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หวัขอ้บรรยำย

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



สทิธปิระโยชน์

ผู้ได้รับการส่งเสริมจะได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับ
เครื่องจักร ตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติแต่เครื่องจักรนั้น ต้องไม่เป็น
เครื่องจักรที่ผลิตหรือประกอบได้ในราชอาณาจักร   ซึ่งมีคุณภาพใกล้เคียงกันกับ
ชนิดที่ผลิตในต่างประเทศ และมีปริมาณเพียงพอที่จะจัดหามาให้ได้

มาตรา 28    

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



ค ำจ ำกดัควำม

หมายความว่า เครื่องจักรที่จ าเป็นต้อง
ใช้ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริม และ เครื่องจักรที่จ าเป็นต้อง
ใช้ในการก่อสร้างโรงงาน ซึ่งรวมถึง ส่วนประกอบ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ และ โครงโรงงานส าเร็จรูปที่น ามาติดตั้ง
เป็นโรงงาน 

เครื่องจักร

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



ส่วนประกอบ (Part and Component) 
หมายถึง ชิ้นส่วนต่าง ๆ รวมทั้งอะไหล่ ที่ใช้ประกอบขึ้นเป็นเครื่องจักรซึ่ง
หากแยกชิ้นส่วนหนึ่งส่วนใดออกจากกันแล้ว จะท าให้เครื่องจักรดังกล่าวไม่
สามารถท างานได้

ค ำจ ำกดัควำม

อุปกรณ์ (Accessory) 
หมายถึง ชิ้นส่วนที่น ามาประกอบกับเครื่องจักรเพื่อให้ท างานได้ตามวัตถุประสงค์ หากขาด
อุปกรณ์แล้วเครื่องจักรยังท างานได้แต่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้รวมถึงแม่พิมพ์และ
อุปกรณ์ที่ท าหน้าที่เสมือนแม่พิมพ์หรือต้นแบบ (Master Mould) แม่แบบและอุปกรณ์จับ
ยึดชิ้นงาน (Jig and Fixture) ที่ใช้ส าหรับการท างานที่มีการผลิตจ านวนมาก

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



เครื่องมือ (Tool)
หมายถึง ของที่ใช้งานโดยอิสระหรือของที่ใช้งานร่วมกับเครื่องจักร

เครื่องใช้ (Implement) 
หมายถึง ของที่ใช้สนับสนุนกรรมวิธีการผลิตเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

โครงโรงงานส าเร็จรูป (Pre-Fabricated Factory Structure) 
หมายถึง โครงโรงงานส าเร็จรูปซึ่งสามารถถอดออกได้ เพ่ือน ามาติดต้ังหรือประกอบเป็นโรงงาน

(ตามประกาศส านักงานที่ ป1/2546 )

ค ำจ ำกดัควำม

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



1. การพิจารณาอนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักร  60 วัน

2. การพิจารณาอนุมัติแก้ไขบัญชีรายการเครือ่งจักร 30 วัน

3. การอนุมัติสั่งปล่อยเครื่องจักร 1 วัน

4. การพิจารณาอนุมัติผ่อนผันให้ใชธ้นาคารค้ าประกัน 1 วัน

5. การพิจารณาอนุมัติขยายเวลาผ่อนผันให้ใช้ธนาคารค้ าประกัน 1 วัน

6. การอนุญาตให้ส่งเครือ่งจักรออกไปต่างประเทศ 1 วัน

ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



7.   การขออนุมัติขยายเวลาน าเข้าเครือ่งจักร  45 วัน

8.   การขออนุญาตจ านอง เช่าซื้อหรือท าสัญญาเชา่แบบลิสซิ่ง 15 วัน

9.   การขออนุญาตจ าหน่ายหรือโอนหรือบริจาคเครือ่งจักร 15 วัน

10. การขออนุญาตน าเครือ่งจักรไปใชเ้พื่อการอ่ืน 15 วัน

11. การขออนุญาตน าเครือ่งจักรไปให้บคุคลอ่ืนใช้ 15 วัน

12. การขออนุมัติตัดบัญชีเครื่องจักร 30 วัน

ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



▪ เป็นการอนุมัติก่อนน าเข้า
▪ น าเข้าภายในเวลาที่ก าหนด
▪ เป็นเครื่องจักรที่ไม่สามารถผลิตได้ในประเทศ
▪ อนุมัติตามการใช้งานจริง

เกณฑก์ำรใชส้ทิธปิระโยชนด์ำ้นเคร ือ่งจกัร

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



▪ ใช้ในโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริม
▪ ใช้งานไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันน าเข้า
▪ ใช้ในสถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริม
▪ เป็นผู้ใช้เครื่องจักรที่ได้ใช้สิทธิยกเว้นอากรขาเข้า

เงือ่นไขในกำรใชเ้คร ือ่งจกัรทีไ่ดใ้ชส้ทิธิ

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



กำรใชส้ทิธปิระโยชน์

บนัทกึรำยกำรเคร ือ่งจกัรทีน่ ำเขำ้ (ระบบ 
eMT )

ผลติสนิคำ้ทีไ่ดร้บัสง่เสรมิ

ใชเ้คร ือ่งจกัรในโรงงำน

ตดับญัช(ีระบบ eMT )

อนุมตัสิ ัง่ปลอ่ยเคร ือ่งจกัร

ใชใ้นกจิกำร BOI

ใชง้ำนในโครงกำรไม่นอ้ยกวำ่ 

5 ปี

ระบบ eMT Online

บญัชรีำยกำรเคร ือ่งจกัร

กำรค ำนวณก ำลงัผลติสงูสดุ

อนุมตับิญัชรีำยกำร

เคร ือ่งจกัร

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



กำรน ำเขำ้เคร ือ่งจกัร

บนัทกึรำยกำรเคร ือ่งจกัรทีน่ ำเขำ้ (ระบบ 
eMT )

ไม่มบีญัชรีำยกำรเคร ือ่งจกัร

เคร ือ่งจกัรไม่มใีนบญัช ี/ เกนิ
บญัช ีไม่ถอืวำ่เป็นกำรใชส้ทิธิ ์

บนัทกึรำยกำรเคร ือ่งจกัรทีน่ ำเขำ้ (ระบบ 
eMT)

อนุมตัสิ ัง่ปลอ่ยเคร ือ่งจกัร

ใชธ้นำคำรค ำ้ประกนั

สัง่ปลอ่ยถอนค ำ้ประกนั

ระบบ eMT Online

บญัชรีำยกำรเคร ือ่งจกัร

กำรค ำนวณก ำลงัผลติสงูสดุ

อนุมตับิญัชรีำยกำร

เคร ือ่งจกัร

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



จะต้องเป็นเครื่องจักรที่ไม่มีผลิตหรือประกอบได้ในราชอาณาจักร
ซึ่งมีคุณภาพใกล้เคียงกับชนิดที่ผลิตในต่างประเทศ และ มีปริมาณ
เพียงพอที่จะจัดหามาใช้ได้ 

พิจารณาจาก Negative List ตามประกาศ ส านักงานท่ี ป.2/2556

แนวทำงกำรพจิำรณำ

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



แนวทำงกำรพจิำรณำ

จะต้องเป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตโดยตรงที่
ใช้ในโครงการที่ได้รับส่งเสริม โดยเริ่มตั้งแต่ การออกแบบผลิตภัณฑ์
การผลิตผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการขนส่งผลิตภัณฑ์ขึ้นยานพาหนะ โดย
พิจารณาตามการติดตั้งใช้จริงเท่านั้น 

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



แนวทำงกำรพจิำรณำ

เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ในกระบวนการผลิตโดยตรง แต่มี
ความจ าเป็นต้องใช้ในกิจการ เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างโรงงาน 
การติดต่อสื่อสาร การประหยัดพลังงาน การซ่อมบ ารุง การให้ความ
ปลอดภัยแก่พนักงาน และการรักษาความปลอดภัยภายในโรงงาน 
เป็นต้น ให้ถือว่าเป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่อยู่ในข่ายได้รับการ
ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้า โดยพิจารณาตามการใช้จริงเท่านั้น

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



แนวทำงกำรพจิำรณำ

ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของเครื่องจักร เช่น น็อต สกูร 
สายไฟฟ้า ภายในเครื่องที่มีลักษณะการซื้อขายเครื่องจักรครบ
ชุดและไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ให้ได้รับการยกเว้นหรือ
ลดหย่อนอากรขาเข้า ได้เช่นเดียวกับตัวเครื่องจักร

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



แนวทำงกำรพจิำรณำ

อะไหล่ของเครื่องจักร  จะพิจารณาให้ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากร 
ส าหรับอะไหล่ของเครื่องจักรที่น าเข้าภายในระยะเวลาที่ก าหนดใน
บัตรส่งเสริม ไม่ว่าจะน าเข้ามาพร้อมกับเครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม และ
จะพิจารณาให้ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากรส าหรับเครื่องจักรที่
น าเข้ามาทดแทนเครื่องจักรเดิมได้ด้วย 

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



กรณีเป็นเคร ือ่งจกัรเกำ่
ต้องได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องจักรเก่าในโครงการ
อายุของเครื่องจักรไม่เกิน 10 ปี นับจากปีผลิตถึงปีที่น าเขา้ 
พร้อมแนบใบรับรองโดยมีรายละเอียด ดังนี้

▪ สถานภาพของการปรับปรุงซ่อมแซมหรือผลการวิเคราะห์อายุการใช้งานที่เหลืออยู่ (Re-Conditioned 
Status or Residual Life Evaluation Results)

▪ ปีที่ผลิต(Year of Manufacture)
▪ ผลของการทดสอบเดินเครื่อง(Test Run Result)
▪ รายงานการตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานความปลอดภัย(Emission and Safety 

Report)
▪ รายงานการตรวจสอบ วันที่ และสถานที่ที่ท าการตรวจสอบ(Inspection Report, Date and Place of 

Inspection)

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



ตวัอยำ่งใบรบัรองสภำพเคร ือ่งจกัร

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



แนวทำงผ่อนผนักำรใชเ้คร ือ่งจกัรใชแ้ลว้ส ำหรบัค ำขอ (ตัง้แตปี่ 2558) 

1. กรณีทัว่ไป

2. กรณียา้ยฐานการ

ผลติ



แนวทำงผ่อนผนักำรใชเ้คร ือ่งจกัรใชแ้ลว้ส ำหรบัค ำขอ (ตัง้แตปี่ 2558) 

3. กรณีอืน่ๆ



ประเภทของบญัชรีำยกำรเคร ือ่งจกัร

1. บัญชีรายการเครื่องจักรทั่วไป หมายถึง  บัญชีเครื่องจักรที่ใช้ใน
กระบวนการผลิตตามที่ได้รับอนุมัติ

2. บัญชีรายการอะไหล่ หมายถึง อะไหล่ที่น าเข้ามาทดแทนส่วนที่เสียหาย
ของเครื่องจักร

3. บัญชีรายการแม่พิมพ์ หมายถึง แม่พิมพ์ อุปกรณ์จับยึด รวมถึงอะไหล่ของ
แม่พิมพ์ อุปกรณ์จับยึด 

4. บัญชีชื่อรอง หมายถึง ชื่อของเครื่องจักรที่น าเข้ากรณีที่ชื่อไม่ตรงกับบัญชีที่
ได้รับอนุมัติ

ตามประกาศ สนง. ที่ ป.4/2556

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



▪ บัญชีรายการเครื่องจักร มีการเชื่อมโยงกับ กรรมวิธีการผลิต  
▪ บัญชีอะไหล่ มีการเชื่อมโยงกับ รายการเครื่องจักร 
▪ บัญชีแม่พิมพ์ มีการเชื่อมโยงกับ กรรมวิธีการผลิตที่มีการขึ้นรูป 
▪ เครื่องจักรหลัก มีการค านวณก าลังผลิต

กำรเชือ่มโยงขอ้มูลของระบบ EMT ONLINE

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



ควำมสมัพนัธข์องเคร ือ่งจกัรกบัขัน้ตอนกำรผลติ

ขั้นตอนการผลิต เครื่องจักร
- น าแผ่น WAFER มาตรวจสอบ   

ตัดแยกออกเป็น DIE แต่ละชิ้น
DIE SAW MACHINE
เป็นเครื่องตัด DIE เป็นชิ้นเล็กๆ

- ติด DIE เข้ากับ LEAD FRAME DIE ATTACH MACHINE
เป็นเครื่องติด DIE เข้ากับ LEAD FRAM

- เชื่อมลายวงจรบน DIE เข้ากับ            
ขาของ LEAD FRAME

WIRE BOND MACHINE
เป็นเครื่องเชื่อมลวดทองจาก DIE เข้ากับ LEAD FRAME

- หุ้มด้วยพลาสติก MOLD 
COMPOUND  อบความร้อน 

MOLDING MACHINE
เป็นเครื่องหุม้พลาสติกบน IC ที่ผ่านการเชื่อมวงจรแล้ว

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



ควำมสมัพนัธข์องอะไหลก่บัเคร ือ่งจกัร

อะไหล่ เครื่องจักร

HEATER
ขดลวดความร้อน

MOLDING MACHINE

DRIVEN SHAFT 
เพลาส่งก าลัง

DIE BOND MACHINE

CONTROL BOARD
แผ่นวงจรควบคุม

WIRE BOND MACHINE

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



ขอ้ควรระวงั

หลีกเล่ียงรายการเครื่องจักรที่ลงท้ายด้วย
LINE
SYSTEM

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



ค ำแนะน ำ

หน่วยของเครื่องจักรที่น าเข้า
กรณี เครื่องจักร ให้ใช้หน่วย unit
กรณี อะไหล่ ให้ใช้หน่วย piece
กรณี แม่พิมพ์ ให้ใช้หน่วย unit

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



ปรมิำณกำรน ำเขำ้

1. บัญชีรายการเครื่องจักรทั่วไป ระบุปริมาณน าเข้า 
2. บัญชีรายการอะไหล่และแม่พิมพ์ ไม่ต้องระบุปริมาณน าเข้า
3. ชื่อเครื่องจักรที่น าเข้า ต้องตรงกับชื่อที่ได้รับอนุมัติตามบัญชีเครื่องจักร 

หากชื่อ เครื่องจักรที่น าเข้าไม่ตรงกับชื่อที่ได้รับอนุมัติตามบัญชี
ต้องขอเพิ่มชื่อรอง

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



กำรเตรยีมขอ้มูล

ในโครงการต้องมีการระบุในบัตรส่งเสริมอนุญาตให้ใช้เครื่องจักรใช้แล้วได้
1. กรณีเครื่องจักรใช้แล้ว ต้องระบุชื่อในการขออนุมัติบัญชีเครื่องจักรทั่วไป                                

ในใบขนสินค้าขาเข้าและ ใน INVOICE ดังนี้ 

Used+M/C+Year of Manufacture +Serial no. 
2. เครื่องจักรใช้แล้ว ต้องมีใบ Certificate แนบประกอบการพิจารณาเสมอ

3. ยกเว้น Mold ,Die ,Jig ,Fixture and Pattern ไม่ต้องใช้ใบ Certificate

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน

ใบรับรองสภาพเครื่องจักรเก่า.pdf


กำรเตรยีมขอ้มูลบญัชเีคร ือ่งจกัร

▪ เป็น NEGATIVE LIST( ป.2 / 2556 ) ชี้แจง SPECIFICATION
▪ เครื่องจักรเกา่  ต้องระบุว่า  USED  MACHINE NAME  SERIAL NO.  YEAR OF MFG
▪ BILL  OF  MATERIAL (BOM)  กรณีไม่ได้น าเข้ามาเป็น  COMPLETE SET
▪ การค านวณก าลังผลิต

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



1. ชื่อเครื่องจักรที่น าเข้าต้องตรงกับ INVOICE และใบขนสินค้าขาเขา้
2. ชื่อเครื่องจักรที่ขอควรเป็น COMMOM NAME
3. กรณีเครื่องจักรที่น าเข้ามีขนาดใหญ่ไม่สามารถน าเข้ามาได้ครั้งเดียวให้ขอแบบมี BOM
4. การขอรายการเครือ่งจักรแบบมี BOM เป็นการขอน าส่วนประกอบของเครือ่งจักรมา

ประกอบเป็นเครื่องจักร
5. รายการเครือ่งจักรที่ขอ แบบมี BOM เครื่องจักรที่น าเขา้จะตรงกับรายละเอียดใน BOM 
6. เมื่อมีการน าเข้าเครื่องจักรใน BOM บางส่วนไม่สามารถแก้ไขรายการใน BOM ได้

กำรขออนุมตับิญัชรีำยกำรเคร ือ่งจกัร

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



▪ ระบุขั้นตอนการผลิตให้ตรงตามหนังสือแจ้งมติ

▪ กรณีขั้นตอนการผลิตที่ได้รับอนุมัติ ไม่ได้ระบุเป็นหัวข้อย่อยต้องแยก
ออกเป็นหัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อ เช่น

น าก๊าซชีวภาพไปใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าโดยเครื่องยนต์
ก๊ าซชี วภาพซึ่ งมี การปรับปรุ งคุณภาพก่ อน โดยการลดก๊ าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ และความชื้นจากนั้นแปลงกระแสไฟฟ้าแรงต่ าเป็น
กระแสไฟฟ้าแรงดันสูงด้วยหม้อแปลง ส่งจ าหน่ายต่อไป

กำรระบขุ ัน้ตอนกำรผลติ

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



ระบุขั้นตอนการผลิตให้ตรงตามหนังสือแจ้งมติ
กรณีขั้นตอนการผลิตที่ได้รับอนุมัติในบัญชีรายการเครื่องจักรไม่ตรงตามหนังสือแจ้งมติ

1. ขั้นตอนที่ได้รับอนุมัติในบัญชีรายการเครื่องจักรไปแล้ว ไม่สามารถแก้ไขได้

2. การแก้ไขให้ถูกต้องสามารถด าเนินการได้ กรณีที่มีการเพิ่มรายการเครื่องจักร

กำรระบขุ ัน้ตอนกำรผลติ

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



เครื่องจักรหลัก หมายถึง เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้าตาม
ขั้นตอนการผลิตที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งหากขาดเครื่องจักรดังกล่าวแล้วจะ
ไม่สามารถผลิตสินค้าตามขั้นตอนการผลิตที่ได้รับอนุมัติได้

CYCLETIME หมายถึง เวลาที่พนักงานใช้ในการด าเนินการ
ผลิตตามที่แต่ละคนรับผิดชอบในแต่ละรอบการท างาน โดยพนักงาน
หนึ่งคนอาจจะรับผิดชอบงานเพียงงานเดียว หรือ หลายงานก็ได้ ซึ่ง
จะเริ่มนับตั้งแต่จุดเริ่มต้นของงานนั้นจนถึงเวลาที่กลับมาตั้งต้นเพื่อจะ
เริ่มท าการผลิตในรอบต่อไป

นิยำม

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



กำรน ำเขำ้เคร ือ่งจกัรแบบ BOM

1. บัญชีรายการเครื่องจักร ใช้ช่ือ BOILER
2. รายการเครื่องจักรที่น าเข้า ได้แก่ ส่วนประกอบของ 

BOILER
UPPER DRUM 1 SET 
LOWER DRUM 1 SET 
ASH HOOPER 1 SET
ETC
โดยเป็นการน าส่วนประกอบต่างๆมาประกอบ เป็น BOILER 

เนื่องจากได้แยกน าเข้ามาแต่ละงวด

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjLqaDvmLrbAhVBuY8KHdx8B3UQjRx6BAgBEAU&url=https://boilersinfo.com/water-tube-boiler-parts-functions/&psig=AOvVaw0jcsYYehpN4BQ9VGbJogTD&ust=1528208031518966


ระบบงำนสทิธแิละประโยชนด์ำ้นเคร ือ่งจกัรดว้ยระบบอเิล็กทรอนิกส ์BOI User



1. สถานะเป็นเคร่ืองจกัรหลกัหรือไม่
2 .ก าลงัผลิตต่อเคร่ือง
3. ก าลงัผลิตรวม
4 .สภาพของเคร่ืองจกัร
5 ขั้นตอนการผลิต
6. ผลิตภณัฑ์

ระบบงำนสทิธแิละประโยชนด์ำ้นเคร ือ่งจกัรดว้ยระบบอเิล็กทรอนิกส ์BOI User



กำรอธบิำยรำยละเอยีดของเคร ือ่งจกัร

เครื่อง WIRE BONDING MACHINE จ านวน 1 เครื่อง 
เป็นเครื่องเชื่อมวงจรระหว่าง FRAME กับ DIE
การเชื่อมวงจร 1 ครั้ง สามารถใช้เวลาเชื่อม 0.01 วินาที 

IC รุ่น 60 ขา 1 ชิ้น ใช้เวลา 0.6 วินาที 
คิดเป็นก าลังการผลิตต่อปี 

หมายเหตุ : เวลาท างานตามบัตรส่งเสริม  24 ชั่วโมงต่อวัน  365 วันต่อปี

24 X 60 X 60 X 365 / 0.6  = 52,560,000 ชิ้น

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



ระบบงำนสทิธแิละประโยชนด์ำ้นเคร ือ่งจกัรดว้ยระบบอเิล็กทรอนิกส ์BOI 
User



▪ ชื่อรายการอะไหล่ต้องเป็นภาษาอังกฤษ
▪ รายละเอียด อะไหล่  ชี้แจงรายละเอียดให้ชัดเจนเป็นภาษาไทย
▪ ระบุหน่วยของอะไหล่ ( piece or unit )
▪ อะไหล่ที่ผลิตได้ในประเทศ  ชี้แจง  SPECIFICATION
▪ ก าหนดสถานะอะไหล่เก่า  ต้องระบุว่า  

USED  + ชื่ออะไหล่ + SERIAL NO. + YEAR OF MFG
▪ เชื่อมโยงรายการอะไหล่เข้ากับรายการเครื่องจักร

•

กำรอธบิำยรำยละเอยีดของอะไหล่

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



กำรเตรยีมขอ้มูลแม่พมิพ ์

▪ ชื่อรายการแม่พิมพ์ต้องเป็นภาษาอังกฤษ
▪ รายละเอียดแม่พิมพ์  ชี้แจงรายละเอียดให้ชัดเจนเป็นภาษาไทย
▪ ระบุหน่วยของแม่พิมพ์  ( piece or unit )
▪ อะไหล่ที่ผลิตได้ในประเทศ  ชี้แจง  SPECIFICATION
▪ ก าหนดสถานะแม่พิมพ์เก่า  ต้องระบุว่า  USED  MOLD
▪ เชื่อมโยงรายการแม่พิมพ์เข้ากับขั้นตอนการผลิต

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



ระยะเวลำน ำเขำ้เคร ือ่งจกัร

หลักเกณฑ์การก าหนดเวลาการน าเข้าเครื่องจักรและการเปิดด าเนินการ
ตามประกาศ สนง.ที่ ป. 1/2548

▪ 30 เดือนนับแต่วันออกบัตรส่งเสริม

▪ ขยายเวลาให้จากระยะเวลาทีก่ าหนดเดิมอีกครั้งละไม่เกิน 1 ปี
รวมแล้วไม่เกิน 3 ครั้ง

▪ ขยายเวลาย้อนหลงัจะอนุมัติย้อนหลังไม่เกินวันที่ยื่นค าขอรับการส่งเสรมิ

* ข้อยกเว้น
โครงการที่มีขนาดการลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน ตั้งแต่ 500 ล้านบาท ขึ้นไป
และโครงการหรือประเภทกิจการที่ คณะกรรมการก าหนด ระยะเวลาเป็นกรณพีิเศษ

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



เครื่องจักรที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนา หรือเครื่องจักรที่ใช้ขจัด
หรือป้องกันมลภาวะแวดล้อม ให้น าเข้าได้ตลอดเวลาที่ได้รับ
การส่งเสริม โดยถ้าระยะเวลาน าเข้าเครื่องจักรหมด จะต้อง
ยื่นขอขยายเวลาน าเข้าเครื่องจักรในส่วนนี้ ก่อนการน าเข้า
เครื่องจักรเข้ามา

ระยะเวลำน ำเขำ้เคร ือ่งจกัร

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



กำรขยำยเวลำน ำเขำ้เคร ือ่งจกัรยอ้นหลงั

การขยายเวลาน าเข้าย้อนหลังจะเกิดขึ้น เนื่องจากบริษัท
ได้น าเครื่องจักรเข้ามาก่อนวันที่อนุมัติให้การส่งเสริม ท าให้
ระยะเวลาน าเข้าเครื่องจักรไม่ครอบคลุม โดยส านักงานมี
หลักเกณฑ์การพิจารณาขยายเวลา ดังนี้

จะอนุมัติให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ในการน าเข้าเครื่องจักร 
ได้ตั้งแต่วันที่ยื่นค าขอรับการส่งเสริม

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



กำรขอขยำยเวลำ

วนัทีย่ืน่ค ำขอ

(1 ม.ค. 59)

วนัทีอ่นุมตัิ

ใหก้ำรสง่เสรมิ

(20 ก.พ. 59)
วนัทีอ่อกบตัร

(10 ม.ีค. 59)
สิน้สดุระยะเวลำ

(10 ก.ย. 61)

ขยำยคร ัง้ที่ 2
(10 ก.ย. 63)

ขยำยคร ัง้ที่ 1
(10 ก.ย. 62)

ขยำยเปิด

(10 ม.ีค. 64)

ขยำยเปิด

(10 ม.ีค. 63)

ตัง้แตว่นัที่

อนุมตัิ

ใหก้ำรสง่เสรมิ

+ 30
เดอืน

1 ปี 6 เดอืน 

น ำเขำ้เคร ือ่งจกัรและเปิดด ำเนินกำร

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



กำรสัง่ปลอ่ยเคร ือ่งจกัร

ระบบจะส่ งข้อมูลอนุมัติ การสั่ งปล่อยรายการ
เครื่องจักรตามที่ผู้ได้รับการส่งเสริมยื่นขออนุมัติซึ่ง
ตรงกับบัญชีรายการเครื่องจักรที่ได้รับอนุมัติ และไป
ยังกรมศุลกากร

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



กำรสัง่ปลอ่ยเคร ือ่งจกัร (SHIPPING)

1. บันทึกข้อมูลรายการเครื่องจักรที่ต้องการสั่งปล่อยในใบขน
สินค้าขาเข้าที่ได้รับเลขที่จากกรมศุลกากร โดยเรียงล าดับที่
ของรายการเครื่องจักรให้ครบถ้วนตรงกับ INVOICE และ
การขออนุมัติสั่งปล่อย

2. น าเลขที่หนังสืออนุมัติจาก สนง. ระบุในรายการเครื่องจักร
แต่ละรายการที่ได้รับอนุมัติในใบขนสินค้าขาเข้า

3. ส่งข้อมูลการอนุมัติไปยังกรมศุลกากร

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



กำรสัง่ปลอ่ยเคร ือ่งจกัร (กรมศลุกำกร)

1. รับข้อมูลหนังสืออนุมัติสั่งปล่อย จาก สนง.
2. ตรวจสอบข้อมูลการอนุมัติ จาก BOI กับข้อมูลจาก 

SHIPPING หากตรงกันจะสามารถผ่านพิธีการได้

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



1. สทิธปิระโยชนก์ำรน ำเขำ้วตัถดุบิและวสัดจุ ำเป็น

2. ค ำจ ำกดัควำมของวตัถดุบิและวสัดุจ ำเป็น

3. กำรใชส้ทิธปิระโยชนต์ำมมำตรำ 36(1)

4. กำรปฏบิตัเิมือ่สิน้สดุสทิธปิระโยชน์

5. ขอ้ควรระวงัในกำรใชส้ทิธปิระโยชน์

เนือ้หำโดยสรปุ

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ



มาตรา 36 (1) 
การยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็น
ที่น ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก

มาตรา  30
การลดหย่อนอากรขาเข้าส าหรบัวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็น
ที่น ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพือ่จ าหน่ายในประเทศ

มาตรา 36 (2)
ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเขา้ส าหรับของที่ผู้ได้รับการสง่เสริมน ากลับเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไป

สทิธปิระโยชนก์ำรน ำเขำ้วตัถดุบิและวสัดจุ ำเป็น

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ



วัตถุดิบ (Raw Material) หมายถึง ของที่ใช้ในการผลิต 

หรือผสม หรือประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งบางครั้งอาจไม่คงสภาพเดิมเมื่อ
ผ่านกระบวนแล้ว ทั้งนี้ให้หมายรวมถึงของที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ด้วย

วัสดุจ าเป็น (Essential Material) หมายถึง ของซึ่ง

จ าเป็นต้องใช้และเมื่อใช้แล้วสิ้นเปลืองในการผลิต หรือผสม หรือประกอบ
เป็นผลิตภัณฑ์หรือผลิตผล เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ คุณภาพ และมาตรฐาน 
ช่วยลดการสูญเสียและเพ่ิมผลผลิตส าหรับผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลดังกล่าว 

ค ำจ ำกดัควำม

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ



ค ำจ ำกดัควำม

สูตรการผลิต หมายถึง รายการและปริมาณของวัตถุดิบที่ประกอบขึ้นเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่อหนึ่งหน่วยการผลิต

ปริมาณสต็อกสูงสุด หมายถึง ปริมาณการน าเข้าวัตถุดิบที่ได้รับการ
ยกเว้นอากรขาเข้า

สั่งปล่อยวัตถุดิบ หมายถึง การแจ้งไปยังกรมศุลกากรเพื่อการใช้สิทธิ
และประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบเพื่อใช้ในการท าพิธีการศุลกากรขอคืน
อากรหรือถอนการวางประกันอากร

ตัดบัญชีวัตถุดิบ  หมายถึง การที่ผู้ได้รับการส่งเสริมน าหลักฐานการ
ส่งออกด าเนินการตัดบัญชีวัตถุดิบเพื่อลดปริมาณคงเหลือวัตถุดิบที่ได้ใช้สิทธิ

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ



ค ำจ ำกดัควำม

วัตถุดิบคงเหลือ หมายถึง รายการและปริมาณวัตถุดิบน าเข้าที่
ไม่ได้ถูกตัดบัญชีโดยการส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือโดยกรณีอื่นใด
ในระยะเวลาที่ก าหนด

ใบขนสินค้าขาออก หมายรวมถึงใบขนสินค้าออกโอนย้ายใน
ประเทศ ใบขนขาออกไปเขตปลอดอากร ใบรับรองการโอนสิทธิ 
(REPORT V)

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ



กำรใชส้ทิธมิำตรำ 36 (1)

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ

กำรขออนุมตัปิรมิำณสต็อกสงูสุด  

เดอืนกำรขออนุมตัสิตูรกำรผลติ

กำรขออนุมตัสิ ัง่ปลอ่ยวตัถดุบิ

กำรขออนุมตัติดับญัชวีตัถดุบิ

กำรโอนและรบัโอนวตัถดุบิ

กำรช ำระอำกรขำเขำ้วตัถดุบิ

กำรปฏบิตัหิลงัสิน้สดุสทิธปิระโยชน์

กำรขยำยเวลำน ำเขำ้วตัถดุบิ



สำระส ำคญัของประกำศที ่ป.8/2561

ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2562

การขอปริมาณสต็อกสูงสุด 
▪ ค านวณจากก าลังผลิตตามบัตรส่งเสริมโดยอนุมัติปริมาณสต็อกสูงสุดไม่เกิน 4 เดือน

การสั่งปล่อย
▪ ต้องน าเข้าภายในระยะเวลาที่ได้รับสิทธิประโยชน์
▪ เป็นรายการวัตถุดิบที่ได้รับอนุมัติในบัญชีสต็อก
▪ ปริมาณวัตถุดิบน าเข้าสะสมต้องไม่เกินปริมาณที่ได้รับอนุมัติ
▪ การคืนอากรต้องขอคืนภายใน 2 ปีนับแต่วันน าเข้า
▪ กรณีสิ้นสุดสิทธิต้องขอคืนอากรภายใน 1 ปีนับแต่วันสิ้นสุดสิทธิ

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ



สำระส ำคญัของประกำศที ่ป.8/2561

การตัดบัญชีวัตถุดิบจากการส่งออกทางตรง
ใช้ข้อมูลใบขนขาออกทางอิเล็กทรอนิกส์

การตัดบัญชีวัตถุดิบจากการส่งออกทางอ้อม
ใช้ข้อมูลใบสรุปปริมาณการใช้วัตถุดิบที่ซื้อจากผู้ผลิตในประเทศ (REPORT V)

จากฐานข้อมูลของระบบ RMTS 2011

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ



สำระส ำคญัของประกำศที ่ป.8/2561

การขยายเวลาน าเข้าวัตถุดิบ
1. ยื่นค าขอขยายเวลาน าเข้าวัตถุดิบไม่เกิน 6 เดือน 

นับแต่วันสิ้นสุดสิทธิประโยชน์ ตามมาตรา 36
2. พิจารณาขยายเวลาให้ครั้งละไม่เกิน 2 ปี
3. จะต้องน าใบขนสินค้าขาออกของโครงการที่ขอขยายเวลาที่ได้ส่งออก

เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นขอขยายเวลา มาตัดบัญชีให้แล้วเสร็จก่อน 
ส านักงานจึงจะพิจารณาขยายเวลาให้ โดยต้องด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ยื่นค าขอขยายเวลา

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ



สำระส ำคญัของประกำศที ่ป.8/2561

การขอรับสิทธิประโยชน์ส าหรับการน าเข้าวัตถุดิบ
กรณีไม่ได้ยื่นภายในระยะเวลาที่ก าหนด แต่ไม่เกิน 2 ปี
นับแต่วันสิ้นสุดสิทธิประโยชน์ ตามมาตรา 36
1. พิจารณาขยายเวลาให้ครั้งละไม่เกิน 1 ปี
2. จะต้องน าใบขนสินค้าขาออกของโครงการที่ขอรบัสิทธิที่ได้ส่งออกเกนิ 1 ปี นับถึง

วันที่ยื่นขอรับสิทธิเพิ่มเติม มาตัดบัญชีให้แล้วเสร็จก่อน ส านักงานจึงจะพิจารณา
ให้ โดยต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน นับถึงวันที่ยื่นค าขอขอรับสิทธิ
เพิ่มเติม

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ



สำระส ำคญัของประกำศที ่ป.8/2561

การขอส่งวัตถุดิบไปต่างประเทศ
1. ต้องอยู่ระหว่างได้รับสิทธิและประโยชน์การน าเข้าวัตถุดิบ 
2. กรณีที่มีระยะเวลาน าเข้าสิ้นสุดต้องยื่นค าขอและส่งออก

ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่สิ้นสุดสิทธิและประโยชน์การน าเข้า
วัตถุดิบ

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ



ขัน้ตอนขออนุมตัปิรมิำณสต็อกสงูสดุ

วัตถุประสงค์ เพื่อก าหนดให้บริษัทสามารถน าวัตถุดิบ
เข้ามาโดยได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าในปริมาณที่ก าหนด

รายชื่อวัตถุดิบที่ขออนุมัติ
1. ชื่อหลัก เป็นชื่อ common name เพื่อขออนุมัติปริมาณสต็อกและขออนุมัติ

สูตรการผลิต 

2. ชื่อรอง เป็นชื่อที่ใช้ในการสั่งปล่อยซึ่งตรงตาม invoice น าเข้าและตามที่ส าแดง
ในใบขนสินคา้ขาเข้า ทั้งนีต้้องได้รับอนุมัติในบัญชีรายการปรมิาณสต็อกสูงสดุด้วย

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ



แนวทำงกำรจดัท ำบญัชรีำยกำรวตัถดุบิ

หัวข้อ รายละเอียด
1. วัตถุดิบ 1 รายการมีชื่อหลักได้เพียง 1 ชื่อ

2. ชื่อรอง หมายถึง ส่วนแยกย่อยของชื่อหลัก โดยชื่อรองนั้นต้องเป็นสินค้า            
ชนิดเดียวกัน หรือผลิตจากวัสดุที่แตกต่างกัน

3. ชื่อรอง หมายถึง ค าย่อของวัตถุดิบในชื่อหลัก หรือชื่อทางการค้าที่พิสูจน์ได้ว่า
เป็นสินค้าชนิดเดียวกัน

4. ชื่อรองทุกชื่อให้ระบุเลขพิกัดน าเข้าของกรมศุลกากร ( 8 หลัก)

5. หน่วยของชื่อหลักและชื่อรองต้องเป็นหน่วยเดียวกันและต้องเป็นหนว่ยในรหัส
สถิติของกรมศุลกากรเท่านั้น (Unit Code)

6. ปริมาณสต็อกสูงสุดจะต้องค านวณจากชื่อหลักเท่านั้น

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ



บญัชรีำยกำรวตัถดุบิและวสัดจุ ำเป็น

1. หน่วยการน าเข้าวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็นต้องเป็นหน่วย
ที่ระบุไว้ในรหัสสถิติของกรมศุลกากร

2. ยื่นขออนุมัติเฉพาะรายการวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็นที่ใช้
สิทธิประโยชน์มาตรา 36 (1) และวัตถุดิบและวัสดุ
จ าเป็นที่ซื้อจาก ผู้ท่ีใช้สิทธิประโยชน์มาตรา 36 (1)

3. วัตถุดิบและวัสดุจ าเป็นที่ขออนุมัติจะต้องอยู่ในขั้นตอน
การผลิตที่ได้รับอนุมัติ

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ



หน่วยทีใ่ชใ้นรหสัสถติ ิ(Unit Code)

หน่วยย่อ หน่วยเต็ม ความหมาย

GRM Gram กรัม

KGM Kilo-gram กิโลกรัม

C62 Piece or Unit ชิ้นหรือหน่วย

PR Pair คู่

SET Set ชุด

MTR Meter เมตร

CMQ Cubic Centimeter คิวบิกเซนติเมตร

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ



หน่วยย่อ หน่วยเต็ม ความหมาย

MTQ Cubic meter คิวบิกเมตร

LTR Liter ลิตร

CTM Carat กะรัต

MTK Square meter ตารางเมตร

YDK Square yard ตารางหลา

KWH Kilo watt hour กิโลวัตต์ชั่วโมง

TNE Metric ton เมตริกตัน

หน่วยทีใ่ชใ้นรหสัสถติ ิ(Unit Code)

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ



เงือ่นไขกำรใชส้ทิธิ

▪ ต้องมีการน าเข้าเครื่องจักรครบตามขั้นตอนที่ได้รับอนุมัติ
▪ วัตถุดิบที่ใช้สิทธิยกเว้นอากรขาเข้าต้องใช้ผลิตผลิตภัณฑ์

ที่ได้รับการส่งเสริม
▪ เป็นการอนุมัติก่อนการใช้สิทธิ
▪ ใช้สิทธิภายในระยะเวลาที่ก าหนด
▪ ส่งผลิตภัณฑ์ไปจ าหน่ายต่างประเทศ

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ



ขัน้ตอนกำรด ำเนินกำร

▪ จัดเตรียมขั้นตอนการผลิตตามที่ได้รับการส่งเสริม
▪ จัดเตรียมรายการเครื่องจักรที่น าเข้ามา
▪ จัดเตรียมรายชื่อวัตถุดิบที่จะน าเข้า
▪ จัดเตรียมรายละเอียดของวัตถุดิบที่น าเข้าเพื่อหาพิกัดน าเข้ากับกรมศุลกากร
▪ ตรวจสอบหน่วยน าเข้าตามรหัสสถิติกับหน่วยของวัตถุดิบที่น าเข้า
▪ ตรวจสอบวัตถุดิบที่ชื้อในประเทศว่าได้ใช้สิทธิประโยชน์จากหน่วยงานใดบา้ง

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ



ใบขนสนิคำ้ของกรมศลุกำกร

คือ เอกสารแสดงรายการสินค้า  ได้แก่  ชนิด 
คุณภาพ ปริมาณ น้ าหนัก ราคาจริงในท้องตลาด 
และรายการอื่นตามที่อธิบดีกรมศุลกากรต้องการ ซึ่ง
ผู้น าเข้าหรือผู้ส่งออกต้องยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
เมื่อน าของใด ๆ เข้าประเทศหรือส่งของใด ๆ ออก
นอกประเทศ

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ



สถำนะของใบขนสนิคำ้

Status 01 หมายถึง ระหว่างด าเนินการ / รอส่งข้อมูล / ร่าง

Status 02 หมายถึง ผ่านพิธีการ / ส่งข้อมูลเข้ากรมและได้เลขที่ใบขนมาแล้ว

Status 03 หมายถึง ตรวจปล่อย

Status 04 หมายถึง รับบรรทุก / ออกจากท่า

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ





เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ



ขัน้ตอนโดยรวมกำรสัง่ปลอ่ยวตัถดุบิแบบไรเ้อกสำร

Shipping รับอินวอยซ์ขาเข้าแล้ว
จัดท าร่างใบขนขาเข้า

1

ส่งร่าง
ใบขนขาเข้า

ให้บริษัท

2

บริษัทคีย์ข้อมูล BIRTIMP3

ส่งข้อมูล BIRTIMP ผ่านระบบ
Online มาที่สมาคม

4
สมาคมส่งข้อมูล(ebXML) 
การอนุมัติให้กรมศุลกากร 

5

Shipping ส่งใบขนขาเข้าฉบับสมบูรณ์ไปท่ี
กรมศุลกากรเพื่อเดินพิธีการสั่งปล่อยต่อไป

8

บริษัทตรวจสอบ
เลขที่หนังสืออนุมัติ
ผ่านระบบ Online

6

Shippingรับเลขที่
หนังสืออนุมัติจาก
บริษัทคีย์ลงใบขน

7



ล าดับที่ใน
ใบขนสินค้า

เลขท่ี Invoice 
Number

ล าดับรายการใน 
Invoice

รายการ  
(ชื่อสินค้า)

จ านวน
(Quantity/Unit)

จ านวนใน Invoice
(Invoice Quantity/Unit)

1 1234 1 CNC 3 Unit 3 Unit

2 1234 2 HEATER 5 SET 5 SET

ล าดับที่ใน
ใบขนสินค้า

เลขที่ Invoice 
Number

ล าดับรายการใน 
Invoice

รายการ  
(ชื่อสินค้า)

จ านวน
(Quantity/Unit)

จ านวนใน Invoice
(Invoice Quantity/Unit)

1 5678 1 IC 3 C62 3 C62

2 5678 2 IC 5 C62 5 SET

กำรส ำแดงขอ้มูลใบอนุญำตในใบขนสนิคำ้ (หน่วยสนิคำ้)

ตัวอย่าง พิกัดสินค้า 8471.89.30  รหัสสถิติ 999/KGM

ตัวอย่าง พิกัดสินค้า 8542.39.00  รหัสสถิติ 000/C62

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ



1. อนุญาตให้ใช้ธนาคารค้ าประกันได้เมื่อได้ตอบรับมติให้การส่งเสรมิแล้ว

2. ค้ าประกันเฉพาะอากรขาเข้า ในกรณีทีไ่ม่ได้รับอนุมัติบัญชีรายการ
วัตถุดิบ 

3. ค้ าประกัน อากรขาเข้าและภาษีมูลคา่เพิม่ ในกรณีที่ได้รับอนุมัติบัญชี
รายการวัตถุดิบเฉพาะ รายการวัตถุดิบ

4. ระยะเวลาในการค้ าประกัน 1 ปี

5. ด าเนินการถอนค้ าประกันภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ค้ าประกัน

ประกาศ ส านักงานที่ ป.6/2543

กำรใชธ้นำคำรค ำ้ประกนั

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ



1. กรณีที่ได้รับอนุมัติบัญชีรายการวัตถุดิบ
อนุมัติ เฉพาะรายการและจ านวนที่น าเข้ามารวมกันแล้วไม่เกิน

ปริมาณสต็อกสูงสุดที่ได้รับอนุมัติ

2. กรณีถอนค้ าประกัน
อนุมัติ ตามสิทธิที่ได้ท าการค้ าประกันไว้ต้องถอนค้ าประกันใน

เวลา ที่ได้รับอนุมัติ

3. กรณีคืนอากร ต้องขอคืนอากรภายใน 2 ปีนับแต่วันน าเข้า

4. กรณีสิ้นสุดสิทธิ ต้องขอคืนอากรภายใน 1 ปีนับแต่วันสิ้นสุดสิทธิ

กำรอนุมตัสิ ัง่ปลอ่ยวตัถดุบิและวสัดจุ ำเป็น

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ



ชื่อหลัก ชื่อรอง

CONNECTION PIPE CONNECTION PIPE 

U BEND U BEND

T JOINT T JOINT 

CHARGE VALVE CHARGE VALVE 

3 WAY VALVE 3 WAY VALVE 

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ



ชื่อวัตถุดิบ ค าอธิบาย

CONNECTION PIPE ข้อต่อท่อ

U BEND ข้อต่อท่อ รูปตัว U

T JOINT ข้อต่อท่อ รูปตัว T

CHARGE VALVE วาล์วส าหรับเติมน้ ายา

3 WAY VALVE วาล์ว 3 ทาง

รำยกำรวตัถดุบิทีน่ ำเขำ้

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ



ชื่อหลัก ชื่อรอง

VALVE

CHARGE VALVE

3 WAY VALVE

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ



1. เป็นการอนุมัติปริมาณการใช้วัตถุดิบจริงของ
ผลิตภัณฑ์ทุกรายการตามชื่อหลัก

2. กรณีมีส่วนสูญเสีย จะอนุมัติเฉพาะวัตถุดิบที่น าเข้า
เป็นน้ าหนัก ปริมาตร หรือพื้นที่

กำรขออนุมตัสิตูรกำรผลติ

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ



ท้ายม้วน 1
ชิ้นงานที่มีต าหนิ 

(NG.) 4

ตัดขอบ 3 ส่วนที่แรเงา 5
PRODUCT

ส่วนสูญเสียในสูตร 5
ส่วนสูญเสียนอกสูตร    

1, 2, 3, 4

ตัดขอบ 3
หัวม้วน 2

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ



1.

2.

3.

0.52 Kg. = 0.50 Kg. + 0.02 Kg.

Product (ชิ้นงาน)                   
น้ าหนักสุทธิ = 0.50 Kg.

เศษส่วนสูญเสียในสูตรการผลิต น้ าหนัก 
Scrap = 0.02 Kg.

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ



ส่วนประกอบของพัดลม
Motor

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ



ผลิตภัณฑ์ ELECTRIC FAN (ตามที่ระบุใน INVOICE และใบขนสินค้าขาออก ระบุในช่อง (DESCRIPTION)
รุ่น A1 (ตามที่ผลิตส่งให้ลูกค้า ระบุ ช่อง PRODUCT CODE)

ล าดับที่ รายการวัตถุดิบ หน่วย ปริมาณการใช้
สุทธิต่อหน่วย สูญเสีย รวม

000001 MOTOR PC 1 0 1

000002 BLADE PC 1 0 1

000003 LOCK NUT PC 1 0 1

000004 FAN GUARD PC 2 0 2

000005 CORD PC 1 0 1

000006* REMOTE PC 1 0 1

กำรขออนุมตัสิตูรกำรผลติ

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ



1. รายการ ที่ 000006 เป็นวัตถุดิบที่ซื้อจาก Vender
ที่ใช้สิทธิ BOI ผู้ส่งออกต้องจดสูตรการผลิต โดยมีชื่อ 
Remote ในสูตรการผลิต

2. หาก Vender ขายผลิตภัณฑ์ในชื่อ Remote Control 
ผู้ส่งออกต้องจดช่ือ Remote Control ในชื่อรองของ 
ชื่อ Remote

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ



ชื่อหลัก ชื่อรอง ปริมาณการใช้ ชื่อที่ใช้โอนสิทธิ์
REMOTE 1 PCS

FAN REMOTE

REMOTE CONTROL /

บริษัทฯโอนสิทธิรายการ REMOTE CONTROL

ตวัอยำ่งบญัชรีำยกำรวตัถดุบิ

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ



1. ปริมาณสต็อกหมุนเวียน  คือ ปริมาณการน าเข้า
สูงสุดของวัตถุดิบแต่ละรายการที่จะน าเข้าไม่เกิน
ปริมาณที่ใช้ในการผลิต 4 เดือนของก าลังการผลิต
ตามบัตรส่งเสริม (ค านวณจากช่ือหลัก)

2. รายการวัตถุดิบที่อนุมัติให้น าเข้าเป็นชื่อรอง

กำรขออนุมตัปิรมิำณสต็อกสงูสดุ

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ



ล าดับที่ รายการวัตถุดิบ Model A1 
ปริมาณใช้/ชิ้น 

ปริมาณการ
ผลิต 500 ชิ้น

Model A2
ปริมาณใช้/ชิ้น 

ปริมาณการ
ผลิต 500 ชิ้น

รวม

000001 MOTOR  (PC) 1 500 1 500 1000

000002 BLADE   (PC) 1 500 1 500 1000

000003 LOCK NUT (PC) 1 500 1 500 1000

000004 FAN GUARD (PC) 2 1000 2 1000 2000

000005 CORD (PC) 1 500 1 500 1000

000006 REMOTE (PC) 0 0 1 500 500

ผลิตภัณฑ์ ELECTRIC FAN (ตามที่ระบุใน INVOICE)
รุ่น    A 1 และ A 2   (ตาม ผลิต ที่ส่งให้ลูกค้า)       
ปริมาณการผลิต  1000 ชิ้น   / 4 เดือน

ตวัอยำ่งปรมิำณ MAX STOCK

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ



1. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเอง
2. เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถซอ่มแซมได้
3. ปริมาณที่อนุมัติตามความเหมาะสม
4. จะต้องส่งออกภายใน 1 ปีนับแต่วันน าเข้า
5. อะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมไม่ได้รับสิทธิยกเว้นอากรขาเข้า
6. อนุมัติในบัญชีปริมาณสต็อกสูงสุดโดยใช้อักษร R น าหน้า
7. ชื่อที่ขออนุมัติเป็นชื่อหลักซึง่ตรงกับชื่อรอง (ขึ้นด้วย return ชื่อสินค้า....)
8. สูตรการผลิตจะเป็น 1:1

กำรน ำผลติภณัฑท์ีส่ง่ออกไปแลว้กลบัมำซอ่มแซม

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ



ผลิตภัณฑ์  ELECTRIC FAN
ปริมาณการผลิต 1000  ชิ้น / 4 เดือน

ล าดับที่ตาม
MML

รายการวัตถุดิบ (ชื่อหลัก) หน่วยตาม (MML) ปริมาณน าเข้า

000001 MOTOR C62 1000

000002 FAN BLADE C62 1000

000003 LOCK NUT C62 1000

000004 FAN GUARD C62 2000

000005 CORD C62 1000

000006 REMOTE C62 500

R00001 RETURN ELECTRIC  FAN C62 100

กำรขออนุมตัปิรมิำณสต็อกสงูสดุ

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ



ผลิตภัณฑ์ ELECTRIC FAN   (ตามที่ระบุใน INVOICE และใบขนสินค้าขาออก ระบุในช่อง DESCRIPTION)
รุ่น RETURN  (ระบุ ช่อง PRODUCT CODE)

ล าดับที่ รายการวัตถุดิบ หน่วย ปริมาณการใช้
สุทธิต่อหน่วย สูญเสีย รวม

R00001 RETURN ELECTRIC FAN PC 1 0 1

กำรขออนุมตัสิตูรกำรผลติ

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ



▪ เตรียมข้อมูลในการตัดบัญชี ได้แก่ ข้อมูลการส่งออก
จากกรมศุลกากร ข้อมูลการโอนสิทธิจากผู้ส่งออก

▪ ตรวจสอบข้อมูลการส่งออกกับระบบ  RMTS
▪ ตรวจสอบข้อมูลการส่งออกกับฐานข้อมูลของกรม

ศุลกากร
▪ ข้อมูลของบริษัทฯตรงกับข้อมูลการส่งออกของกรม

ศุลกากรและระบบ RMTS ระบบจะอนุมัติให้ตัดบัญชี

ขัน้ตอนกำรตดับญัชวีตัถดุบิจำกกำรสง่ออก

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ



1. เลขที่ใบขนขาออก
2. วันที่รับบรรทุก  status 04
3. ชื่อรุ่นของสินค้าที่ส่งออก
4. ชื่อของสินค้าที่ส่งออก
5. ปริมาณที่ส่งออก
6. หน่วยของสินค้า
7. เลขที่บัตรส่งเสริม

ขอ้มูลทีใ่ชใ้นกำรตดับญัชจีำกกำรสง่ออก

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ



1. ตัดบัญชีวัตถุดิบแล้วยอดคงเหลือ(BALANCE) ติดลบระบบจะไม่อนุญาต ให้
ตัดบัญชีในงวดนั้น ๆ ต้องแก้ไขไม่ให้ BALANCE ติดลบ

2. ใบขนสินค้าขาออกจะตัดบัญชีตามสูตรการผลิตที่มีช่วงวันที่ของการใช้สูตร
นั้นอยู่ในช่วงเดียวกันกับวันที่ในใบขนขาออก

ตัวอย่าง
สูตร รุ่น F14 Revision 1 อยู่ในช่วงวันที่ 1 ม.ค.55 - 31 ธ.ค.55
สูตร รุ่น F14 Revision 2 แก้ไขเมื่อวันที่ 1 ม.ค.56

ขอ้ก ำหนดส ำหรบังำนตดับญัชวีตัถดุบิ

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ

ใบขนส่งออกเมื่อวันที่ 10 ธ.ค.55 แต่น ามาตัดบัญชีกับสมาคมในวันที่ 10 ม.ค.56 
ระบบจะตัดบัญชีที่สูตร Revision 1 โดยอัตโนมัติ เพราะระบบจะเช็ควันที่ส่งออกในใบขนเป็นหลัก
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1. รายการวัตถุดิบที่ขอช าระภาษีอากรต้องเป็นรายการ
เดียวกับรายการที่น าเข้า (ชื่อรอง)

2. ระบุเลขที่ INVOICE เลขที่หนังสือสั่งปล่อย และเลขที่
ใบขนขาเข้าพร้อมล าดับที่ของวัตถุดิบในใบขนขาเข้า

3. แยกรายการวัตถุดิบที่ขอภาษีอากรตามท่าที่น าเข้า

กำรด ำเนินกำรช ำระภำษอีำกรวตัถดุบิ

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ



1. รายการวัตถุดิบที่ขอช าระภาษีอากรต้องเป็นรายการ
เดียวกับรายการที่น าเข้า

2. ระบุเลขที่ INVOICE เลขที่หนังสือสั่งปล่อย  และเลขที่
ใบขนขาเข้าพร้อมล าดับที่ของวัตถุดิบในใบขนขาเข้า

3. แยกรายการวัตถุดิบที่ขอภาษีอากรตามท่าที่น าเข้า

กำรด ำเนินกำรช ำระภำษอีำกรวตัถดุบิ

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ
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1. มีภาระภาษีอากรตามสภาพ ณ วันน าเข้าอากรขาเข้า

2. มีภาระภาษีมูลค่าเพิ่ม

3. เงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีต้องช าระ

4. เบี้ยปรับ 1 เท่าของภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องช าระ

การช าระภาษีอากรส าหรับวัตถุดิบที่ไม่ได้ใช้ผลิตเพื่อส่งออก

กำรขอช ำระอำกรขำเขำ้วตัถดุบิและวสัดจุ ำเป็น

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ



กรณีเรียกเก็บตามสภาพ ณ วันน าเข้าที่ช าระภายในก าหนดเวลา
• อากรขาเข้า =10,000 x 10% = 1,000 บาท
• Vat =11,000 x 7% = 770 บาท
• Vat = 770 บาท + เบี้ยปรับ 1 เท่า 770 บาท = 1,540 บาท
• อากรขาเข้า = 1,000 บาท
• รวมช าระ 1,540 + 1,000 บาท = 2,540 บาท

กำรค ำนวณภำระภำษอีำกร

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ



กรณีเรียกเก็บตามสภาพ ณ วันน าเข้า 
ที่ช าระไม่ตรงก าหนดเวลา (เลยก าหนด 3 เดือน)
• อากรขาเข้า = 10,000 x 10% = 1,000 บาท

• Vat = 11,000 x 7% = 770 บาท

• Vat = 770 บาท + เบี้ยปรับ 1 เท่า 770 บาท = 1,540 บาท

• เงินเพิ่ม Vat 3 เดือน = 770 x 1.5% x 3 = 34.65 บาท

• เงินเพิ่ม อากรขาเข้า = 1,000 x 1% x 3 = 30 บาท

• รวมช าระ = 1,540 + 770 + 34.65 + 30 = 2,374.65 บาท

กำรค ำนวณภำระภำษอีำกร

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ



1. เป็นผู้ส่งออกส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80)

2. ช าระก่อนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์

3. อัตราอากรขาเข้าจะเรียกเก็บในอัตราทั่วไป

ตามประกาศส านักงาน ที่ ป.5/2541

กำรช ำระภำษอีำกรส ำหรบัผลติภณัฑท์ีไ่ม่สำมำรถสง่ออกได ้

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ



ตวัอยำ่งใบขนทีใ่ชเ้รยีกเก็บภำษีอำกรตำมผลติภณัฑท์ีไ่ม่สำมำรถส่งออกได ้



1. วันที่ได้รับอนุญาตผู้โอนและผู้รับโอนต้องอยู่ในระหว่างได้รับสิทธิตาม 
มาตรา 36 (1)

2. รายการวัตถุดิบที่โอนและรับโอนต้องเป็นชือ่วัตถุดิบเดียวกัน (ชื่อรอง)

3. ปริมาณวัตถุดิบที่รับโอนต้องไม่เกินปริมาณสต็อกสูงสดุที่ได้รับอนุมัติ

4. จะต้องติดต่อสมาคมสโมสรนักลงทุนเพือ่ปรับยอดภายใน 1 เดือน  
โดยหักยอดของผู้โอนออกและเพิ่มยอดให้แก่ผู้รับโอน

5. วัตถุดิบที่รับโอนมานั้นถือ เสมือนผู้รับโอนเป็นผู้น าเข้า

กำรโอนวตัถดุบิและวสัดจุ ำเป็น

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ
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การส่งวัตถุดิบไปต่างประเทศ
1. รายการวัตถุดิบที่ส่งออกจะต้องเป็นรายการเดียวกัน

กับรายการที่น าเข้า

2. จะต้องส่งออกระหว่างได้รับสิทธิ กรณีหมดสิทธิ            
ต้องส่งออกใน 1 ปี นับแต่วันหมดสิทธิ

การน าวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ออกนอกสถานที่
จะต้องขออนุญาตก่อนน าออกไปนอกสถานที่

กำรน ำวตัถดุบิออกนอกบรษิทัฯ

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ



1. ต้องได้รับสิทธิประโยชน์ตาม มาตรา 36(1) อยู่แล้ว

2. ต้องยื่นขอขยายเวลาในระหว่างได้รับสิทธิประโยชน์ หรือ
หมดสิทธิแล้วไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดสิทธิประโยชน์

3. ระยะเวลาในการขยายเวลา ไม่เกิน 2 ปี

กำรขยำยเวลำน ำเขำ้วตัถดุบิตำมมำตรำ 36 (1)

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ
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1. ตัดบัญชี/ภายใน 2 ปีนับแต่วันสิ้นสุดสิทธิ

2. ยอดคงเหลือจากการปิดบัญชีต้องช าระภาษีอากรตามสภาพ        
ณ วันน าเข้า

กำรปฏบิตัเิมือ่สิน้สดุระยะเวลำทีไ่ดร้บัสทิธปิระโยชน์

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ



• รายการวัตถุดิบที่ระบุในใบขนขาเข้าต้องตรงกับรายการวัตถุดิบ
ที่ได้รับอนุมัติ และตรงกับ INVOICE

• รายการวัตถุดิบชื่อหลัก 1 ชื่ออาจมีชื่อรองได้หลายชื่อมักเกิด
ข้อผิดพลาดในการเลือกกรุ๊ปวัตถุดิบ

• หน่วยของวัตถุดิบที่น าเข้าต้องตรงกับหน่วยที่ได้รับอนุมัติ 
หน่วยที่พิมพ์ในใบขนสินค้าอาจไม่ใช่หน่วยที่ส่งข้อมูลเข้าสู่
ระบบของกรมศุลกากร

• ต้องแน่ใจว่ารายการสินค้าที่น าข้าอยู่ในบัญชีที่ได้รับอนุมัติ
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• ชื่อสินค้าและชื่อรุ่นของสูตรการผลิตต้องตรง
กับที่ระบุในใบขนสินค้าขาออกและ INVOICE

• ตรวจสอบรายการวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตว่า         
ได้ใช้สิทธิใด

• กรณีใช้วัตถุดิบที่ซื้อจาก Vendor ในประเทศ
ต้องแน่ใจว่าชื่อวัตถุดิบอยู่ในสูตรการผลิตหาก
ไม่มีอยู่สูตรการผลิตจะไม่สามารถโอนสิทธิได้ 

ขอ้ควรระวงัในกำรขออนุมตัสิตูรกำรผลติ
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• กรณีใช้วัตถุดิบที่ซื้อจาก Vendor ควรใช้ ชื่อหลัก 
ชื่อรองเป็นชื่อเดียวกัน เพื่อสะดวกในการโอนสิทธิ

• กรณีใช้ชื่อรองหลายชื่อในรายการเดียวกัน ต้อง
แน่ใจว่าระบุปริมาณการใช้ครบถ้วนในสูตรการผลิต 
เช่น ใน BOM ระบุใช้  FRONT GUARD 1 PCS และ
REAR GUARD 1 PCS  ใช้ชื่อหลัก GUARD ต้องระบุ
ปริมาณการใช้ 2 PCS
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• สินค้าส่งออกที่ระบุในใบขนขาออกต้องตรงกับสูตรการ
ผลิตที่ได้รับอนุมัติ และตรงกับ INVOICE และบันทึกใน
ช่อง ENGLISH DESC

• รุ่นของสินค้าต้องตรงกับสูตรการผลิตที่ได้รับอนุมัติ และ
ตรงกับ INVOICE และบันทึกในช่อง PRODUCT CODE

• โอนสิทธิการตัดบัญชีให้แก่ Vendor ในชื่อรอง พร้อม
ระบุชื่อรุ่นตามที่ Vendor ได้จดสูตรไว้

• ระบุเลขที่บัตรส่งเสริมในช่อง BOI LICENSE 

ขอ้ควรระวงัในกำรสง่ออก
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