….จํ านวน………………………………….รายการ
ท ําลายตามวิธีที่ส ํานักงานเห็นสมควร  โดยวิธ…ี……………………………………………………………
จํ านวน…………………………….รายการ
สงออกนอกราชอาณาจักรไปยังประเทศ………….…………………………………………………………

          จํ านวน……………………………………………รายการ
บริจาคใหแก…………………………………………………………………………………………………
ตั้งอยูเลขที…่……………………ถนน…………………………..ตํ าบล/แขวง……………………………..

             อํ าเภอ/เขต……………………………จังหวัด……………………………    จํ านวน………………..รายการ
อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………………………………………………
จํ านวน…………………………………รายการ

โดยเปนสวนสูญเสียที่มีสาเหตุมาจาก…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
รายละเอียดปรากฏตามตารางแนบ พรอมตัวอยางภาพถายแสดงหลักฐาน และสาเหตุการสูญเสีย

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติตัดบัญชีวัตถุดิบเปนสวนสูญเสียโดยวิธีดังกลาวดวย

ขอแสดงความนับถือ

(…………………………………….)
ตํ าแหนง………………………………..



คํ ารองขออนุมัติตัดบัญชีวัตถุดิบที่เปนสวนสูญเสียตามมาตรา 30
---------------------------------

ที…่……………..
วันท่ี…………….เดือน…………….พ.ศ………….

เร่ือง     ขออนุมัติตัดบัญชีวัตถุดิบท่ีเปนสวนสูญเสียตามมาตรา 30
เรียน     เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

ดวยบริษัท…………………………………………..จํ ากัด ผูไดรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการ…………………
……………………………………………………………………..ประเภท………………………………………………
ตามบัตรสงเสริมเลขที…่…………………………………..ลงวันที…่…….เดือน………………..พ.ศ……………………
ซึ่งมีสถานที่ตั้งโครงการเลขที…่……………ถนน………………….ตํ าบล/แขวง…………………………………………
อํ าเภอ/เขต……………………….จังหวัด………………………….มีความประสงคจะขออนุมัติตัดบัญชีวัตถุดิบท่ีเปน

สวนสูญเสียในขอ  2.1  ตามประกาศที ่ป.4/2543      คือรายการลํ าดับที…่………….…จํ านวน….….….รายการ
กรณีมิไดสงออกนอกราชอาณาจักร  หรือบริจาค  บริษัทฯยินยอมที่จะช ําระภาษีอากรตามพิกัดอัตราศุลกากร
สภาพ และราคาของ วัตถุดิบท่ีเปนอยู   ณ   วันนํ าเขา    ในอัตราคาภาษีท่ีไดรับลดหยอนตามมาตรา  30  แหง
พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน  พ.ศ. 2520

 สวนสูญเสียในขอ  2.2  ตามประกาศที ่ป.4/2543      คือรายการลํ าดับที…่……….. ….. จํ านวน…….…..รายการ
……………………………………………………………………………………………………….………….
สวนสูญเสียในขอ  2.3  ตามประกาศที ่ป.4/2543      คือรายการลํ าดับที…่…………….. จํ านวน…………รายการ
…………………………………………………………………………………………………………….……….
สวนสูญเสียขางตนจะขออนุมัติตัดบัญชีวัตถุดิบเปนสวนสูญเสีย    โดยบริษัทฯ จะขอนํ าสวนสูญเสียไป

         จํ าหนายในประเทศ
                     สงออกนอกราชอาณาจักร  ไปยังประเทศ………………………………..

       บริจาคใหแก…………..…………………………………ตั้งอยูเลขที…่……………ถนน…………
       ตํ าบล/แขวง…………………อํ าเภอ/เขต……………………จังหวัด……………………
       ตามหนังสือขอรับบริจาคท่ีแนบมาดวยน้ี

รายละเอียดปรากฏตามตารางแนบ พรอมตัวอยางภาพถายแสดงหลักฐาน และสาเหตุการสูญเสีย

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติตัดบัญชีวัตถุดิบเปนสวนสูญเสียโดยวิธีดังกลาวดวย

ขอแสดงความนับถือ

(…………………………………….)
ตํ าแหนง………………………………..
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