
 
 
 
 

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
ที่  ป. 8 / 2546 

เรื่อง กําหนดวิธีปฏิบัติในการใชสิทธิและประโยชนตามมาตรา 36(1)  และ (2)  สําหรับกิจการ           
ที่ประกอบการอยูเดิม 

------------------------- 
 
 ตามทีไ่ดมีประกาศคณะกรรมการสงเสรมิการลงทุน ที ่ 3/2546 ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2546  
เรือ่ง การใหการสงเสริมแกกจิการทีป่ระกอบการอยูเดมิใหไดรบัสทิธิและประโยชนตามมาตรา 36(1) และ (2) น้ัน 
 เพื่อใหการใชสิทธิและประโยชนเกิดความชัดเจน และเปนไปในแนวทางเดียวกัน  
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13 และมาตรา 36  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520  
สํานักงานโดยไดรบัมอบอาํนาจจากคณะกรรมการสงเสรมิการลงทนุ จึงออกประกาศกาํหนดวธีิปฏบัิต ิ
ในการใชสทิธิและประโยชน  ตามมาตรา 36(1)  และ  (2)  สาํหรบักจิการท่ีประกอบการอยูเดมิ   ดงัตอไปนี ้
 
 1. ผูไดรับการสงเสริมจะตองเล ือกใชสิทธิและประโยชนดานวัตถุดิบและวัสดุจําเปนทาง ใด 
ทางหนึ่ง คือ มาตรา 36  ของสํานักงาน  หรือคลังสินคาทัณฑบน  หรือมาตรา 19  ทวิของกรมศุลกากร 

 
2. กรณีการจัดทําสูตรการผลิตและคํานวณปริมาณสต็อกสูงสุดผูไดรับการสงเสริมจะตองยื่น 

บัญชีวัตถุดิบและวัสดุจําเปน พรอมแนบเอกสารและหลักฐานประกอบการจัด 
ทําบัญชีวัตถุดิบและวัสดุจําเปนท่ีผานการตรวจสอบและเห็นชอบจากสมาคมหรือหนวยงา
นท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน  กอนการนําเขาวัตถุดิบและวัสดุจําเปน  ดังน้ี 
2.1 ชนิดผลิตภัณฑที่จะทําการผลิต 
2.2 กรรมวิธีการผลิต 
2.3 สูตรการผลิตที่แสดงรายการและปริมาณการใชวัตถุดิบและวัสดุจําเปนตอหนวย 
 ผลิตภัณฑ  รวมทั้งปริมาณการสูญเสียในกระบวนการผลิต 
2.4 ปริมาณผลิตภัณฑที่คาดวาจะสงออกตอปตามปริมาณการสั่งซื้อของลูกคา 
2.5 รายการและปริมาณสต็อกสูงสุดของวัตถุดิบและวัสดุจําเปนแตละชนิด 
2.6 คําอธิบายการใชวัตถุดิบและวัสดุจําเป ็นแตละรายการ 
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2.7 ตัวอยางหรือภาพถายของวัตถุดิบและวัสดุจําเปน  และผลิตภัณฑที่จะทําการผลิต 
 ตามท่ีสมาคมหรือหนวยงานที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานกําหนดไว 
2.8 เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่สมาคมหรือหนวยงานที่ไดรับความเห็นชอบจาก 
 สํานักงานกําหนดไว 
 

3. กรณีการนําเขาที่ไมไดใชสูตรการผลิต 
3.1 ผูไดรับการสงเสริมจะตองย่ืนรายการและปริมาณสต็อกสูงสุดของวัตถุดิบและ      

วสัดจุาํเปนแตละชนดิซึง่ไดผานการตรวจสอบและเหน็ชอบจากสมาคมหรอืหนวย 
งานทีไ่ดรบัความ เหน็ชอบจากสาํนักงาน 

3.2 ผูไดรบัการสงเสริมจะตองจดัระบบบญัชีบรหิารสนิคาคงคลงัทีช่ดัเจน และตรวจสอบ 
ไดทุกเวลา   โดยมีเอกสารควบคมุดงัน้ี 
3.2.1 ใบรับเขาวัตถุดิบและวัสดุจําเปน 
3.2.2 สูตรการผลิต 
3.2.3 ใบสั่งผลิต 
3.2.4 ใบเบิกวัตถุดิบและวัสดุจําเปน 
3.2.5 รายงานบัญชีคุมวัตถุดิบและวัสดุจําเปนนําเขา  แยกตามประเภทวัตถุดิบ 
 และวัสดุจําเปน 
3.2.6 บัญชีคุมสินคาสําเร็จรูป 
3.2.7 เอกสารอืน่ๆ ตามทีส่มาคมหรอืหนวยงานทีไ่ดรบัความเหน็ชอบจากสาํนักงาน 
 กาํหนด 

 
4. การขออนุมัติสั่งปลอยวัตถุดิบและวัสดุจําเปน 

4.1 ผูไดรับการสงเสริมจะตองใชการสั่งปลอยและตัดบัญชีวัตถุดิบและวัสดุจําเปน   
 ของสมาคมสโมสรนักลงทุน  หร ือสมาคมที่สํานักงานใหความเห็นชอบ 
4.2 ผูไดรบัการสงเสรมิทีป่ระสงคจะขออนมุตัยิกเวนอากรขาเขาสาํหรบัวตัถดุบิและ 

                           วสัดุจําเปนท่ีนําเขาตามบัญชีท่ีไดรับอนุมัติแลว  จะตองดําเนินการ  ดังน้ี 
4.2.1 ทาํหนังสอืยืน่ตอสมาคมสโมสรนกัลงทุน  โดยแนบเอกสารประกอบ คือ 

4.2.1.1 สําเนาใบกํากับสินคา  (INVOICE) 
4.2.1.2 สําเนาใบแสดงการบรรจุหีบหอ (PACKING LIST) (ถามี) 
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4.2.1.3 หนังสอืยนืยนัวนัเริม่ใชสทิธิและประโยชน (เฉพาะการสัง่ปลอยงวดแรก) 
4.2.1.4 แผนบนัทกึขอมลูตามทีส่มาคมสโมสรนกัลงทนุกาํหนด 

  ทั้งน้ีเอกสารดังกลาวจะตองประทับตราบริษัท  และใหผูมีอํานาจหรือผูรับมอบอํานาจ 
ลงนามรับรองสําเนาทุกฉบับ 

4.2.2 ผูไดรับการสงเสริมสามารถเลือกใชการสงขอมูลผานโมเด็ม (MODEM)  
 พรอมสงสําเนาเอกสารตามขอ 4.2.1  ทางโทรสาร 
4.2.3 สํานักงานจะพิจารณาอนุมัติยกเวนอากรขาเขาวัตถุดิบและวัสดุจําเปนที่นํา 

เขาในแตละงวด ตามรายการและปรมิาณสตอ็กท่ีไดรบัอนมุตั ิ และมหีนังสอื 
แจงการอนุมัติยกเวนอากรขาเขาไปยังกรมศุลกากร   ดังน้ี 
4.2.3.1 ในกรณีท่ีเปนกิจการผลิตเพื่อการสงออกทั้งสิ้น    จะอนุมัติยกเวน 

อากรขาเขา เฉพาะจํานวนที่นำเขามารวมกันแลวไมเกิน 
ปริมาณสต็อกสูงสุดที่ไดรับอนุมัติ 

4.2.3.2 ในกรณีท่ีไมใชกจิการท่ีผลติเพ่ือการสงออกท้ังสิน้ 
จะอนมุตัยิกเวนอากรขาเขา  โดยคดิจาํนวนการอนุมัตใินแตละงวด 
เฉพาะสวนที่ใชในการผลิตเพ่ือการสงออก  ซ ึ่งเม่ือรวมกันแลว 
ไมเกิน ปริมาณสต็อกสูงสุดที่ไดรับการอนุมัติ 

 
5. การใชสิทธิตามมาตรา 36  

วัตถุดิบและวัสดุจําเปนที่ไดรับการยกเวนภาษีอากรนั้นจะตองใชเฉพาะสําหรับ การผลิต 
เพื่อการสงออกเทาน้ัน หากนําผลิตภัณฑที่ผลิตจากวัตถุดิบและวัสดุจําเปนดังกลาวมาจําหนายในประเทศ 
จะตองชําระภาษีอากรและจะตองเสนอแผนการจําหน ายในประเทศใหสํานักงานทราบ  โดยแสดงรายการ 
และ ปริมาณของวัตถุดิบและวัสดุจําเปนที่จะใชเพ่ือผลิตผลิตภัณฑ 
 

6. การขอตัดบัญชีวัตถุดิบและวัสดุจําเปน 
เมื่อผูไดรับการสงเสริมสงผลิตภัณฑออกไปตางประเทศแลว จะตองย่ืนขออนุมัติตัด 

บัญชีวัตถุดิบและวัสดุจําเปนภายใน  3  เดือนนับจากวันสงออก   โดยจะตองดําเนินการ  ดังน้ี 
6.1 กรณีจัดทําสูตรการผลิต ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการในการตัดบัญชีวัตถุดิบ 

  และของที่นําเขาเพื่อการสงออกที่สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนกําหนด 
 ผูที่ใชการตัดบัญชีทางคอมพิวเตอรใหสงแผนบันทึกขอมูลด วย 
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6.2 กรณีไมทําสูตรการผลิต ใหย่ืนเอกสารที่สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน   

หรือสมาคมสโมสรนักลงทุน  โดยแนบเอกสารประกอบ  คือ 
6.2.1 สําเนาสูตรการผลิต 
6.2.2 ใบขนสินคาขาออก 
6.2.3 สําเนาใบกํากับสินคา (INVOICE) 
6.2.4 สําเนาใบแสดงการบรรจุหีบหอ (PACKING  LIST) (ถามี) 
6.2.5 รายงานบญัชคุีมวตัถดุบิและวสัดจุาํเปนนาํเขาแยกตามประเภทวตัถดุบิและวั

สดจุาํเปน 
6.2.6 เอกสารหรอืหลกัฐานอืน่ตามทีส่มาคมหรอืหนวยงานทีไ่ดรบัความเหน็ชอบ 
 จากสาํนักงานกาํหนด 

 
7. การขอขยายระยะเวลา 

ผูไดรับการสงเสริมสามารถทําหนังสือขอขยายเวลานําเขาวัตถุดิบและวัสดุจําเปน      
กอนวันสิ้นสุดระยะเวลาการไดรับสิทธิและประโยชน 

 
8. ขอปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ไดรับสิทธิและประโยชน 

8.1 เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการนําเขาวัตถดิุบและวัสดุจําเปนแลว  ผูท่ีไดรับการสงเสริม 
จะตองจดัทํารายงานการใชวตัถดุบิและวสัดจุาํเปน ณ วนัสิน้สดุระยะเวลาการ 
ไดรบัสทิธิและประโยชนพรอมทัง้แจงใหสาํนักงานทราบ เพือ่ทาํการตรวจสอบวัตถุดิบ 
และวัสดุจําเปนคงเหลือที่โรงงาน  ท้ังน้ีวตัถดุบิและวสัดจุาํเปนท่ีนําเขามา โดยไดรบั 
ยกเวนอากรขาเขาจะตองทําการผลติและสงออกไมเกนิ1ป นับแตวนัสิน้สดุระยะ 
เวลาการไดรบัสทิธิและประโยชน  แตจะตองสงออกไมเกินระยะเวลา  1  ป  
นับแตวันนําเขา 

8.2 ผูไดรับการสงเสริมจะตองยื่นเอกสารการสงออกเพื่อขออนุมัติตัดบัญชีวัตถุดบิหรือ
วัสดุจําเปนและปดบัญชีภายใน1ปนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการ ใชสิทธิและ 
ประโยชนหากผูไดรับการสงเสริมไมสามารถสงออกภายในเวลา ที่กําหนดและ 
ไมสามารถจดัหาเอกสารการสงออกมาแสดงตอทางสาํนักงาน เมือ่ครบ 1 ป 
นับจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการใชสทิธิและประโยชน  ผูไดรบัการสงเสรมิจะตอง 
ชาํระอากร  ขาเขาวัตถุดิบและวัสดุจําเปนสวนที่เหลือตามสภาพ   ณ  วันนําเขา 

 
 

 
           /9. … 



- 5 - 
 
9. ในการสงออกกรมศุลกากรจะทําการชักตัวอยางตามระเบียบวิธีการที่กรมศุลกากร 

กําหนดพรอมนําสงใหสํานักงานตรวจสอบเมื่อผูไดรับการสงเสริมไดย่ืนเรื่องขอตัดบัญชีแลวจะตอง 
ขอตัวอยางคืนภายใน  15  วัน  มิฉะน้ันแลว  สํานักงานจะดําเนินการตามที่เห็นควรตอไป 
 
 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี  11  สิงหาคม  พ.ศ. 2546 
 
 
 
 
 (นายสมพงษ  วนาภา) 
 เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
 
 
 


