
วทิยากร :  ภาคภูมิ บูรณบุณย์
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ส ำนักบริหำรกำรลงทุน 2

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน



ให้ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับของที่ผู้ได้รับกำรส่งเสริม น ำกลบัเข้ำมำ เพ่ือ
ส่งกลบัออกไป 
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สิทธิประโยชน์กำรน ำเข้ำวตัถุดบิและวสัดุจ ำเป็น

กำรลดหย่อนอำกรขำเข้ำส ำหรับวัตถุดบิและวสัดุจ ำเป็น ทีน่ ำมำผลติเป็น
ผลติภัณฑ์ เพ่ือจ ำหน่ำยในประเทศ

กำรยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับวัตถุดบิและวสัดุจ ำเป็น ทีน่ ำมำผลติเป็น
ผลติภัณฑ์ เพ่ือกำรส่งออก

มำตรำ 36 (1)

มำตรำ 36 (2)

มำตรำ  30



วตัถุดิบ ( Raw Material) หมำยถึง ของที่ใช้ในกำรผลติ หรือผสม 
หรือประกอบเป็นผลติภัณฑ์ ซ่ึงบำงคร้ังอำจไม่คงสภำพเดิมเม่ือผ่ำน
กระบวนแล้ว ทั้งนีใ้ห้หมำยรวมถึงของทีใ่ช้บรรจุผลติภัณฑ์ด้วย   

วสัดุจ ำเป็น (Essential Material) หมำยถึง ของซ่ึงจ ำเป็นต้องใช้และ
เม่ือใช้แล้วส้ินเปลืองในกำรผลติ หรือผสม หรือประกอบเป็นผลติภัณฑ์
หรือผลติผล เพ่ือให้ได้ประสิทธิภำพ คุณภำพและ มำตรฐำน ช่วยลด
กำรสูญเสีย และเพิม่ผลผลติส ำหรับผลติภัณฑ์หรือผลติผลดังกล่ำว 
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ค ำจ ำกดัควำม วตัถุดบิและวสัดุจ ำเป็น

ค ำจ ำกดัควำม วตัถุดบิและวสัดุจ ำเป็น



 ตอ้งมีการน าเขา้เคร่ืองจกัรครบตามขั้นตอนการผลิตท่ี
ไดรั้บอนุมติั

 วตัถุดิบท่ีไดรั้บสิทธ์ิยกเวน้ ตอ้งใชผ้ลิตในโรงงานของผู ้
ไดรั้บการส่งเสริมและใชใ้นการผลิตผลิตภณัฑท่ี์ไดรับ
การส่งเสริม



 เป็นการอนุมติั ช่ือ ปริมาณ หน่วย ของวตัถุดิบท่ีน าเขา้ 
ก่อนใชสิ้ทธ์ิ

 ด าเนินการส่งผลิตภณัฑอ์อกไปจ าหน่ายต่างประเทศ
 ด าเนินการตดับญัชีเม่ือส่งออก
 น าเขา้วตัถุดิบและส่งออกผลิตภณัฑใ์นระยะเวลาท่ี
ก าหนด
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ขั้นตอนกำรน ำเข้ำวตัถุดบิ

4. กำรขออนุมตัติดับัญชีวตัถุดบิ

1. กำรขออนุมตัปิริมำณสตอ็กสูงสุด 6 เดือน

2. กำรขออนุมตัสูิตรกำรผลติ

3. กำรขออนุมตัส่ัิงปล่อยวตัถุดบิ
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ขั้นตอนขออนุมัตปิริมำณสตอ็กสูงสุด

รำยช่ือวตัถุดบิทีข่ออนุมัติ

เพ่ือก ำหนดให้บริษัทสำมำรถน ำวตัถุดิบเข้ำมำโดย
ได้รับกำรยกเว้นอำกรขำเข้ำในปริมำณที่ก ำหนด

1.ช่ือหลกั เป็นช่ือ common name เพ่ือขออนุมัติปริมำณสต็อก
และขออนุมัติสูตรกำรผลติ 
2.ช่ือรอง เป็นช่ือที่ใช้ในกำรส่ังปล่อยซ่ึงตรงตำม invoice น ำเข้ำ
และตำมทีส่ ำแดงในใบขนสินค้ำขำเข้ำ ทั้งนีต้้องได้รับอนุมัตใิน
บัญชีรำยกำรปริมำณสต็อกสูงสุดด้วย

ตำมประกำศส ำนักงำน ที ่ป.3/2556
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1. หน่วยกำรน ำเข้ำวตัถุดิบและวสัดุจ ำเป็นต้องเป็นหน่วยทีร่ะบุ
ไว้ในรหัสสถิติของกรมศุลกำกร

2. ย่ืนขออนุมัติเฉพำะรำยกำรวตัถุดิบและวสัดุจ ำเป็นทีใ่ช้สิทธิ
ประโยชน์มำตรำ 36 (1)และวตัถุดิบและวสัดุจ ำเป็นทีซ้ื่อจำก 
ผู้ทีใ่ช้สิทธิประโยชน์มำตรำ 36 (1)

3. วตัถุดิบและวสัดุจ ำเป็นทีข่ออนุมัติจะต้องอยู่ในขั้นตอนกำร
ผลติทีไ่ด้รับอนุมัติ

บัญชีรำยกำรวตัถุดบิและวสัดุจ ำเป็น



ประเภทของสต็อก

ปริมาณโอนสะสม (Local) 
เกิดจากอะไร

เกิดจากยอดคงเหลือวัตถุดิบมี
ค่าติดลบและโอนยอดที่ติดลบ
นั้นให้กับ Vendor ที่เป็น Non 

BOI หรือ Local

ยอดคงเหลือวัตถุดิบติดลบเกิด
จากอะไร

1. สูตรการผลิตไม่ถูกต้อง (มากว่าใช้งานจริง)
2. ใช้วัตถุดิบในประเทศ (บริษัท Non BOI)

3. น้าเข้าวัตถุดิบโดยการค้้าประกันหรือเสีย
ภาษีและตัดบัญชีวัตถุดิบก่อนขอถอนหรือ
ขอคืน



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



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



ตวัอยา่งรายช่ือวตัถุดิบท่ีน าเขา้



VALVE  PIN  123.4

VALVE  ASSY  4567

VALVE  GUIDE 2356

INLET VALVE    1445

ADJUSTING  VALVE  0023

EXSHUST  VALVE  1446



ช่ือหลกั ช่ือรอง
VALVE 

INLET VALVE 

ADJUSTING  VALVE 

EXSHUST  VALVE 

www.themegallery.com



 LATEX
 URETHANE  GLUE
 LOCTITE 435



ช่ือหลกั ช่ือรอง

GLUE

URETHANE  GLUE

LOCTITE 435



STICKER   
STICKER   BARCODE
CARTON  LABEL
PAPER  LABEL
HANG  TAG



ช่ือหลกั ช่ือรอง
LABEL STICKER   

STICKER   BARCODE

CARTON  LABEL

PAPER  LABEL



 Connection pipe
 3 way u bend
 Valve coil
 T-joint 
 Charge  valve 
 Pack valve 



ช่ือหลกั ช่ือรอง

VALVE

Charge  valve 

 Pack valve 
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กำรขออนุมัตสูิตรกำรผลติ

1. เป็นการอนุมติัปริมาณการใชว้ตัถุดิบจริงของผลิตภณัฑทุ์กรายการตามช่ือ
หลกั

2. กรณีมีส่วนสูญเสีย จะอนุมติัเฉพาะวตัถุดิบท่ีน าเขา้เป็นน ้าหนกั ปริมาตร 
หรือพื้นท่ี

ตำมประกำศส ำนักงำน ที ่ป.3/2556



ข้อควรรู้

สูตรการผลิต

ชื่อรุ่นที่ขออนุมัติกับ BOI
จะต้องไม่เกิน 35 ตัวอักษร 

ชื่อซ้้ากันได้แต่เมื่อ
รวมกับชื่อผลิตภัณฑ์

ห้ามซ้้า

Start Date เพื่อ
ก้าหนด Revision

ของสูตร

การขออนุมัติชื่อผลิตภัณฑ์กับ
BOI ให้ตรงกับที่ระบุในใบขน

สินค้าขาออก ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถ
ตัดบัญชีวัตถุดิบได้  



ข้อควรรู้ 

หากบริษัทมีการแก้ไขสูตร แต่ ไม่
ต้องการให้เป็น revision 

ที่  2  ท้าได้หรือไม่

ค้าตอบคือ ไม่ได้ 

เพราะระบบออกแบบให้รองรับการ
แก้ไข เพื่อให้บริษัทตัดบัญชีวัตถุดิบ

ได้ตรงกับสินค้าที่ส่งออกจริง

สูตรที่ยื่นไว้กับฐานข้อมูลไม่ตรง
กับ Report-V ที่ได้รับจาก 
vendor ต้องแก้ไขอย่างไร

1. ให้ผู้โอนท้าหนังสือรับรองชื่อสูตร 
และน้า Report V มาแก้ไข

2. ให้ผู้โอนยกเลิกและตัดบัญชีใหม่คีย์
ชื่อสูตรให้ถูกต้อง
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ท้ำยม้วน 1
ช้ินงำนที่มีต ำหนิ

(NG.) 4

ตัดขอบ 3 ส่วนที่แรงเงำ 5 PRODUCT

ส่วนสูญเสียในสูตร
5

ส่วนสูญเสียนอกสูตร
1, 2, 3, 4

ตัดขอบ 3
หัวม้วน 2
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1

2

3

0.52 Kg. = 0.50 Kg. + 0.02 Kg.

Product (ช้ินงำน)                   
น ำ้หนักสุทธิ = 0.50 Kg.

เศษส่วนสูญเสียในสูตรกำรผลติ 
น ำ้หนัก Scrap = 0.02 Kg.
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กำรขออนุมัตสูิตรกำรผลติ

ล ำดบัที่ รำยกำรวตัถุดบิ หน่วย ปริมำณกำรใช้
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 1 0 1

000005 CORD PC 1 0 1

000006 REMOTE PC 1 0 1



1. ช่ือรำยกำรวตัถุดิบและวสัดุจ ำเป็น ตรงตำม INVOICE ที่
จะน ำเข้ำ(อยู่ในชิองช่ือรอง)

2. ปริมำณสต็อกสูงสุดของวตัถุดิบแต่ละรำยกำรทีจ่ะน ำเข้ำไม่
เกนิปริมำณที่ใช้ในกำรผลติ 6 เดือน ของก ำลงักำรผลติตำม
บัตรส่งเสริม(ค ำนวณจำกช่ือหลกั)
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กำรขออนุมัตปิริมำณสตอ็กสูงสุด

ตำมประกำศส ำนักงำน ที ่ป.9/2536



ประเภทของสต็อก 

สต็อกหมุนเวียน 

วัตถุดิบและวัสดุจ้าเป็นที่น้าเข้า
ได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับสิทธิ์

และปริมาณน้าเข้าคงเหลือ
เพียงพอ

สต็อกไม่หมุนเวียน 

วัตถุดิบและวัสดุจ้าเป็นที่น้าเข้า
ได้ตามจ้านวนที่ BOI อนุมัติ

ถึงแม้จะมีการตัดบัญชีแล้วก็ไม่
สามารถน้าเข้ามาได้อีก



ล ำดบัที่ รำยกำรวตัถุดบิ Model A1 
ปริมำณใช้/ช้ิน 

ปริมำณกำร
ผลติ 500 ช้ิน

Model A2
ปริมำณใช้/ช้ิน 

ปริมำณกำร
ผลติ 500 ช้ิน

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) 1 500 1 500 1000

000005 CORD (PC) 1 500 1 5000 500

000006 REMOTE (PC) 0 0 1 500 10
29

ตัวอย่ำงปริมำณ MAX STOCK

ผลติภัณฑ์       ปำกกำ    (ตำมทีร่ะบุใน INVOICE) รุ่น    A 1 และ A 2   (ตำม ผลติ ทีส่่งให้ลูกค้ำ)       
ปริมำณกำรผลติ  1000 ช้ิน   / 6 เดือน



1.  กรณทีีไ่ด้รับอนุมัติบัญชีรำยกำรวตัถุดบิ
อนุมัติ เฉพำะรำยกำรและจ ำนวนทีน่ ำเข้ำมำรวมกนัแล้วไม่
เกนิปริมำณสต็อกสูงสุดทีไ่ด้รับอนุมัติ

2.  กรณีถอนค ำ้ประกนั 

อนุมัติ ตำมสิทธ์ิทีไ่ด้ท ำกำรค ำ้ประกนัไว้
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กำรขออนุมตัส่ัิงปล่อยวตัถุดบิและวสัดุจ ำเป็น



 ขัน้ตอนการสัง่ปลอ่ยวตัถดุบิแบบไรเ้อกสาร

(งานกอ่นเดนิพิธีการ)

บริษัทส่งข้อมูลการ
สั่งปล่อย (BIRTIMP1,BIRTIMP2) ผ่านระบบ IC Online

โปรแกรม RMTS-2011 ตรวจสอบข้อมูล 
ประมวลผลออกเลขอนุมัติ

แจ้งผลให้บริษัททราบ
ระบบส่งข้อมูลไป

กรมศุลกากร (ebXML)

อนุมัติทุกรายการ / ตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นกรณี สต็อกเกิน  หน่วยผิด  เลขที่อินวอยซซ์้้า



3) บริษทัคียข้์อมูล
BIRTIMP

4) ส่งข้อมูล BIRTIMP ผ่านระบบ
Online มาท่ีสมาคม

5) สมาคมส่งข้อมูล
(ebXML)การอนุมติัให้

กรมศลุกากร 

8)  Shipping ส่งใบขนขาเข้าฉบบัสมบรูณ์ไปท่ี
กรมศลุกากรเพ่ือเดินพิธีการสัง่ปล่อยต่อไป

6) บริษทัตรวจสอบ
เลขท่ีหนังสืออนุมติัผ่าน

ระบบ  Online

1) Shipping รบัอินวอยซข์า
เข้าแล้วจดัท าร่างใบขนขาเข้า

7) Shipping
รบัเลขท่ี
หนังสือ

อนุมติัจาก
บริษทัคียล์ง

ใบขน

2) ส่ง
ร่างใบ
ขนขา
เข้าให้
บริษทั

ขัน้ตอนการสัง่ปลอ่ยวตัถดิุบแบบไรเ้อกสาร
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***



1. รบัขอ้มลูหนงัสอือนุมตัสิ ัง่ปล่อย จาก BOI 
2. ออกเลขทีใ่บขนขาเขา้เพือ่ใชผ้า่นพธิกีารศุลกากร
3. ตรวจสอบขอ้มลูการอนุมตั ิจาก BOI กบัขอ้มลูจาก 
SHIPPING หากตรงกนัจะสามารถผา่นพธิกีารได้



34

ส่วนรายการ

1. ข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้า

เลขท่ีใบอนุญาต
วนัท่ีออกใบอนุญาต

รหสัหน่วยงานผูอ้อกใบอนุญาต

2. หนังสืออนุมติัสัง่ปล่อยของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ 

การตรวจสอบขอ้มลูใบขนสินคา้กบัหนงัสืออนมุติัสัง่ปลอ่ย

เลขท่ีใบอนุญาต

วนัท่ีออกใบอนุญาต

รหสัหน่วยงานผูอ้อกใบอนุญาต

=เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีผูน้ าเข้า เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีบริษทัผูข้ออนุญาต

ตรวจสอบ

ล าดบัรายการในใบขนสินค้า ฯลฯ ล าดบัรายการในใบขนสินค้า ฯลฯ

- วนัท่ีน าเข้า  ต้องอยู่ในช่วงวนัเร่ิมต้นสิทธิกบัวนัส้ินสดุสิทธิ

- ปริมาณ  ปริมาณในใบขนสินค้าต้องไม่เกินปริมาณในใบอนุญาต

- หน่วยของปริมาณ

- อตัราลดหย่อนอากร/อตัรายกเว้นอากร

- อตัราลดหย่อนมลูค่าเพ่ิม/อตัรายกเว้นมลูค่าเพ่ิม



 ระบบจะอนมุติัการสัง่ปลอ่ยทกุรายการ

วตัถดิุบท่ีผ ูไ้ดร้บัการสง่เสรมิยื่นขออนมุติั

หากตรวจสอบภายหลงัพบว่าเป็น

รายการวตัถดิุบท่ีไมอ่ย ูใ่นขา่ยท่ีไดร้บัสิทธิ

ประโยชน ์

ส านกังานจะเพิกถอนสิทธิประโยชน์

ส าหรบัวตัถดิุบตามสภาพของของ ราคา

และอตัราภาษีท่ีเป็นอย ู ่ณ วนัน าเขา้



บริษัทจะทราบว่าชื่อไม่ตรงกับ MML ในขั้นตอนการตรวจสอบ Error ผ่านระบบ IC Online 

ไม่อนุมัติ

ให้ตรวจสอบ

ประสานงานกับสมาคม

*สั่งปล่อยผิดกรุ๊ป

*คีย์ชื่อผิด 

เป็นวัตถุดิบรายการใหม่ 
ต้องขอเพิ่มชื่อก่อน

น้าเข้า

ห้ามน้าเลข นร ไปเดินพิธีการ
ศุลกากรโดยเด็ดขาด

ขอยกเลิก นร นั้น

ข้อควรระวัง



 กรณีช่ือวตัถดิุบท่ีไม่ตรงกบบชีัท่ีบรษิทัไดร้บัอนมุติั
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หลงัจากท่ีบรษิทัฯ 

ทราบผลไม่อนมุติั

ท าเรื่องยกเลิกการ

สัง่ปลอ่ย

ช าระภาษีอากร

1.กรณีบรษิทัขอช าระเองสามารถ

ขอคืนอากรไดใ้นภายหลงั

2.กรณีสนง.เพิกถอนสิทธ์ิไม่
สามารถขอคืนได้

เดินพิธีการแลว้ยงัไมเ่ดินพิธีการ

***



ถกูตอ้ง

ขั้นตอนการตัดบัญชีวัตถุดิบ

เตรียมข้อมูลการตัดบัญชี 
(BIRTEXP,EXL,VEN) 

และหนังสือบริษัท

ตรวจเทียบกับ
ฐานข้อมูล

วัตถุดิบของสมาคม

ตรวจเทียบกับ
ฐานข้อมูล

การส่งออกที่กรม
ศุลกากร

ตัดบัญชีวัตถุดิบ
พิมพ์รายงาน

ตรวจสอบรายงาน
เสนอ จนท.ลงนาม

ส่งคืนบริษัท 
เก็บเป็นหลักฐาน



จะเกิดอะไรขึ้น หากเจ้าหน้าที่ สกท.ไม่อนุมัติ
แต่บริษัทน้า นร นั้นไปเดินพิธีการกับศุลกากรแล้ว

ไม่อนุมัติ

เดินพิธีการ
ศุลกากรแล้ว

สมาคมออกหนังสือสั่งเพิกถอน
สิทธิและประโยชน์ 

ถึง สกท. เพื่อลงนาม

ส่งกรมศุลกากร

ส่งถึงบริษัท 

บริษัทไปจ่ายภาษีและ
ปรับยอดวัตถุดิบที่

สมาคม



ถกูตอ้ง

ขั้นตอนการตัดบัญชีวัตถุดิบ

1.

• บริษัทเตรียมข้อมูล BIRTEXP,BIRTEXL,BIRTVEN (ถ้าม)ี 
ส่งเข้าระบบ IC Online

2.

• ข้อมูลจะถูกตรวจเทียบกับฐานข้อมูลในระบบ RMTS เช่น 
ชื่อสูตรการผลิต เลขที่ใบขนข้อมูลมีข้อผิดพลาดจะแจ้งกลับ
บริษัทให้แก้ไข

3.

• ข้อมูลถูกต้อง จะถูกตรวจเทียบกับข้อมูลการส่งออกของ
บริษัท ที่สมาคม Down Load มาจากกรมศุลกากรต่อไป 



ข้อมูลที่ได้จากการ Download จากกรมศุลกากร

. บริษัทจะได้ข้อมูลการส่งออกที่ Down load จากกรมศุลกากรในรูปแบบ Excel File
ซึ่งสามารถน้ามาใช้งานและบันทึกชื่อเป็น BIRTEXP ได้ (รายละเอียดดังภาพ ) 

ข้อมูลที่บริษัทต้องคีย์เพิ่มได้แก่ 1.Project Code  (รหัสโครงการ)
2. Doc_No (งวดที)่ 3. Revision 

ข้อมูลการ Down Load ข้อมูลผ่านระบบ IC Online

1

2
3
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1. เลขที่ใบขนขาออก (Declaration No.)

2. วันที่รับบรรทุก (Load Date)

3. ชื่อรุ่น (Product Code)

4. ชื่อผลิตภัณฑ์ (English Description of Goods)

5. ปริมาณที่ส่งออก (Quantity)

6. หน่วย (Unit)

7. เลขที่บัตรส่งเสริม (BOI License)

ประ
กอบ
ด้วย

ข้อมูลที่ครบถ้วน



TELEPHONE SET

ชดุโทรศพัทแ์บบไร้สาย
4

3

5
6 7

ตัวอย่างที่มาของข้อมูล
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 ตัว
อย่าง
ใบขน
สิน

ค้าขา
ออก

TELEPHONE SET

1

2

4

5,6

7

2

112       C62



ถกูตอ้ง

ขั้นตอนการตัดบัญชีวัตถุดิบ

4.

• โปรแกรมจะพิมพ์รายงานและท้าเครื่องหมายถูก
() ไว้ท้ายรายการดังภาพ









รูปแบบ : ข้อมูลดาวน์โหลด REPORT-V  เอกสารโอนสิทธิ
Com_name หมายถงึ ผู้รับโอน
Exp_name   หมายถงึ ผู้โอน





ถกูตอ้ง

ขั้นตอนการตัดบัญชีวัตถุดิบ

5.

• รายการใดที่มีเครื่องหมายถูก () แสดงว่าสามารถ
ตัดบัญชีวัตถุดิบแบบไร้เอกสารได้

6.
• เสนอเจ้าหน้าที่ BOI ลงนามอนุมัติในหนังสือ

7.

• จัดเก็บส้าเนาหนังสอือนุมัติและส่งคนืฉบบัจริงแก่บริษัท
เพื่อน้าไปตรวจสอบและเก็บเป็นหลักฐานต่อไป 



ข้อมูลที่ได้จากการ Download จากกรมศุลกากร

บริษัทจะได้ข้อมูลการส่งออกที่ Down load จากกรมศุลกากรในรูปแบบ Excel File
ซึ่งสามารถน้ามาใช้งานและบันทึกชื่อเป็น BIRTEXP ได้ (รายละเอียดดังภาพ ) 

ข้อมูลที่บริษัทต้องคีย์เพิ่มได้แก่ 1. Project Code  (รหัสโครงการ)
2. Doc_No (งวดที่) 3. Revision 

1

2

3

1 54
1

32 6



ข้อควรระวัง !!!

ข้อผิดพลาด
ระบุชื่อสูตรการผลิตและชือ่

ผลิตภัณฑ์ ในใบขนไม่ตรงกับท่ี
ได้รับอนุมัติกับ BOI

วิธีปฏิบัติ
1.ชื่อรุ่น (Model) = Product Code

2.ชื่อผลิตภัณฑ์ (Model Description)
= English Description of  Good 



ข้อควรระวัง !!!

ข้อผิดพลาด
หน่วยสินค้าที่ส่งออกใน

ใบขนไม่ตรงกับหน่วยที่ขออนุมัติ
กับ BOI

วิธีปฏิบัติ
1.การขออนุมัติหน่วยของสินค้าส่งออกต้องเป็น
หน่วยท่ีกรมศุลกากรก้าหนด (ตามรหัสสถิติ)

2.เมื่อส่งออกต้องระบุในใบขน
ให้เป็นหน่วย เดียวกับที่ขอ

อนุมัติกับ BOI



ข้อควรระวัง !!!

ข้อผิดพลาด
ไม่ได้ระบุใช้สิทธิ์ BOI 

ในใบขน

วิธีปฏิบัติ
ในใบขนสินค้าขาออกช่อง 

“ใช้สิทธิพิเศษ” ต้องระบุค้าว่า “BOI”
ไม่เช่นนั้นใบขนดังกล่าวจะไม่ถูก Down

Load มาจากกรมศุลกากร
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Q & A

Thank You


