
ประกาศสํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
ท่ี  ป. 6 / 2544

เรือ่ง ก ําหนดวธีิปฏิบตัใินการใชสทิธิและประโยชนตามมาตรา  36(1) และ (2) ส ําหรบักจิการ
ท่ีประกอบการอยูเดิม

-----------------------------

ตามท่ีไดมีประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ท่ี 3/2544 เรื่อง การใหการสงเสริม
แกกิจการท่ีประกอบการอยูเดิมใหไดรับสิทธิและประโยชนตามมาตรา 36(1) และ (2)  นั้น

เพ่ือใหการใชสิทธิและประโยชนเกิดความชัดเจน  และเปนไปในแนวทางเดียวกัน  อาศัย
อํ านาจตามความในมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 สํ านักงาน
โดยไดรับมอบอ ํานาจจากคณะกรรมการสงเสรมิการลงทุน จึงออกประกาศก ําหนดวธีิปฏิบตัใินการ
ใชสทิธิและประโยชนตามมาตรา 36(1) และ (2) ส ําหรบักจิการท่ีประกอบการอยูเดมิ     ดงัตอไปนี้

1. ผูไดรับการสงเสริมจะตองเลือกใชสิทธิและประโยชนดานวัตถุดิบและวัสดุจํ าเปนเพียง
ทางใดทางหนึง่   คือ  มาตรา 36 ของส ํานกังาน  หรอืคลงัสนิคาทัณฑบน  หรอืมาตรา 19 ทวขิอง
กรมศลุกากร

2. กรณีการจัดทํ าสูตรการผลิตและคํ านวณปริมาณสต็อกสูงสุด
ผูไดรับการสงเสริมจะตองยื่นบัญชีวัตถุดิบและวัสดุจํ าเปน พรอมแนบเอกสารและ

หลักฐานประกอบการจัดทํ าบัญชีวัตถุดิบและวัสดุจํ าเปนท่ีผานการตรวจสอบและเห็นชอบจาก
สมาคมหนวยงานท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํ านักงาน  กอนการนํ าเขาวัตถุดิบและวัสดุจํ าเปน
ดังนี้

2.1 ชนิดผลิตภัณฑท่ีจะทํ าการผลิต
2.2 กรรมวิธีการผลิต
2.3 สตูรการผลติท่ีแสดงรายการและปรมิาณการใชวตัถดุบิและวัสดจํุ าเปนตอหนวย

ผลิตภัณฑ  รวมท้ังปริมาณสูญเสียในกระบวนการผลิต
2.4 ปริมาณผลิตภัณฑท่ีคาดวาจะสงออกตอปหรือตามปริมาณการสั่งซื้อของลูกคา
2.5 รายการและปริมาณสต็อกสูงสุดของวัตถุดิบและวัสดุจํ าเปนแตละชนิด
2.6 คํ าอธิบายการใชวัตถุดิบและวัสดุจํ าเปนแตละรายการ
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2.7 ตวัอยางหรอืภาพถายของวตัถดุบิและวัสดจํุ าเปน  และผลิตภัณฑท่ีจะทํ าการผลติ
ตามท่ีสมาคมหรือหนวยงานท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํ านักงานกํ าหนดไว

2.8 เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามท่ีสมาคมหรือหนวยงานท่ีไดรับความเห็นชอบ
       จากสํ านักงานกํ าหนดไว

3. กรณีการนํ าเขาท่ีไมใชสูตรการผลิต
3.1 ผูไดรับการสงเสริมจะตองยื่นรายการและปริมาณสต็อกสูงสุดของวัตถุดิบและ

วสัดจํุ าเปนแตละชนดิ ซึง่ไดผานการตรวจสอบและเห็นชอบจากสมาคม  หรอื
   หนวยงานท่ีไดรบัความเห็นชอบจากส ํานกังาน

3.2 ผูไดรับการสงเสริมจะตองจัดระบบบัญชีบริหารสินคาคงคลังท่ีชัดเจน   และ
   ตรวจสอบไดทุกเวลา   โดยมีเอกสารควบคุมดงันี้

3.2.1 ใบรับเขาวัตถุดิบและวัสดุจํ าเปน
3.2.2 สูตรการผลิต
3.2.3 ใบสั่งผลิต
3.2.4 ใบเบิกวัตถุดิบและวัสดุจํ าเปน
3.2.5 รายงานบญัชีคุมวตัถดุบิและวัสดจํุ าเปนน ําเขา  แยกตามประเภทวตัถดุบิ

และวัสดุจํ าเปน
3.2.6 บัญชีคุมสินคาสํ าเร็จรูป
3.2.7 เอกสารอื่นๆ ตามท่ีสมาคมหรือหนวยงานท่ีไดรับความเห็นชอบจาก

   สํ านักงานกํ าหนด

4. การขออนุมัติสั่งปลอยวัตถุดิบและวัสดุจํ าเปน
4.1 ผูไดรับการสงเสริมจะตองใชการสั่งปลอยและตัดบัญชีวัตถุดิบและวัสดุจํ าเปน

ดวยระบบ  RAW  MATERIALS  TRACKING  SYSTEM  (RMTS) ของ
สมาคมสโมสรนักลงทุน

4.2 ผูไดรบัการสงเสรมิท่ีประสงคจะขออนมัุตยิกเวนอากรขาเขาส ําหรบัวตัถดุบิและ
วัสดุจํ าเปนท่ีนํ าเขาตามบัญชีท่ีไดรับอนุมัติแลว   จะตองดํ าเนินการ    ดังนี้
4.2.1 ทํ าหนงัสอืยืน่ตอสมาคมสโมสรนกัลงทุน  โดยแนบเอกสารประกอบ คือ

4.2.1.1 สํ าเนาใบกํ ากับสินคา (INVOICE)
4.2.1.2 สํ าเนาใบแสดงการบรรจุหีบหอ (PACKING LIST)
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4.2.1.3 หนงัสอืยนืยนัวันท่ีเริม่ใชสทิธิและประโยชน (เฉพาะการ
สัง่ปลอยงวดแรก)

4.2.1.4 แผนบนัทึกขอมูลตามท่ีสมาคมสโมสรนกัลงทุนก ําหนด
ท้ังนี ้ เอกสารดงักลาวจะตองประทับตราบรษัิท และใหผูมีอ ํานาจหรอืผูรบัมอบ

อ ํานาจลงนามรบัรองส ําเนาทุกฉบบั
4.2.2 ผูไดรบัการสงเสรมิสามารถเลอืกใชการสงขอมูลผานโมเดม็ (MODEM)

พรอมสงส ําเนาเอกสารตามขอ 4.2.1 ทางโทรสาร
4.2.3 สํ านักงานจะพิจารณาอนุมัติยกเวนอากรขาเขาวัตถุดิบและวัสดุจํ าเปนท่ี

นํ าเขาในแตละงวด  ตามรายการและปรมิาณสตอ็กท่ีไดรบัอนมัุต ิ  และมี
หนงัสอืแจงการอนุมัติยกเวนอากรขาเขาไปยังกรมศุลกากร  ดังนี้
4.2.3.1 ในกรณีท่ีเปนกิจการผลิตเพ่ือการสงออกท้ังสิ้น   จะอนุมัติ
            ยกเวนอากรขาเขา เฉพาะจํ านวนท่ีนํ าเขามารวมกันแลวไมเกิน
            ปริมาณสต็อกสูงสุดท่ีไดรับอนุมัติ
4.2.3.2 ในกรณีท่ีไมใชกิจการท่ีผลิตเพ่ือการสงออกท้ังสิ้น  จะอนุมัติ

   ยกเวนอากรขาเขา   โดยคดิจํ านวนการอนมัุตใินแตละงวดเฉพาะ
   สวนท่ีใชในการผลิตเพ่ือการสงออก   ซึ่งเม่ือรวมกันแลวไมเกิน
   ปริมาณสต็อกสูงสุดท่ีไดรับการอนุมัติ

5. การใชสทิธิตามมาตรา  36
วตัถดุบิและวัสดจํุ าเปนท่ีไดรบัการยกเวนภาษีอากรนัน้  จะตองใชเฉพาะสํ าหรบัการ

ผลติเพ่ือการสงออกเทานัน้  หากน ําผลติภัณฑท่ีผลติจากวตัถดุบิและวัสดจํุ าเปนดงักลาวมาจํ าหนาย
ในประเทศ    จะตองชํ าระภาษอีากร  และจะตองเสนอแผนการจํ าหนายในประเทศใหส ํานกังาน
ทราบ  โดยแสดงรายการและปรมิาณของวตัถดุบิและวัสดจํุ าเปนท่ีจะใชเพ่ือผลติผลติภัณฑ

6. การขอตดับญัชีวตัถดุบิและวัสดจํุ าเปน
เม่ือผูไดรบัการสงเสรมิสงผลติภัณฑออกไปตางประเทศแลว  จะตองยืน่ขออนมัุตติดั

บญัชีวตัถดุบิและวัสดจํุ าเปนภายใน  3  เดอืนนบัจากวนัสงออก   โดยจะตองด ําเนนิการ ดงันี้
6.1 กรณจัีดทํ าสตูรการผลติ ใหปฏิบตัติามประกาศส ํานกังานคณะกรรมการสงเสรมิ

การลงทุน ท่ี 25/2535  เรือ่ง วธีิปฏิบตัใินการตัดบญัชีวตัถดุบิและของท่ีน ําเขา
เพ่ือการสงออก ผูท่ีใชการตดับญัชีทางคอมพิวเตอรใหสงแผนบนัทึกขอมูลดวย
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6.2 กรณไีมทํ าสตูรการผลติ ใหยืน่เอกสารท่ีส ํานกังานคณะกรรมการสงเสรมิการลงทุน
หรอืสมาคมสโมสรนกัลงทุน   โดยแนบเอกสารประกอบ  คือ
6.2.1 ส ําเนาสตูรการผลิต
6.2.2 ใบขนสนิคาขาออก
6.2.3 ส ําเนาใบก ํากบัสนิคา (INVOICE)
6.2.4 ส ําเนาใบแสดงการบรรจหีุบหอ (PACKING LIST)
6.2.5 รายงานบัญชีคุมวัตถุดิบและวัสดุจํ าเปนนํ าเขาแยกตามประเภทวัตถุดิบ

และวัสดจํุ าเปน
6.2.6 เอกสารหรอืหลกัฐานอืน่ตามท่ีสมาคมหรอืหนวยงานท่ีไดรบัความเห็นชอบ

จากสํ านกังานก ําหนด

7. การขอขยายระยะเวลา
ผูไดรบัการสงเสรมิสามารถทํ าหนงัสอืขอขยายเวลานํ าเขาวตัถดุบิและวัสดจํุ าเปน กอน

วนัสิน้สดุระยะเวลาการไดรบัสทิธิและประโยชน

8. ขอปฏิบตัเิม่ือสิน้สดุระยะเวลาทีไ่ดรบัสทิธิและประโยชน
8.1 เม่ือสิน้สดุระยะเวลาการน ําเขาวตัถดุบิและวัสดจํุ าเปนแลว ผูท่ีไดรบัการสงเสรมิ

จะตองจัดทํ ารายงานการใชวตัถดุบิและวัสดจํุ าเปน ณ วนัสิน้สดุระยะเวลาการได
รบัสทิธิและประโยชน  พรอมท้ังแจงใหส ํานกังานทราบ  เพ่ือทํ าการตรวจสอบ
วตัถดุบิและวัสดจํุ าเปนคงเหลอืท่ีโรงงาน

ท้ังนี ้  วตัถดุบิและวัสดจํุ าเปนท่ีน ําเขามาโดยไดรบัยกเวนอากรขาเขา จะ
ตองทํ าการผลติและสงออกไมเกนิ 1 ป นบัแตวนัสิน้สดุระยะเวลาการไดรบัสทิธิ
และประโยชน  แตจะตองสงออกไมเกนิระยะเวลา 1 ป นบัแตวนัน ําเขา

8.2 ผูไดรบัการสงเสรมิจะตองยื่นเอกสารการสงออกเพ่ือขออนุมัติตัดบัญชีวัตถุดิบ
หรอืวสัดจํุ าเปน  และปดบญัชีภายใน 1 ป นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการใชสทิธิ
และประโยชน  หากผูไดรบัการสงเสรมิไมสามารถสงออกภายในเวลาท่ีก ําหนด
และไมสามารถจัดหาเอกสารการสงออกมาแสดงตอทางส ํานกังาน เม่ือครบ 1 ป
นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการใชสทิธิและประโยชน  ผูไดรบัการสงเสรมิจะตอง
ชํ าระอากรขาเขาวตัถดุบิและวัสดจํุ าเปนสวนท่ีเหลอืตามสภาพ   ณ   วนัน ําเขา
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9. กรณไีมสามารถสงออกไดภายใน 1 ป และมีเหตอุนัสมควร  ส ํานกังานจะพิจารณา
ขยายเวลาใหตามความจ ําเปน

10.ในการสงออก  กรมศลุกากรจะทํ าการชักตวัอยาง  ตามระเบยีบวธีิการท่ีกรมศลุกากร
ก ําหนด  พรอมน ําสงใหส ํานกังานตรวจสอบ  เม่ือผูไดรบัการสงเสรมิไดยืน่เรือ่งขอตดับญัชีแลว
จะตองขอตวัอยางคืนภายใน  15  วนั  มิฉะนัน้แลว  ส ํานกังานจะดํ าเนนิการตามท่ีเห็นควรตอไป

11.หากมีปญหาไมอาจวนิจิฉัยไดตามแนวทางขางตน  ใหเลขาธิการคณะกรรมการสงเสรมิ
การลงทุนเปนผูวนิจิฉัยช้ีขาด

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  16  ตลุาคม  พ.ศ. 2544

(นายจักรมณฑ   ผาสกุวนชิ)
เลขาธิการคณะกรรมการสงเสรมิการลงทุน


