
 

ประเด็นค ำถำม ประเด็นค ำถำม วันที่ 11 มถิุนำยน 2564 

บรรยำยเร่ือง “กำรใช้สิทธิประโยชน์ด้ำนวัตถุดิบ และวิธีปฎิบตัิเกี่ยวกบัส่วนสูญเสีย” 

โดย คุณนิรินทร ศักดิเศรษฐ์ 

 

ข้อ 1. ถ้าปริมาณท่ีน าเข้ามาเกินกว่าปริมาณท่ียื่น MAX stock สามารถใช้สิทธิยกเว้นอากรตามจ านวนที่ยื่นขอ Max 

stock ไว้ ส่วนต่างเสียภาษีปกติเเละท าเรื่องขอคืนภาษีย้อนหลังได้หรือไม่ 

ตอบ  ได้ 

ข้อ 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอบ ดูหนังสือแจ้งมติว่าคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเมื่อใด บริษัทสามารถใช้สิทธิ ม.36 ตามวันที่อนุมัติ

โครงการในหนังสือแจ้งมตินั้นไดเ้ลย  

ข้อ 3. ใบขนสินค้าขาออกมีอายุในการยื่นตัดบัญชีกี่ปี 

ตอบ  2  ปี นับจากสิ้นสุดสิทธิประโยชน์ ม.36 

ข้อ 4. ชื่อหลัก  Plastic sheet  ชื่อรอง  TPU sheet คือ แผ่นพลาสติก  PE sheet คือ แผ่นพลาสติกสามารถยื่น

เพ่ิมชื่อรองได้หรือเปล่า 

 ตอบ  การขออนุมัติชื่อรองวัตถุดิบจะอนุมัติได้ 1 ครั้ง หลังจากนั้นบริษัทสามารถแก้ไขรองได้ และ   

ชื่อรองสามารถขอได้หลายครั้ง 

 

 

 

 

 

 



 

 

ข้อ 5. คือกรณีที่ใส่ unit/set ใช้กับกรณี KGM เท่านั้น หรือสามารถใช้หน่วยอื่นได้อีก 

ตอบ  ใช่ ถ้าบริษัทขออนุมัติหน่วยเป็น set หรือ unit ต้องเช็คกับพิกัดกับศุลกากร  

ข้อ 6. สามารถขอเพ่ิมปริมาณสต็อคสูงสุงได้ไหม 

ตอบ  สามารถท าได้ ในรายการที่เคยอนุมัติ และขอเพิ่มรายการได้ตามสูตรอ้างอิงที่มีอยู่  

ข้อ 7.  

รหัสสถิติ/หน่วย   

Customs Unit /Invoice           BOI 

KGM            SET, UNIT, PCS SET 

C62            UNIT, PCS     PICEC/UNIT 

ตอบ  ให้ บริษัท ไปเช็คกับศุลกากรมาก่อนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการเดินพิธีการขาเข้า 

ข้อ 8. ถ้ายื่นขอ Return สินค้าเพ่ือน าเข้ามาซ่อมเเซม จะต้องท าใบสุทธิน ากลับ กับทางศุลกากร ด้วยหรือไม่ 

ตอบ  ถ้าบริษัทขออนุมัติ Good return กับส านักงาน ไม่ต้องท าใบสุทธิน ากลับ สามารถท าการสั่งปล่อยได้

เลย 

ข้อ 9. การคืน vender ท าได้ 2 ทอดไหม เช่น 

A น าเข้าวัตถุดิบมาขาย 

B ซื้อวัตถุดิบมาผลิตขายให้กับ 

C เป็นผู้ซื้อเพ่ือส่งออก 

*A B C ได้รับ BOI ทั้ง 3 บ. 

(เราคือ B  อ่ะค่ะ) 

ตอบ  ได้ ต้องเป็น บริษัทที่ได้รับส่งเสริมและได้รับสิทธิมาตรา 36 

ข้อ 10. การส่งเรื่องเพ่ือขอเสียภาษีเพ่ิม ทั้งรูปแบบ product หรือวัตถุดิบ สามารถยื่นเรื่องไปที่ศุลกากรก่อนหรือยื่น

มาท่ี BOI ก่อน  

ตอบ  ให้ บริษัทยื่นเรื่องขอช าระภาษีอากรทั้งในรูปวัตถุดิบและผลิตภัรฑ์มาท่ีส านักงาน ส านักงานจะส่ง

หนังสือให้ศุลกากรและบริษัท เพ่ือติดต่อศุลกากรเพ่ือขอช าระภาษีต่อไป 

ข้อ 11. ถ้ามีการแก้ไขรายละเอียดใบขน และ ทาง shipping แก้ไขข้อมูลในระบบ BOI แล้ว  ตอนที่บริษัทดึงข้อมูล 

BIRTEXP1  จากระบบ BOI เพ่ือตัด stock ขาออก  จะเป็นรายการที่แก้ไขเเล้ว หรือไม่ 

ตอบ เวลาดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลของกรมศุล ถ้ากรมศุลมีการ update ข้อมูลเพื่อให้บริษัทตัดบัญชี ได้

ถูกต้อง ควรไป confirm กับ กรมศุลกากร ด้วยว่ามีการ update ข้อมูลการแก้ไขใบขนแล้วหรือยัง 

ข้อ 12.  ถ้าบริษัทมีใบขนขาเข้า ที่ขอสงวนสิทธิ์ BOI เพ่ือขอคืนอากรภายหลัง ตั้งแต่ปี 2018 แต่ยังไม่ได้ขอคืน 

ปัจจุบันปี 2021 เราสามารถขอได้หรือไม่ 

ตอบ  น าเข้าเกิน 2 ปี ไม่สามารถขอคืนอากรได้  ขอให้บริษัทด าเนินการขอคืนอากรภายใน 2 ปี ตั้งแต่วันที่

น าเข้า  

 

 



 

ข้อ 13. สามารถเช็คผ่านระบบ RMTS ได้หรือไม่ ว่าผู้ซื้อท าการโอน Vender ให้แล้วหรือยัง 

ตอบ  การโอน vender มีการโอนในระบบการตัดบัญชีว่ามีใบ report V หรือไม ่ต้องสอบถามที่ IC  

ข้อ 14. หากบริษัทได้รับส่งเสริม  และได้รับสิทธิมาตรา 30, 36 แต่ไม่เคยใช้สิทธิวัตถุดิบเลย และไม่เคยยื่นขอขยาย

จะถือว่าสิทธิวัตถุดิบขาดไปแล้วใช่ไหม 

ตอบ  ยังไม่ขาดถ้าบริษัท ยังไม่เคยระบุการน าเข้าครั้งแรก ถือว่าสิทธินั้นยังมีอยู่  

ข้อ 15. ถ้ามีการส่งออกตัวอย่างสินค้า  ซึ่งผลิตมาจากวัตถุดิบหลักท่ีน าเข้ามา ให้กับลูกค้า  ต้องตัดสต๊อค อย่างไร  

และต้องแจ้ง BOI ว่าอย่างไร  

ตอบ  สินค้าตวัอย่าง มีการผลิตถูกต้องตามผลิตภัณฑ์ตามบัตร ให้มาขอยื่นอนุมัติสูตรการผลิตแล้วน ามาตัด

บัญชีตามปกติ 

เเสดงว่าตัวอย่างดังกล่าว ต้องยื่นใบขนขาออก ด้วยใช่ไหม 

ตอบ  ใช่ 

ข้อ 16. การตัดบัญชีผ่านระบบต้องส่งออกไปแล้ว 1 เดือนถึงดาวโหลดข้อมูลส่งออกได้ ในอนาคตจะลดระยะเวลา

การดาวโหลดให้สั้นกว่านี้ไหม 

ตอบ  อยู่ระหว่างการเจรจากับกรมศุลกากร  

ข้อ 17. ส่วนสูญเสียนอกสูตรจ าพวกเศษเหล็กพวกหัวม้วนท้ายม้วนถ้าแปรรูปเป็นแท่งเหล็กแล้วส่งออกไป

ต่างประเทศเพ่ือปลอดภาระภาษีสามารถท าได้ไหม 

ตอบ  ท าได้  

ข้อ 18. การก าหนดเวลาพิจารณาการผลิตสูตรการผลิตกี่วัน  

ตอบ  30 วันท าการ บริษัทสามารถยื่นได้ตลอดเวลา 24 ชม ถ้าเป็น กรณีเร่งด่วนแจ้งเจ้าหน้าที่พิจารณาได้ 

ข้อ 19. ขอเสริมเรื่องการดาวน์โหลดข้อมูลด้วย ที่บริษัทฯ เจอปัญหาใบขนขาออกท่ีมี Status 04 แล้ว แต่ไม่

สามารถดึงข้อมูลใบขนจาก ระบบ RMT online ได้ ไม่ทราบว่าปัญหาดังกล่าวถ้าเกิดข้ึนจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรได้

บ้างคะ ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยภายใน 1 ปีจะมีประมาณ 2-3 ใบขน 

ตอบ  มีปัญหาการดึงข้อมูลของกรมศุลกากร ขอเวลาในการแก้ไขปัญหา 

ข้อ 20. การยื่นขอแก้ไขปริมาณสูงสุด กับยื่นสูตรการผลิต สามารถยื่นค าร้องไปพร้อมกันได้หรือไม่ 

ตอบ  ได้ 

ข้อ 21. กรณีที่สั่งปล่อยจ านวน 500 ชิ้นในระบบ RMTS แต่เมื่อวัตถุดิบมาถึงบริษัทมีจ านวนไม่ตรงกับที่สั่งปล่อย จะ

แก้ไขอย่างไร  ที่จะไม่กระทบกับ max stock และกรมศุลกากร 

ตอบ  บริษัทควรติดต่อกรมศุลกากร เพื่อให้กรมศุลกากรตีความก่อน เพ่ือ พิจารณาปริมาณให้ถูกต้อง 

ข้อ 22 . บริษัท มีส่วนสูญเสียในสูตรการผลิดเป็นเศษผ้า สามารถขออนุมัติส่งออกไปต่างประเทศโดยไม่ต้องเสียภาษี

ได้ไหม 

ตอบ  ได้  

ข้อ 23 . หากบริษัทระบุวันที่น าเข้าครั้งแรกไปผิด สามารถยื่นขอแก้ไขได้หรือไม่ หากได้ มีข้ันตอนอย่างไรบ้าง 

ตอบ  สามารถยื่นแก้ไขได้ แต่บริษัทจะต้องยังไม่การขอสั่งปล่อยหรือน าวัตถุดิบ ให้ติดต่อ IC เพ่ือเช็คว่าไม่มี

การสั่งปล่อยเข้ามา 

 


