
วิธีปฏิบัติเก่ียวกับวัตถุดิบและวัสดุจําเปน
สําหรบักิจการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน



เนือหาโดยสรุป

• สิทธิประโยชน์การนําเข้าวตัถุดบิและวสัดุจาํเป็น

• คําจํากดัความของวัตถุดบิและวสัดุจาํเป็น

• การใช้สิทธิประโยชน์ตามมาตรา 36 

• การปฏิบัติเมือสินสุดสิทธิประโยชน์

• ข้อควรระวงัในการใช้สิทธิประโยชน์



 สิทธิประโยชน์การนําเข้าวัตถุดบิและวสัดุจําเป็น

มาตรา  36 (1) การยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดบิและวัสดุจําเปน ท่ีนํามาผลิตเปนผลิตภัณฑเพื่อการสงออก

มาตรา 36 (2) ใหไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับของท่ีผูไดรับการสงเสริมนํากลับเขามาเพ่ือสงกลับออกไป 

มาตรา 30/1 ใหไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับของท่ีผูไดรับการสงเสริมนํากลับเขามาเพ่ือใชในการวิจัยและพัฒนา 
รวมท้ังการทดสอบที่เก่ียวของ

มาตรา  30 การลดหยอนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดบิและวัสดุจําเปน ท่ีนํามาผลิตเปนผลิตภัณฑเพื่อจําหนายในประเทศ



คาํจํากดัความ 
วตัถุดิบ (Raw Material) หมายถึง ของทีใชใ้นการผลิต หรือผสม หรือประกอบเป็น
ผลิตภณัฑ์ ซึงบางครังอาจไม่คงสภาพเดิมเมือผ่านกระบวนการแลว้  ทงันี  ให้หมาย
รวมถึงของทีใชบ้รรจุผลิตภณัฑด์ว้ย   

วัสดุจําเป็น (Essential Material) หมายถึง ของซึงจาํเป็นตอ้งใชแ้ละเมือใชแ้ลว้
สินเปลืองในการผลิต หรือผสม หรือประกอบเป็นผลิตภณัฑ์หรือผลิตผล เพือให้ได้
ประสิทธิภาพ คุณภาพและมาตรฐาน ช่วยลดการสูญเสียและเพิมผลผลิตสําหรับ
ผลิตภณัฑห์รือผลิตผลดงักล่าว 



คาํจํากดัความ

• สูตรการผลติ หมายถึง รายการและปริมาณของวตัถุดิบทีประกอบขึนเป็นผลิตภณัฑต์่อ
หนึงหน่วยการผลิต

• ปริมาณสต็อกสูงสุด หมายถึง ปริมาณการนาํเขา้วตัถุดิบทีไดรั้บการยกเวน้อากรขาเขา้

• สังปล่อยวตัถุดบิ หมายถึง การแจง้ไปยงักรมศุลกากรเพอืการใชสิ้ทธิและประโยชน์
ยกเวน้อากรขาเขา้วตัถุดิบเพอืใชใ้นการทาํพิธีการศลุกากรขอคืนอากรหรือถอนการวาง
ประกนัอากร



คาํจํากดัความ

• ตัดบัญชีวตัถุดิบ  หมายถึง การทีผูไ้ดรั้บการส่งเสริมนาํหลกัฐานการส่งออก
ดาํเนินการตดับญัชีวตัถุดิบเพอืลดปริมาณคงเหลือวตัถุดิบทีไดใ้ชสิ้ทธิ

• วตัถุดิบคงเหลือ หมายถึง รายการและปริมาณวตัถุดิบนาํเขา้ทีไม่ไดถู้กตดับญัชีโดย
การส่งออกนอกราชอาณาจกัรหรือโดยกรณีอืนใดในระยะเวลาทีกาํหนด

• ใบขนสินค้าขาออก หมายรวมถึงใบขนสินคา้ออกโอนยา้ยในประเทศ ใบขนขา
ออกไปเขตปลอดอากร ใบรับรองการโอนสิทธิ (REPORT V)



การใช้สิทธิฯ มาตรา 36 

 การขออนุมัตปิริมาณสต็อกสูงสุด 4 เดือน

 การขออนุมัตสัิงปล่อยวตัถุดบิ

 การขออนุมัตสูิตรการผลติ

 การขออนุมัตติดับญัชีวตัถุดบิ

 การชําระอากรขาเข้าวตัถุดิบ

 การโอนและรับโอนวตัถุดบิ

 การขยายเวลานําเข้าวตัถุดิบ

 การปฏิบัติหลงัสินสุดสิทธิประโยชน์



การขออนุมัติปริมาณสต็อกสูงสุด

• เป็นการอนุมัติรายการวัตถุดิบ หน่วย และปริมาณของวัตถุดิบ เพือกาํหนดให้

บริษัทสามารถนําเข้าวัตถุดิบโดยได้รับการยกเว้นอากรขาเข้า 

• เป็นการยืนขออนุมัติเฉพาะรายการวัตถุดิบและวัสดุจําเป็นทีต้องการใช้สิทธิฯ 

ตามมาตรา 36 และวัตถุดบิและวสัดุจําเป็นทซืีอจากผู้ใช้สิทธิฯ ตามมาตรา 36

• เป็นการคาํนวณจากสูตรการผลติ ทกีาํลงัการผลติไม่เกนิ 4 เดือน 



  ต้องมีการนําเข้าเครืองจกัรครบตามขนัตอนทไีด้รับอนุมตัิ

  วตัถุดิบทใีช้สิทธิฯ ยกเว้นอากรขาเข้าต้องใช้ผลติผลติภัณฑ์ทไีด้รับการส่งเสริม 

     และเป็นไปตามขนัตอนการผลติทไีด้รับอนุมตัิ

  เป็นการอนุมตัิก่อนการใช้สิทธิฯ

  ใช้สิทธิภายในระยะเวลาทกีาํหนด

  ปฏิบัติตามข้อกาํหนดต่างๆ ในการใช้สิทธิฯ



บัญชีรายการวัตถุดิบและวสัดุจาํเป็น

สาํหรับรายการวตัถุดิบทีอนุมติัให้นาํเขา้ แบ่งเป็น 2 ประเภท 

• ชือหลกั  ใชเ้พือกาํหนดรายการวตัถุดิบและปริมาณทีไดรั้บอนุมติัใหน้าํเขา้

• ชือรอง  ใชเ้พือการสงัปล่อยวตัถุดิบโดยไดรั้บการยกเวน้อากรขาเขา้



หัวข้อ รายละเอียด

ชือหลกั

เป็นชือ common name เพือขออนุมัติปริมาณสตอ็ก

และขออนุมัติสูตรการผลติ 

วตัถุดิบ 1 รายการมีชือหลกัได้เพยีง 1 ชือ

หน่วยการนําเข้าของชือหลกัต้องเป็นไปตามรหัสสถิติ

ของกรมศุลกากร



หัวข้อ รายละเอยีด

ชือรอง

ชือรอง หมายถึง ส่วนแยกย่อยของชือหลกั โดยชือรองนันต้อง

เป็นสินค้าชนิดเดียวกนั หรือผลติจากวสัดุทแีตกต่างกนั

ชือรอง หมายถึง คาํย่อของวตัถุดบิในชือหลกั หรือชือทาง

การค้าทพีิสูจน์ได้ว่าเป็นสินค้าชนิดเดียวกนั

ชือรองทุกชือให้ระบุเลขพกิดันําเข้าของกรมศุลกากร ( 8 หลกั)

หน่วยของชือหลกัและชือรองต้องเป็นหน่วยเดยีวกนัและต้อง

เป็นหน่วยในรหัสสถิติของกรมศุลกากรเท่านัน (Unit Code)



ตัวอย่างการกาํหนดชือหลกั ชือรอง



ตัวอย่างการกาํหนดชือหลกั ชือรอง



ตัวอย่างการกาํหนดชือหลกั ชือรอง



ตัวอย่างการกาํหนดชือหลกั ชือรอง



หน่วยของวตัถุดิบ



บัญชีรายการวตัถุดิบและวัสดุจําเป็น

•ยนืขออนุมติัเฉพาะรายการวตัถุดิบและวสัดุจาํเป็นทีใช้
สิทธิประโยชน์มาตรา 36 (1) และวตัถุดิบและวสัดุ
จาํเป็นทีซือจาก ผูที้ใชสิ้ทธิประโยชนม์าตรา 36 (1)

•วตัถุดิบและวสัดุจาํเป็นทีขออนุมติัจะตอ้งใชใ้นการผลิต
เพือการส่งออกเท่านนั (ส่งออกทางตรงและส่งออก
ทางออ้ม)



การตรวจสอบหน่วยของวตัถุดบิและวสัดุจําเป็น

หากรหสัสถิติสินคา้ มีหน่วยเป็น หน่วยของนาํหนกั ( KGM – Kilogram, CTM – Carat ) ระบบจะไม่ตรวจสอบค่า

ในช่อง Quantity Unit Code สามารถระบุหน่วยทีไม่ตรงกบัหน่วยของรหสัสถิติสินคา้ ได ้เช่น พิกดัศุลกากร 

84718930-999/KGM ในช่อง Quantity Unit Code สามารถระบุหน่วยเป็น SET หรือ C62 หรืออืน ๆ ไดจ้าก ตามที

ไดรั้บอนุมติั BOI

หากรหสัสถิติสินคา้ มีหน่วยทีไม่ใช่  หน่วยของนาํหนกั( KGM – Kilogram, CTM – Carat )  ระบบจะตรวจสอบค่า

ในช่อง Quantity Unit Code โดยตอ้งตรงกบัหน่วยของรหสัสถิติสินคา้ แต่หากไม่ตรงกนัก็ตอ้ง Convert  Quantity 

Unit Code ใหต้รงกบัหน่วยของรหสัสถิติสินคา้ เช่น พิกดัศุลกากร 85423900-000/C62 ในช่อง Quantity Unit Code 

ตอ้งระบุหน่วยเป็น C62 



การตรวจสอบหน่วยของวตัถุดบิและวสัดุจําเป็น

Invoice Number 1234

ลาํดบัที รายการ จาํนวน

1 CNC 3 UNIT

2 HEATER 5 SET 

Invoice Number 5678

ลาํดบัที รายการ จาํนวน

1 IC 3 Unit

2 IC 5 SET 

ตวัอย่าง พิกดัสินค้า 8471.89.30 
รหสัสถิติ 999/KGM

ตวัอย่าง พิกดัสินค้า 8542.39.00 

รหสัสถิติ 000/C62



การตรวจสอบหน่วยของวตัถุดิบและวสัดุจําเป็น

ตวัอยา่ง พิกดัสินคา้ 8471.89.30 รหสัสถิติ 999/KGM
ลาํดบัทีใน

ใบขน

สินค้า

เลขที Invoice 

Number

ลาํดบัรายการ

ใน Invoice

รายการ  

(ชือสินค้า)

จาํนวน

(Quantity/Unit)

จาํนวนใน Invoice

(Invoice Quantity/Unit)

1 1234 1 CNC 3 Unit 3 Unit

2 1234 2 HEATER 5 SET 5 SET

ตวัอยา่ง พิกดัสินคา้ 8542.39.00 รหสัสถิติ 000/C62
ลาํดบัทีใน

ใบขน

สินค้า

เลขที Invoice 

Number

ลาํดบัรายการ

ใน Invoice

รายการ  

(ชือสินค้า)

จาํนวน

(Quantity/Unit)

จาํนวนใน Invoice

(Invoice Quantity/Unit)

1 5678 1 IC 3 C62 3 C62

2 5678 2 IC 5 C62 5 SET



ตัวอย่างการขออนุมัตปิริมาณ MAX STOCK

ขนัตอนการผลิต

1) ทาํความสะอาด Base Machining

ดว้ย Washing machine

2) นาํไปตดัชินส่วนต่างๆ เช่น Thrust Yoke, Bush, FPC.

และอืนๆ (ขึนอยูก่บั model ของ motor) ดว้ยกาว Adhesive

เครืองจกัรทีใช ้: 

- Pressi Fit machine

- Adhesive Apply machine

- Oven

- Air leak Tester

3) ตรวจสอบระนาบของชินส่วนดว้ยเครือง :

- High Checker machine / Hi pot check machine

- กลอ้ง Microscope

4) บดักรี สายไฟ (Wire) ดว้ย Solder machine

5) ตรวจสอบอีกครังก่อนบรรจุหีบห่อ



รายละเอียดสูตรการผลิตและปริมาณการใช้วตัถุดิบและวสัดุจําเป็นของแต่ละแบบ ตามมาตรา 36
ชือผลิตภัณฑ์ BASE ASSEMBLY
รุ่น (MODEL)   A-1 และ A-2
ปริมาณทจีะผลิตในระยะเวลา 4 เดือน จํานวน 1,000,000 ชิน
ของ บริษัท ABC จํากัด  บัตรส่งเสริมเลขท ี 1234/2552 ลงวนัที 16 สิงหาคม 2552

รายการที รายการวัตถุดิบ Model A-1 

ปริมาณใช้/ชิน 

ปริมาณการผลติ

500,000 ชิน

Model A-2

ปริมาณใช้/ชิน 

ปริมาณการผลติ

500,000 ชิน

รวม

000001 BASE MACHINING (PC) 1 500,000 1 500,000 1,000,000

000002 YOKE (PC) 1 500,000 1 500,000 1,000,000

000003 BUSH (PC) 1 500,000 0 0 500,000

000004 FLXIBLE PRINTED 

CIRCUIT(PC)
1 500,000 1 500,000 1,000,000

000005 STATOR (PC) 1 500,000 1 500,000 1,000,000

ตัวอย่างการขออนุมัตปิริมาณ MAX STOCK



ตัวอย่างปริมาณ MAX STOCK
รายการที ชือหลกั ชือรอง หน่วย ประเภทพกิดั ปริมาณ 4 เดือน คาํอธิบาย

000001 BASE MACHINING BASE MACHINING C62 XXXXXXXX 1,000,000 ฐานของฮาร์ดดสิทาํจากอลมิูเนียม

BASE MACHINING 123 XXXXXXXX ฐานของฮาร์ดดสิทาํจากอลมิูเนียม

000002 YOKE YOKE C62 XXXXXXXX 1,000,000 ก้ามปูใช้ขบัเคลือนชินงาน

TRUST YOKE XXXXXXXX ก้ามปูใช้ขบัเคลือนชินงาน

000003 BUSH BUSH C62 XXXXXXXX 500,000 บุ๊ชรองเพลา

BRASS BUSH XXXXXXXX บุ๊ชรองเพลา

000004 FLEXIBLE PRINTED 

CIRCUIT

FLEXIBLE PRINTED 

CIRCUIT

C62 XXXXXXXX 1,000,000 วงจรพมิพ์ชนิดอ่อน

FPC XXXXXXXX วงจรพมิพ์ชนิดอ่อน

000005 STATOR STATOR C62 XXXXXXXX 1,000,000 ขดลวดแม่เหลก็

STATOR 789 XXXXXXXX ขดลวดแม่เหลก็



การนําผลติภณัฑ์ทส่ีงออกไปแล้วกลบัมาซ่อมแซม

• เป็นผลติภัณฑ์ทผีลติเอง

• เป็นผลติภัณฑ์ทสีามารถซ่อมแซมได้

• ปริมาณทอีนุมตัิตามความเหมาะสม

• จะต้องส่งออกภายใน 1 ปีนับแต่วันนําเข้า

• อะไหล่ทใีช้ในการซ่อมไม่ได้รับสิทธิยกเว้นอากรขาเข้า

• อนุมัติในบญัชีปริมาณสต็อกสูงสุดโดยใช้อกัษร R นําหน้า

• ชือทขีออนุมัติเป็นชือหลกัซึงตรงกบัชือรอง (ขนึด้วย returnชือสินค้า....)

• สูตรการผลติจะเป็น 1:1



รายการที ชือหลกั ชือรอง หน่วย ประเภทพกิดั ปริมาณ 4 เดือน คาํอธิบาย

000001 BASE MACHINING BASE MACHINING C62 XXXXXXXX 1,000,000 ฐานของฮาร์ดดสิทาํจากอลมิูเนียม

BASE MACHINING 123 XXXXXXXX ฐานของฮาร์ดดสิทาํจากอลมิูเนียม

000002 YOKE YOKE C62 XXXXXXXX 1,000,000 ก้ามปูใช้ขบัเคลือนชินงาน

TRUST YOKE XXXXXXXX ก้ามปูใช้ขบัเคลือนชินงาน

000003 BUSH BUSH C62 XXXXXXXX 500,000 บุ๊ชรองเพลา

BRASS BUSH XXXXXXXX บุ๊ชรองเพลา

000004 FLEXIBLE PRINTED 

CIRCUIT

FLEXIBLE PRINTED 

CIRCUIT

C62 XXXXXXXX 1,000,000 วงจรพมิพ์ชนิดอ่อน

FPC XXXXXXXX วงจรพมิพ์ชนิดอ่อน

000005 STATOR STATOR C62 XXXXXXXX 1,000,000 ขดลวดแม่เหลก็

STATOR 789 XXXXXXXX ขดลวดแม่เหลก็

R000001 RETURN BASE 

ASSEMBLY

RETURN BASE ASSEMBLY C62 XXXXXXXX 100,000 สินค้าทีนํากลับมาซ่อมแซม

ตัวอย่างปริมาณ MAX STOCK



3) บริษทัคียข์้อมูล

BIRTIMP

4) ส่งข้อมูล BIRTIMP ผ่านระบบ

Online มาทีสมาคม
5) สมาคมส่งข้อมูล

(ebXML) การอนุมติัให้

กรมศลุกากร 

8)  Shipping ส่งใบขนขาเข้าฉบบัสมบรูณ์ไปที

กรมศลุกากรเพือเดินพิธีการสงัปล่อยต่อไป

6) บริษทัตรวจสอบ

เลขทีหนังสืออนุมติัผา่น

ระบบ  Online

1) Shipping รบัอินวอยซ์

ขาเข้าแล้วจดัทาํร่างใบขน

ขาเข้า

7) Shipping

รบัเลขที

หนังสือ

อนุมติัจาก

บริษทัคียล์ง

ใบขน

2) ส่ง

ร่าง

ใบขน

ขาเข้า

ให้

บริษทั
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***

ขนัตอนโดยรวมการสังปล่อยวตัถุดบิแบบไร้เอกสาร



การลงบัญชีสังปล่อยวตัถุดิบและวสัดุจําเป็น

นําเข้าจาก การสังปล่อย การบันทกึบัญชี

 RMTS

  ต่างประเทศ  สังปล่อย   ลงบญัชีในสตอ็ก

  เขตปลอดอากร  สังปล่อย ลงบญัชีในสตอ็ก

  คลงัสินค้าทณัฑ์บน  สังปล่อย ลงบญัชีในสตอ็ก

  บริษัทใช้สิทธิ ม.36 (1)  ไม่ต้องสังปล่อย  ไม่ต้องลงบญัชีในสตอ็ก

  มาตรา 19 ทวิ  ไม่ต้องสังปล่อย  ไม่ต้องลงบญัชีในสตอ็ก



การใช้ธนาคารคาํประกนั

•อนุญาตใหใ้ชธ้นาคารคาํประกนัไดเ้มือไดต้อบรับมติใหก้ารส่งเสริมแลว้

•คาํประกนัเฉพาะอากรขาเขา้ ในกรณีทีไม่ไดรั้บอนุมติับญัชีรายการวตัถุดิบ 

•คาํประกนัอากรขาเขา้และภาษีมูลค่าเพิม ในกรณีทีไดรั้บอนุมติับญัชีรายการ
วตัถุดิบเฉพาะรายการวตัถุดิบ

•ระยะเวลาในการคาํประกนั 1 ปี

•ดาํเนินการถอนคาํประกนัภายในระยะเวลาทีไดรั้บอนุญาตให้คาํประกนั



การอนุมัติสังปล่อยวตัถุดิบและวสัดุจําเป็น

กรณีทไีด้รับอนุมัตบิญัชีรายการวตัถุดบิ อนุมตัิ เฉพาะรายการและจาํนวน

ทีนาํเขา้มารวมกนัแลว้ไม่เกิน ปริมาณสตอ็กสูงสุดทีไดรั้บอนุมติั

กรณีถอนคาํประกนั อนุมตัิ ตามสิทธิทีไดท้าํการคาํประกนัไวต้อ้งถอนคาํ

ประกนัในเวลาทีไดรั้บอนุมติั

กรณีขอคืนอากร ตอ้งขอคืนอากรภายใน 2 ปีนบัแต่วนันาํเขา้

กรณีสินสุดสิทธิ ตอ้งขอคืนอากรภายใน 1 ปีนบัแต่วนัสินสุดสิทธิ



การขออนุมัติสูตรการผลติ

• เป็นการอนุมัติปริมาณการใช้วตัถุดิบจริงในการผลติผลติภณัฑ์ทุก

รายการตามชือหลกั

• กรณมีีส่วนสูญเสีย จะอนุมัตเิฉพาะวตัถุดบิทนํีาเข้าเป็น นําหนัก 

ปริมาตร หรือพืนที
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ท้ายม้วน (2)

ชินงานทมีีตาํหน ิ(4)
ตัดขอบ (3)

ส่วนทแีรเงา 5 ผลติภัณฑ์

ส่วนสูญเสียในสูตร 

5

ส่วนสูญเสียนอกสูตร    

1, 2, 3, 4

ตดัขอบ (3)
หัวม้วน (1)
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1

2

3

0.52 Kg. = 0.50 Kg. + 0.02 Kg.

Product (ชินงาน)                   

นําหนักสุทธิ = 0.50 Kg.

เศษส่วนสูญเสียในสูตรการผลติ 

นําหนัก Scrap = 0.02 Kg.

การคํานวณส่วนสูญเสียในสูตร



รายละเอียดสูตรการผลิตและปริมาณการใช้วตัถุดิบและวสัดุจําเป็นของแต่ละแบบตามมาตรา 36
ชือผลิตภัณฑ์ SHAFT รุ่น S-001
ปริมาณทจีะผลิตในระยะเวลา 4 เดือน จํานวน 10,000,000  ชิน
ของ บริษัท  เมทัล (ประเทศไทย) จํากัด  บัตรส่งเสริมเลขที 1234/2553  ลงวนัที 16 สิงหาคม 2553

รายการที
รายการวัตถุดิบและ

วัสดุจําเป็น
หน่วย

สูตรการผลติ

ปริมาณ          

การใช้สุทธิต่อ

ผลิตภัณฑ์ 1 ชิน

ปริมาณ        

ส่วนสูญเสียต่อ

ผลิตภัณฑ์ 1 ชิน

ปริมาณ

การใช้รวมต่อ

ผลิตภัณฑ์ 1 ชิน

ปริมาณวัตถุดิบและ

วัสดุจําเป็นทใีช้ในการ

ผลิต 4 เดือน

000001 Steel Sheet KGM 0 0 0

000002 Steel Bar KGM 0.500 0.100 0.600

000003 Copper Sheet KGM 0 0 0

000004 Steel Wire KGM 0 0 0

ตัวอย่างการขออนุมัตสูิตรการผลติ



ขนัตอนการตัดบัญชีวตัถุดิบจากการส่งออก

 เตรียมข้อมูลในการตัดบัญชี ได้แก่ ข้อมูลการส่งออกจากกรมศุลกากร ข้อมูลการโอน

สิทธิจากผู้ส่งออก

 ตรวจสอบข้อมูลการส่งออกกบัระบบ  RMTS

 ตรวจสอบข้อมูลการส่งออกกบัฐานข้อมูลของกรมศุลกากร

 ข้อมูลของบริษทัฯ ตรงกบัข้อมูลการส่งออกกบัข้อมูลของ กรมศุลกากรและระบบ  

RMTS ระบบจะอนุมตัิให้ตัดบญัชี



ข้อมูลทใีช้ในการตัดบัญชีจากการส่งออก

1. เลขทใีบขนขาออก

2. วนัทรัีบบรรทุก  status 04

3. ชือรุ่นของสินค้าทส่ีงออก

4. ชือของสินค้าทส่ีงออก

5. ปริมาณทส่ีงออก

6. หน่วยของสินค้า

7. เลขทบัีตรส่งเสริม



การระบุข้อมูลในใบขนขาออก

 ช่อง  BOI LICENSE  ระบุ เลขบัตรทบัีตรส่งเสริม

 ช่อง ENGLISH DESC. ระบุ ชือผลติภัณฑ์ทส่ีงออกให้ตรงกบั INVOICE และสูตร

การผลติทไีด้รับอนุมัติ

 ช่อง PRODUCT CODE ระบุ ชือรุ่นสินค้าทส่ีงออกให้ตรงกบั INVOICE และสูตร

การผลติทไีด้รับอนุมัติ

 ช่อง UNIT ระบุ หน่วยสินค้าทส่ีงออกให้ตรงกบั INVOICE และสูตรการผลติทไีด้รับ

อนุมัติ



 ช่อง Permit Number ระบุ BOI ตามดว้ยเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีของ
ผูส่้งออก

 ช่อง วนัท ีระบุ วนัทีสร้างใบขน

 ช่อง เลขประจาํตัวผู้เสียภาษีของหน่วยงานทีอนุญาต ระบุ เลข
ประจาํตวัผูเ้สียภาษีของ BOI 

การระบุข้อมูลในใบขนขาออก



การระบุ Vender ID 

1. ผู้โอนจะต้องทราบเลขทนิีติบุคคลของบริษัท Vender ทไีด้รับสิทธิ

และประโยชน์ BOI

2.  การโอนสิทธิให้บริษัท Vender ผู้ส่งออกต้องระบุชือสินค้า 

(product) และ ชือรุ่น (model) ของ Vender ให้ตรงกบัสูตรการผลติ

ของVender ทไีด้รับอนุมัติจากสํานักงานฯ



การระบุข้อมูลในใบขนขาออก กรณีส่งออกผ่าน TREADER

ผูไ้ดรั้บการส่งเสริมแจง้ TREADER ดงันี

• ช่องการใชสิ้ทธิประโยชน์เลือกใชสิ้ทธิ  BOI

• ช่องหมายเหตุ ระบุเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี  ของผูรั้บโอน

•รายการสินคา้ทีส่งออก 1 รายการต่อ 1 VENDER

• ชือสินคา้ทีส่งออกตรงกบัชือผลิตภณัฑข์องผูรั้บโอน



ตัวอย่างสูตรการผลติ (โอน Vender)

รายการที รายการวัตถุดิบ หน่วย ปริมาณการใช้/ชิน

สุทธิ สูญเสีย รวม

000001 MOTOR C62 1 0 1

000002 BLADE C62 1 0 1

000003 LOCK NUT C62 1 0 1

000004 FAN GUARD C62 2 0 2

000005 CORD C62 1 0 1

000006* REMOTE C62 1 0 1



การโอน VENDER

รายการ ที 000006 เป็นวตัถุดิบทีซือจาก Vender ทีใชสิ้ทธิ BOI 

หาก Vender ขายผลิตภณัฑใ์นชือ Remote Control ผูส่้งออกตอ้งจดชือ 
Remote Control ในชือรองของ ชือ Remote

(บางกรณี Vender ตอ้งขออนุมติัสูตรการผลิต โดยระบุชือผลิตภณัฑใ์หต้รง
ตามทีผูส่้งออกโอน Vender มา)



1. ตัดบัญชีวตัถุดบิแล้วยอดคงเหลือ (Balance) ติดลบ ระบบจะไม่อนุญาต ให้ตัดบัญชีในงวด

นันๆ ต้องแก้ไขไม่ให้ Balance ติดลบ

2. ใบขนสินค้าขาออกจะตัดบัญชีตามสูตรการผลติทมีีช่วงวนัทขีองการใช้ สูตรนันอยู่ในช่วง

เดยีวกนักบัวนัทใีนใบขนขาออก (กรณทีไีม่ระบุ Revision ในการขอตัดบัญชี)

ตัวอย่าง 

          สูตร รุ่น F14 Revision 1 อยู่ในช่วงวนัท ี1 ม.ค. 55 - 31 ธ.ค. 55 

          สูตร รุ่น F14 Revision 2 แก้ไขเมือวนัท ี1 ม.ค. 56 

     ใบขนส่งออกเมือวนัท ี10 ธ.ค. 55 แต่นํามาตดับญัชีกับสมาคมในวนัท ี10 ม.ค. 56 ระบบจะ

ตัดบัญชีทสูีตร Revision 1 โดยอตัโนมตั ิเพราะระบบจะเช็ควนัทส่ีงออกในใบขนเป็นหลัก



การชําระภาษอีากรสําหรับผลติภัณฑ์ทไีม่สามารถส่งออกได้

1. เป็นผู้ส่งออกส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80)

2. ชําระก่อนจาํหน่ายผลติภณัฑ์

3. อตัราอากรขาเข้าจะเรียกเกบ็ในอตัราทวัไป

การขอชําระอากรขาเข้าวตัถุดิบและวัสดุจาํเป็น

การชําระภาษอีากรสําหรับวตัถุดบิทไีม่ได้ใช้ผลติเพือส่งออก

1. มีภาระภาษีอากรตามสภาพ ณ วันนําเข้าอากรขาเข้า

2. มีภาระภาษีมูลค่าเพมิ

3. เงนิเพมิร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของภาษีมูลค่าเพมิทต้ีองชําระ

4. เบียปรับ 1 เท่าของภาษมูีลค่าเพมิทต้ีองชําระ



การชําระภาษอีากรสําหรับวัตถุดิบทไีม่ได้ใช้ผลติเพือส่งออก

- รายการวตัถุดบิทขีอชําระภาษีอากรต้องเป็นรายการเดียวกบัรายการทนํีาเข้า

- ระบุเลขที INVOICE  เลขทหีนังสือสังปล่อย  และเลขทใีบขนขาเข้า

พร้อมระบุรายการทขีองวตัถุดิบในใบขนขาเข้า

- แยกยืนขอชําระภาษีอากรรายการวตัถุดิบตามท่าทีสังปล่อย



การโอนวตัถุดิบและวัสดุจําเป็น

1. วนัทไีด้รับอนุญาต ผู้โอนและผู้รับโอนต้องอยู่ในระหว่างได้รับสิทธิตาม

มาตรา 36 (1)

2. รายการวตัถุดบิทโีอนและรับโอนต้องเป็นชือวตัถุดิบเดียวกนั 

3. ปริมาณวตัถุดิบทีรับโอนต้องไม่เกนิปริมาณสต็อกสูงสุดทไีด้รับอนุมัติ

4. จะต้องติดต่อสมาคมสโมสรนักลงทุนเพือปรับยอดภายใน 1 เดือน

5. วตัถุดิบทรัีบโอนมานันถือ เสมือนผู้รับโอนเป็นผู้นําเข้า



การนําวตัถุดิบออกนอกบริษทัฯ

             การส่งวัตถุดบิไปต่างประเทศ

1. รายการวตัถุดิบทีส่งออกจะต้องเป็นรายการเดยีวกนักบัรายการทีนําเข้า

2. จะต้องส่งออกระหว่างได้รับสิทธิ กรณหีมดสิทธิต้องส่งออกภายใน 1 ปีนับแต่วนัหมดสิทธิ

              การนําวัตถุดบิหรือผลติภัณฑ์ออกนอกสถานท ี 

จะต้องขออนุญาตก่อนนําออกไปนอกสถานที



การขออนุญาตและปรับยอดรายการวตัถุดิบ กรณส่ีงออกไปต่างประเทศ
• บริษทัต้องขออนุญาตส่งออกก่อนทําการส่งออกวตัถุดบิไปต่างประเทศ หากทําการส่งออก

ก่อนขออนุญาตจะไม่สามารถตัดบัญชีรายการวตัถุดบิและวสัดุจําเป็นได้

• บริษทัยืนเรืองผ่านระบบ RMTS Online และเป็นการอนุมัติแบบอตัโนมัติ โดยมเีงือนไข 
คือ รายการวตัถุดบิทส่ีงออกจะต้องเป็นรายการเดยีวกันกบัรายการทนํีาเข้า และปริมาณที
ส่งออกต้องไม่เกนิปริมาณทีนําเข้า 

• การทําใบขนสินค้าขาออกโดยกรอกข้อมูลดงันี 

      1. เลือกใช้สิทธิประโยชน์ BOI  

      2. ระบุเลขทอีนุญาตส่งออกในช่อง Permit Number  

      3. ระบุวนัทอีนุญาตส่งออกในช่องวนัท ี 

      4. ระบุ Tax ID ของ BOI ในช่องเลข 13 หลักของหน่วยงานทอีนุญาต



การขยายเวลานําเข้าวตัถุดิบตามมาตรา 36 

1. ต้องได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรา 36 อยู่แล้ว

2. ต้องยืนขอขยายเวลาก่อนสินสุดสิทธิฯ ไม่เกนิ 3 เดือน และหมดสิทธิฯ 

แล้วไม่เกนิ 6 เดือน

3. ระยะเวลาในการขยายเวลาไม่เกนิ 2 ปี

4. ต้องไม่มีใบขนขาออกเกนิ 1 ปี ทยีงัไม่ได้ตัดบัญชีนับจากวนัทยืีนเรือง

5. ยืนผ่านระบบออนไลน์ 



การปฏิบัติเมือสินสุดระยะเวลาทไีด้รับสิทธิประโยชน์

1.  ตัดบัญชีและปิดบัญชี (ปริมาณคงเหลือเท่ากบัศูนย์) ภายใน 2 ปี

นับแต่วันสินสุดสิทธิ 

2. ยอดคงเหลือจากการปิดบัญชีต้องชําระภาษีอากรตามสภาพ ณ วนันําเข้า



ข้อควรระวงัในการขออนุมัติสูตรการผลติ

 ชือสินค้าและชือรุ่นของสูตรการผลติต้องตรงกบัทรีะบุในใบขนสินค้าขาออก

และ INVOICE

 ตรวจสอบรายการวัตถุดบิทใีช้ในการผลติว่าได้ใช้สิทธิใด

 กรณใีช้วตัถุดบิทซืีอจาก Vendor ในประเทศต้องแน่ใจว่าชือวตัถุดิบอยู่ใน

สูตรการผลติ หากไม่มีอยู่ในสูตรการผลติจะไม่สามารถโอนสิทธิได้ 

 กรณใีช้วตัถุดบิทซืีอจาก Vendor ใช้ชือหลกั ชือรองเป็นชือเดียวกนั เพือ

สะดวกในการโอนสิทธิ



ข้อควรระวงัการนําเข้า 

 รายการวตัถุดิบทรีะบุในใบขนขาเข้าต้องตรงกบัรายการวตัถุดบิทไีด้รับอนุมตัิและตรง

กบั INVOICE

 รายการวตัถุดิบชือหลัก 1 ชืออาจมชืีอรองได้หลายชือ มักเกดิข้อผดิพลาดในการเลือก

กรุ๊ปวัตถุดิบ

 หน่วยของวตัถุดบิทนีําเข้าต้องตรงกับหน่วยทไีด้รับอนุมตัิ หน่วยทพีมิพ์ในใบขน

สินค้าอาจไม่ใช่หน่วยทส่ีงข้อมูลเข้าสู่ระบบของกรมศุลกากร

 ต้องแน่ใจว่ารายการสินค้าทนีําข้าอยู่ในบัญชีทไีด้รับอนุมตัิ



ข้อควรระวงัในการส่งออก

 สินค้าส่งออกทรีะบุในใบขนขาออกต้องตรงกบัสูตรการผลิตทไีด้รับอนุมัติและตรงกบั 

INVOICE และบันทึกในช่อง ENGLISH DESC.

 รุ่นของสินค้าต้องตรงกบัสูตรการผลติทไีด้รับอนุมตัิและตรงกบั INVOICE และ

บันทึกในช่อง PRODUCT CODE

 โอนสิทธิการตัดบัญชีให้แก่ Vendor ในชือรองพร้อมระบุชือ รุ่นตามท ีVendor ได้จด

สูตรไว้

 ระบุเลขทบัีตรส่งเสริมในช่อง BOI LICENSE 



วิธีปฏิบัติสําหรับส่วนสูญเสีย
ส่วนสูญเสียในสูตร

- การขออนุมัตส่ิงออกไปต่างประเทศ

- การขออนุมัตจิําหน่ายในประเทศ โดยชําระภาษีตามสภาพเศษ

ส่วนสูญเสียนอกสูตร

- การขออนุมัตส่ิงไปต่างประเทศ

- การขออนุมัตทิําลายและขายเศษซากในประเทศ (กรณเีศษซากมมูีลค่าต้องชําระภาษตีาม 

                สภาพเศษก่อนจําหน่าย)

- การขออนุมัตบิริจาค



สําหรับรายได้ทีเกิดจากการจําหน่ายส่วนสูญเสีย  ให้นับเป็น

รายได้ของโครงการและอยู่ในข่ายได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตาม

มาตรา 31

วิธีปฏิบัติสําหรับส่วนสูญเสีย



ระบบฐานข้อมูล RMTS Online Phase 1
บญัชีรายการวัตถุดบิและปริมาณสตอ็กสูงสุด

• สูตรอ้างองิเพือขอบญัชีรายการวัตถุดบิและปริมาณสต็อกสูงสุด

• ชือรองรายการวัตถุดบิ
สูตรผลติภัณฑ์

• สูตรการผลติ/แก้ไขสูตรการผลติ
• ยกเลกิสูตรการผลิต
• คดัลอกสูตรการผลิต 
• โอนสูตรการผลิต

การขออนุญาตและปรับยอดรายการวตัถุดบิ กรณส่ีงออกไปต่างประเทศ

• ส่งคืนวตัถุดบิไปต่างประเทศ (Return)
กาํหนดระยะเวลาการนําเข้า

• กาํหนดวนันําเข้าครังแรก
• กาํหนดวนันําเข้าครังแรก (Group MaxImport)



RMTS

ขนัตอนการทํางานรูปแบบเดมิ

1. บริษัทยืนข้อมูล

ผ่านระบบ

2. จนท. สกท. 

พจิารณาผ่านระบบ

3. กรณีอนุมัติบันทกึ

ข้อมูลในระบบ

1. บริษัทยืนเอกสาร

2. จนท. สกท.

พจิารณาเอกสาร

3. บริษัทยืนเอกสารทีสมาคม 

เพือตรวจสอบต่อไป

เปรียบเทียบขนัตอนการทํางาน

ขนัตอนการทํางานระบบ RMTS Online




