ประกาศสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ที่ ป. ๙ / ๒๕๖๑
เรื่อง วิธีปฏิบัติในการสั่งปล่อย คาประกัน และตัดบัญชีวัตถุดิบและวัสดุจาเป็น
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (RMTS 2011)
---------------------------------------------------ด้วยสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้พัฒนาระบบการใช้สิทธิและประโยชน์วัตถุดิบ
และวัสดุจาเป็นทางอิเล็กทรอนิกส์ (RMTS 2011) เพื่อให้การสั่งปล่อย คาประกัน และตัดบัญชีวัตถุดิบและวัสดุ
จาเป็นเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึน ตลอดจนเป็นการบูรณาการ
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไปตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๓/๑ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๖
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยได้รับมอบ
อานาจจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จึงให้ยกเลิ กประกาศสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ที่ ป. ๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง วิธีปฏิบัติในการสั่งปล่อย คาประกัน และตัดบัญชีวัตถุดิบ
และวัสดุจาเป็นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (RMTS 2011) และให้ใช้ประกาศฉบับนีแทน
ข้อ ๑ ในประกาศนี
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
“หน่วยงานได้รับมอบหมาย” หมายความว่า หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนให้ดาเนินการสั่งปล่อย คาประกันและตัดบัญชีวั ตถุดิบภายใต้การควบคุมดูแล
ของสานักงาน
“วัตถุดิบ” หมายความว่า วัตถุดิบและวัสดุจาเป็น
ข้อ ๒ ผู้ได้รับการส่งเสริมที่จะใช้ สิทธิและประโยชน์ยกเว้น หรือลดหย่อนอากรขาเข้าสาหรับ
วัตถุดิบต้องยื่นคาขออนุมัติสั่งปล่อย คาประกันและตัดบัญชีวัตถุดิบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๓ ผู้ได้รับการส่งเสริมที่ขออนุมัติสั่งปล่อย คาประกันและตัดบัญชีวัตถุดิบทางอิเล็กทรอนิกส์
ให้นากฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้บังคับ โดยให้ดาเนินการดังนี
(๑) ผู้ได้รับการส่งเสริมต้องทาความตกลงทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขของ
สานักงาน

-๒(๒) ผู้ได้รับ การส่ งเสริมต้องเข้ารับ การอบรมวิธีการใช้สิ ท ธิและประโยชน์ด้ วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่จัดโดยสานักงานหรือหน่วยงานได้รับมอบหมาย
(๓) เมื่อผ่ านการอบรมจะได้รับรหั สผู้ ใช้งานเพื่ อใช้ดาเนิน การยื่นขออนุมัติ โดยผู้ ขอ
อนุ มั ติต้ อ งใช้ร หั ส ผู้ ใช้ งานเข้ าสู่ ร ะบบการขออนุ มั ติก ารสั่ งปล่ อย ค าประกัน และตัด บั ญ ชี วัตถุ ดิบ ด้ ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๔ การขออนุมัติสั่งปล่อยและคาประกันวัตถุดิบ
(๑) ให้ผู้ได้รับการส่งเสริมยื่นคาขออนุมัติสั่งปล่อยวัตถุดิบเพื่อยกเว้นหรือลดหย่อนอากร
ขาเข้าและการคาประกันอากรขาเข้าผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
(๒) เมื่ออนุมัติจะแจ้งผลให้ผู้ได้รับการส่งเสริมทราบผ่านระบบสั่ งปล่อย คาประกันและ
ตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (RMTS 2011) และให้กรมศุลกากรทราบผ่านระบบ National Single
Windows ทังนี จะไม่มีการแจ้งผลเป็นหนังสือไปยังกรมศุลกากร
(๓) สานักงานจะพิจารณาอนุมัติให้แล้วเสร็จภายใน ๓ ชั่วโมง
(๔) ระบบอิ เล็ กทรอนิกส์ จะอนุมัติการสั่งปล่ อยทุกรายการวัตถุดิบที่ผู้ ได้รับการส่งเสริม
ยื่นขออนุมัติ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นรายการวัตถุดิบที่ไม่อยู่ในข่ายที่ได้รับสิทธิ และประโยชน์ สานักงาน
จะเพิกถอนสิทธิและประโยชน์สาหรับวัตถุดิบตามสภาพของของ ราคาและอัตราภาษีอากรที่เป็นอยู่ ณ วันนาเข้า
ข้อ ๕ การขอตัดบัญชีวัตถุดิบ
(๑) ให้ผู้ได้รับการส่งเสริมยื่นคาขออนุมัติตัดบัญชีวัตถุดิบที่ ส่งออกเป็นผลิตภัณฑ์ ผ่าน
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ข้อมูล ดังนี
(๑.๑) การตัดบัญชีวัตถุดิบโดยใช้ข้อมูลใบขนสินค้าขาออก
(ก) ระบุ ชื่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ลงในช่ อ ง ENGLISH DESCRIPTION OF GOODS
และชื่อรุ่นลงในช่อง PRODUCT CODE หรือระบุชื่อผลิตภัณฑ์ ตามด้วยชื่อรุ่นลงในช่อง ENGLISH DESCRIPTION
OF GOODS และไม่ต้องระบุข้อมูลใดๆ ลงในช่อง PRODUCT CODE ทังนี ต้องตรงตามที่ระบุในใบขนสินค้าขาออก
อินวอยซ์ (INVOICE) และสูตรการผลิตที่ได้รับอนุมัติจากสานักงาน
(ข) กรณี ที่ มี ก ารโอนสิ ท ธิ ให้ แ ก่ VENDER ผู้ ส่ ง ออกต้ อ งระบุ ชื่ อ รุ่ น และ
ชื่อผลิตภัณฑ์และระบุเลขประจาตัวผู้เสียภาษี ๑๓ หลักของผู้รับโอน
(๑.๒) การตัดบัญชีวัตถุดิบโดยใช้ข้อมูลใบสรุปปริมาณการใช้วัตถุดิบที่ซือจากผู้ผลิต
ในประเทศ (REPORT V) ให้ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลของระบบ RMTS 2011
(๑.๓) การตัดบัญชีวัตถุดิบ กรณีการส่งออกผ่าน TRADER ผู้ได้รับการส่งเสริมต้อง
แจ้งข้อมูลแก่ TRADER ให้ระบุในใบขนสินค้าขาออก ดังนี
(ก) เลือกใช้สิทธิและประโยชน์ BOI และระบุเลขประจาตัวผู้เสียภาษี ๑๓
หลักของผู้รับโอนที่ได้รับการส่งเสริม
(ข) ระบุรายการสินค้าที่ส่งออก ๑ รายการต่อ ๑ VENDER
(ค) ระบุชื่อสินค้าที่ส่งออกเป็นชื่อผลิตภัณฑ์ของผู้รับโอน

-๓(๒) สานักงานจะพิจารณาและแจ้งผลให้ผู้ได้รับการส่งเสริมทราบผ่ านระบบสั่งปล่อย
คาประกันและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (RMTS 2011) ภายใน ๓ วันทาการ
ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ดวงใจ อัศวจินตจิตร์
(นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์)
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

