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สิทธิประโยชน์การน าเข้าวตัถุดบิและวสัดุจ าเป น
มาตรา  30

การลดหย่อนอากรขาเข้าส าหรับวตัถุดิบและวสัดุจ าเป นทีน่ ามาผลติเป นผลติภัณฑ์เพ่ือจ าหน่าย
ในประเทศ

การยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวตัถุดิบและวสัดุจ าเป นทีน่ ามาผลติเป นผลติภัณฑ์เพ่ือการส่งออก

มาตรา 36 (2)

ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับของทีผู้่ได้รับการส่งเสริมน ากลบัเข้ามาเพ่ือส่งกลบัออกไป 

มาตรา  36 (1)



ค าจ ากดัความ 

วตัถุดบิ (Raw Material) หมายถึง ของท่ีใชใ้นการผลิต หรือผสม หรือประกอบเป็น
ผลิตภณัฑ ์ซ่ึงบางคร้ังอาจไม่คงสภาพเดิมเม่ือผ่านกระบวนการแลว้  ทั้งน้ี  ให้หมาย
รวมถึงของท่ีใชบ้รรจุผลิตภณัฑด์ว้ย   

วัสดุจ าเป น (Essential Material) หมายถึง ของซ่ึงจ าเป็นตอ้งใชแ้ละเม่ือใชแ้ลว้
ส้ินเปลืองในการผลิต หรือผสม หรือประกอบเป็นผลิตภณัฑห์รือผลิตผล เพื่อให้ได้
ประสิทธิภาพ คุณภาพและมาตรฐาน ช่วยลดการสูญเสียและเพ่ิมผลผลิตส าหรับ
ผลิตภณัฑห์รือผลิตผลดงักล่าว 



ค าจ ากดัความ
สูตรการผลติ หมายถึง รายการและปริมาณของวตัถุดิบท่ีประกอบข้ึนเป็นผลิตภณัฑต่์อ
หน่ึงหน่วยการผลิต
ปริมาณสต อกสูงสุด หมายถึง ปริมาณการน าเขา้วตัถุดิบท่ีไดรั้บการยกเวน้อากรขาเขา้
ส่ังปล่อยวตัถุดบิ หมายถึง การแจง้ไปยงักรมศุลกากรเพื่อการใชสิ้ทธิและประโยชน์
ยกเวน้อากรขาเขา้วตัถุดิบเพื่อใชใ้นการท าพิธีการศุลกากรขอคืนอากรหรือถอนการวาง
ประกนัอากร
ตดับัญชีวตัถุดบิ  หมายถึง การท่ีผูไ้ดรั้บการส่งเสริมน าหลกัฐานการส่งออกด าเนินการตดั
บญัชีวตัถุดิบเพื่อลดปริมาณคงเหลือวตัถุดิบท่ีไดใ้ชสิ้ทธิ



ค าจ ากดัความ

วตัถุดบิคงเหลือ หมายถึง รายการและปริมาณวตัถุดิบน าเขา้ท่ีไม่ได้
ถูกตดับญัชีโดยการส่งออกนอกราชอาณาจกัรหรือโดยกรณีอ่ืนใด
ในระยะเวลาท่ีก าหนด

ใบขนสินค้าขาออก หมายรวมถึงใบขนสินคา้ออกโอนยา้ยใน
ประเทศ ใบขนขาออกไปเขตปลอดอากร ใบรับรองการโอนสิทธิ 
(REPORT V)



การใช้สิทธิมาตรา 36
• การขออนุมัติปริมาณสต อกสูงสุด 4 เดือน
• การขออนุมัติส่ังปล่อยวตัถุดิบ
• การขออนุมัติสูตรการผลติ
• การขออนุมัติตัดบัญชีวตัถุดิบ
• การช าระอากรขาเข้าวตัถุดิบ
• การโอนและรับโอนวตัถุดิบ
• การขยายเวลาน าเข้าวตัถุดิบ
• การปฏิบัติหลงัส้ินสุดสิทธิประโยชน์
• วธีิปฏิบัติเกีย่วกบัส่วนสูญเสีย



การขออนุมตัปิริมาณสต อกสูงสุด

• เป นการอนุมัติรายการวัตถุดิบ หน่วย และปริมาณของวัตถุดิบ เพ่ือก าหนดให้
บริษทัสามารถน าเข้าวตัถุดบิโดยได้รับการยกเว้นอากรขาเข้า 

• เป นการย่ืนขออนุมัติเฉพาะรายการวัตถุดิบและวัสดุจ าเป นที่ต้องการใช้สิทธิฯ 
ตามมาตรา 36 และวตัถุดบิและวสัดุจ าเป นทีซ้ื่อจากผู้ใช้สิทธิฯ ตามมาตรา 36

• เป นการค านวณจากสูตรการผลติ ทีก่ าลงัการผลติไม่เกนิ 4 เดือน 



 ต้องมกีารน าเข้าเคร่ืองจักรครบตามขั้นตอนทีไ่ด้รับอนุมตัิ

 วตัถุดบิทีใ่ช้สิทธิฯ ยกเว้นอากรขาเข้าต้องใช้ผลติผลติภณัฑ์ทีไ่ด้รับการส่งเสริม 

และเป นไปตามขั้นตอนการผลติทีไ่ด้รับอนุมตัิ

 เป นการอนุมตัก่ิอนการใช้สิทธิฯ

 ใช้สิทธ์ิภายในระยะเวลาทีก่ าหนด

 ปฏิบัตติามข้อก าหนดต่างๆ ในการใช้สิทธิฯ



บัญชีรายการวตัถุดบิและวสัดุจ าเป น

ส าหรับรายการวตัถุดิบท่ีอนุมติัใหน้ าเขา้ แบ่งเป็น 2 ประเภท 

ช่ือหลกั  ใชเ้พื่อก าหนดรายการวตัถุดิบและปริมาณท่ีไดรั้บอนุมติัใหน้ าเขา้

ช่ือรอง  ใชเ้พื่อการสัง่ปล่อยวตัถุดิบโดยไดรั้บการยกเวน้อากรขาเขา้



หัวข้อ รายละเอยีด

ช่ือหลัก

เป็นช่ือ common name เพือ่ขออนุมัตปิริมาณ
สตอ็กและขออนุมัตสูิตรการผลิต 

วัตถุดบิ 1 รายการมีช่ือหลักไดเ้พยีง 1 ช่ือ

หน่วยการน าเข้าของช่ือหลักตอ้งเป็นไปตามรหสั
สถติขิองกรมศุลกากร



หัวข้อ รายละเอยีด

ช่ือรอง

ช่ือรอง หมายถึง ส่วนแยกย่อยของช่ือหลกั โดยช่ือรองน้ันต้อง
เป นสินค้าชนิดเดียวกนั หรือผลติจากวสัดุทีแ่ตกต่างกนั

ช่ือรอง หมายถึง ค าย่อของวตัถุดิบในช่ือหลกั หรือช่ือทาง
การค้าทีพ่สูิจน์ได้ว่าเป นสินค้าชนิดเดียวกนั

ช่ือรองทุกช่ือให้ระบุเลขพกิดัน าเข้าของกรมศุลกากร ( 8 หลกั)

หน่วยของช่ือหลกัและช่ือรองต้องเป นหน่วยเดียวกันและต้อง
เป นหน่วยในรหัสสถิติของกรมศุลกากรเท่าน้ัน (Unit Code)



ตัวอย่างการก าหนดช่ือหลกั ช่ือรอง



ตัวอย่างการก าหนดช่ือหลกั ช่ือรอง



ตัวอย่างการก าหนดช่ือหลกั ช่ือรอง



ตัวอย่างการก าหนดช่ือหลกั ช่ือรอง



หน่วยของวัตถุดบิ



บัญชีรายการวตัถุดบิและวสัดุจ าเป น

ยืน่ขออนุมติัเฉพาะรายการวตัถุดิบและวสัดุจ าเป็นท่ีใชสิ้ทธิ
ประโยชน์มาตรา 36 (1) และวตัถุดิบและวสัดุจ าเป็นท่ีซ้ือ
จาก ผูท่ี้ใชสิ้ทธิประโยชน์มาตรา 36 (1)

วตัถุดิบและวสัดุจ าเป็นท่ีขออนุมติัจะตอ้งใชใ้นการผลิต
เพื่อการส่งออกเท่านั้น (ส่งออกทางตรงและส่งออก
ทางออ้ม)



การตรวจสอบหน่วยของวตัถุดบิและวสัดุจ าเป น

หากรหสัสถิติสินคา้ มีหน่วยเป็น หน่วยของน ้าหนกั ( KGM – Kilogram, CTM – Carat ) ระบบจะไม่ตรวจสอบค่า
ในช่อง Quantity Unit Code สามารถระบุหน่วยท่ีไม่ตรงกบัหน่วยของรหสัสถิติสินคา้ ได ้เช่น พิกดัศุลกากร 
84718930-999/KGM ในช่อง Quantity Unit Code สามารถระบุหน่วยเป็น SET หรือ C62 หรืออ่ืน ๆ ไดจ้าก ตามท่ี
ไดรั้บอนุมติั BOI

หากรหสัสถิติสินคา้ มีหน่วยท่ีไม่ใช่ หน่วยของน ้าหนกั( KGM – Kilogram, CTM – Carat )  ระบบจะตรวจสอบค่า
ในช่อง Quantity Unit Code โดยตอ้งตรงกบัหน่วยของรหสัสถิติสินคา้ แต่หากไม่ตรงกนักต็อ้ง Convert Quantity 
Unit Code ใหต้รงกบัหน่วยของรหสัสถิติสินคา้ เช่น พิกดัศุลกากร 85423900-000/C62 ในช่อง Quantity Unit Code
ตอ้งระบุหน่วยเป็น C62 



การตรวจสอบหน่วยของวตัถุดบิและวสัดุจ าเป น

Invoice Number 1234
ล ำดบัท่ี รำยกำร จ ำนวน

1 CNC 3 UNIT

2 HEATER 5 SET 
Invoice Number 5678

ล ำดบัท่ี รำยกำร จ ำนวน

1 IC 3 Unit

2 IC 5 SET 

ตวัอย่ำง พิกดัสินค้ำ 8471.89.30 
รหสัสถิติ 999/KGM

ตวัอย่ำง พิกดัสินค้ำ 8542.39.00

รหสัสถิติ 000/C62



การตรวจสอบหน่วยของวตัถุดบิและวสัดุจ าเป น
ตวัอยา่ง พิกดัสินคา้ 8471.89.30 รหสัสถิติ 999/KGM

ล ำดบัท่ีใน
ใบขน
สินค้ำ

เลขท่ี Invoice 
Number

ล ำดบัรำยกำร
ใน Invoice

รำยกำร  
(ช่ือสินค้ำ)

จ ำนวน
(Quantity/Unit)

จ ำนวนใน 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

ล ำดบัท่ีใน
ใบขน
สินค้ำ

เลขท่ี Invoice 
Number

ล ำดบัรำยกำร
ใน Invoice

รำยกำร  
(ช่ือสินค้ำ)

จ ำนวน
(Quantity/Unit)

จ ำนวนใน Invoice
(Invoice Quantity/Unit)

1 5678 1 IC 3 C62 3 C62

2 5678 2 IC 5 C62 5 SET



ตวัอย่างการขออนุมตัปิริมาณ MAX STOCK

ขั้นตอนการผลิต
1) ท าความสะอาด Base Machining
ดว้ย Washing machine

2) น าไปตดัช้ินส่วนต่างๆ เช่น Thrust Yoke, Bush, FPC.
และอ่ืนๆ (ข้ึนอยูก่บั model ของ motor) ดว้ยกาว Adhesive
เคร่ืองจกัรท่ีใช ้: 
- Pressi Fit machine
- Adhesive Apply machine
- Oven
- Air leak Tester
3) ตรวจสอบระนาบของช้ินส่วนดว้ยเคร่ือง :
- High Checker machine / Hi pot check machine
- กลอ้ง Microscope
4) บดักรี สายไฟ (Wire) ดว้ย Solder machine
5) ตรวจสอบอีกคร้ังก่อนบรรจุหีบห่อ



รายละเอยีดสูตรการผลติและปริมาณการใช้วตัถุดบิและวสัดุจ าเป นของแต่ละแบบ ตามมาตรา 36
ช่ือผลติภัณฑ์ BASE ASSEMBLY
รุ่น (MODEL)   A-1 และ A-2
ปริมาณทีจ่ะผลติในระยะเวลา 4 เดือน จ านวน 1,000,000 ช้ิน
ของ บริษัท ABC จ ากดั  บัตรส่งเสริมเลขที ่ 1234/2552 ลงวนัที่ 16 สิงหาคม 2552

รายการที่ รายการวตัถุดบิ Model A-1 
ปริมาณใช้/ช้ิน 

ปริมาณการผลติ
500,000 ช้ิน

Model A-2
ปริมาณใช้/ช้ิน

ปริมาณการผลติ
500,000 ช้ิน

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

ตวัอย่างการขออนุมตัปิริมาณ MAX STOCK



ตัวอย่างปริมาณ MAX STOCK
รายการที่ ช่ือหลกั ช่ือรอง หน่วย ประเภทพกิดั ปริมาณ 4 เดือน ค าอธิบาย

000001 BASE MACHINING BASE MACHINING C62 XXXXXXXX 1,000,000 ฐานของฮาร์ดดิสท าจากอลูมเินียม

BASE MACHINING 123 XXXXXXXX ฐานของฮาร์ดดิสท าจากอลูมเินียม

000002 YOKE YOKE C62 XXXXXXXX 1,000,000 ก้ามปูใช้ขบัเคล่ือนช้ินงาน

TRUST YOKE XXXXXXXX ก้ามปูใช้ขบัเคล่ือนช้ินงาน

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 ขดลวดแม่เหล ก

STATOR 789 XXXXXXXX ขดลวดแม่เหล ก



การน าผลติภัณฑ์ทีส่่งออกไปแล้วกลบัมาซ่อมแซม

• เป นผลติภัณฑ์ที่ผลติเอง

• เป นผลติภัณฑ์ที่สามารถซ่อมแซมได้

• ปริมาณทีอ่นุมัติตามความเหมาะสม

• จะต้องส่งออกภายใน 1 ปีนับแต่วนัน าเข้า

• อะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมไม่ได้รับสิทธิยกเว้นอากรขาเข้า

• อนุมัติในบัญชีปริมาณสต อกสูงสุดโดยใช้อกัษร R น าหน้า

• ช่ือทีข่ออนุมัติเป นช่ือหลกัซ่ึงตรงกบัช่ือรอง (ขึน้ด้วย returnช่ือสินค้า....)

• สูตรการผลติจะเป น 1:1



รายการที่ ช่ือหลกั ช่ือรอง หน่วย ประเภทพกิดั ปริมาณ 4 เดือน ค าอธิบาย

000001 BASE MACHINING BASE MACHINING C62 XXXXXXXX 1,000,000 ฐานของฮาร์ดดิสท าจากอลูมเินียม

BASE MACHINING 123 XXXXXXXX ฐานของฮาร์ดดิสท าจากอลูมเินียม

000002 YOKE YOKE C62 XXXXXXXX 1,000,000 ก้ามปูใช้ขบัเคล่ือนช้ินงาน

TRUST YOKE XXXXXXXX ก้ามปูใช้ขบัเคล่ือนช้ินงาน

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 ขดลวดแม่เหล ก

STATOR 789 XXXXXXXX ขดลวดแม่เหล ก

R000006 RETURN BASE 
ASSEMBLY

RETURN BASE ASSEMBLY C62 XXXXXXXX 100,000 สินค้าที่น ากลบัมาซ่อมแซม

ตัวอย่างปริมาณ MAX STOCK



3) บริษทัคียข้์อมูล
BIRTIMP

4) ส่งข้อมูล BIRTIMP ผ่ำนระบบ
Online มำท่ีสมำคม

5) สมำคมส่งข้อมูล
(ebXML) กำรอนุมติัให้

กรมศลุกำกร 

8)  Shipping ส่งใบขนขำเข้ำฉบบัสมบรูณ์ไปท่ี
กรมศลุกำกรเพ่ือเดินพิธีกำรสัง่ปล่อยต่อไป

6) บริษทัตรวจสอบ
เลขท่ีหนังสืออนุมติัผ่ำน

ระบบ  Online

1) Shipping รบัอินวอยซ์
ขำเข้ำแล้วจดัท ำร่ำงใบขน

ขำเข้ำ

7) Shipping
รบัเลขท่ี
หนังสือ

อนุมติัจำก
บริษทัคียล์ง

ใบขน

2) ส่ง
ร่ำง
ใบขน
ขำเข้ำ
ให้

บริษทั
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***

ขั้นตอนโดยรวมการส่ังปล่อยวตัถุดบิแบบไร้เอกสาร



การลงบัญชีส่ังปล่อยวตัถุดบิและวสัดุจ าเป น

น าเข้าจาก การส่ังปล่อย การบันทึกบัญชี

RMTS

ต่างประเทศ ส่ังปล่อย ลงบัญชีในสต อก

เขตปลอดอากร ส่ังปล่อย ลงบัญชีในสต อก

คลงัสินค้าทัณฑ์บน ส่ังปล่อย ลงบัญชีในสต อก

บริษัทใช้สิทธ์ิ ม.36 (1) ไม่ต้องส่ังปล่อย ไม่ต้องลงบัญชีในสต อก

มาตรา 19 ทวิ ไม่ต้องส่ังปล่อย ไม่ต้องลงบัญชีในสต อก



การใช้ธนาคารค า้ประกนั

อนุญาตใหใ้ชธ้นาคารค ้าประกนัไดเ้ม่ือไดต้อบรับมติใหก้ารส่งเสริมแลว้
ค ้าประกนัเฉพาะอากรขาเขา้ ในกรณีท่ีไม่ไดรั้บอนุมติับญัชีรายการวตัถุดิบ 
ค ้าประกนัอากรขาเขา้และภาษีมูลค่าเพิ่ม ในกรณีท่ีไดรั้บอนุมติับญัชีรายการ
วตัถุดิบเฉพาะรายการวตัถุดิบ

ระยะเวลาในการค ้าประกนั 1 ปี
ด าเนินการถอนค ้าประกนัภายในระยะเวลาท่ีไดรั้บอนุญาตใหค้  ้าประกนั



การอนุมตัส่ัิงปล่อยวตัถุดบิและวสัดุจ าเป น

กรณทีีไ่ด้รับอนุมัตบิัญชีรายการวตัถุดบิ อนุมติั เฉพาะรายการและจ านวน
ท่ีน าเขา้มารวมกนัแลว้ไม่เกิน ปริมาณสตอ็กสูงสุดท่ีไดรั้บอนุมติั

กรณถีอนค า้ประกนั อนุมติั ตามสิทธิท่ีไดท้  าการค ้าประกนัไวต้อ้งถอนค ้า
ประกนัในเวลาท่ีไดรั้บอนุมติั

กรณขีอคืนอากร ตอ้งขอคืนอากรภายใน 2 ปีนบัแต่วนัน าเขา้

กรณส้ิีนสุดสิทธิ ตอ้งขอคืนอากรภายใน 1 ปีนบัแต่วนัส้ินสุดสิทธิ



การขออนุมตัสูิตรการผลติ

• เป นการอนุมตัปิริมาณการใช้วตัถุดบิจริงในการผลติผลติภณัฑ์ทุก
รายการตามช่ือหลกั

• กรณมีส่ีวนสูญเสีย จะอนุมตัเิฉพาะวตัถุดบิทีน่ าเข้าเป น น า้หนัก 
ปริมาตร หรือพืน้ที่
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ท้ายม้วน (2)

ช้ินงานที่มีต าหนิ (4)
ตัดขอบ (3) ส่วนทีแ่รเงา 5 ผลติภัณฑ์

ส่วนสูญเสียในสูตร
5

ส่วนสูญเสียนอกสูตร
1, 2, 3, 4

ตัดขอบ (3)
หัวม้วน (1)
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1

2

3

0.52 Kg. = 0.50 Kg. + 0.02 Kg.

Product (ช้ินงาน)                   
น า้หนักสุทธิ = 0.50 Kg.

เศษส่วนสูญเสียในสูตรการผลติ 
น า้หนัก Scrap = 0.02 Kg.

การค านวณส่วนสูญเสียในสูตร



รายละเอยีดสูตรการผลติและปริมาณการใช้วตัถุดบิและวสัดุจ าเป นของแต่ละแบบตามมาตรา 36
ช่ือผลติภัณฑ์ SHAFT รุ่น S-001
ปริมาณทีจ่ะผลติในระยะเวลา 4 เดือน จ านวน 10,000,000 ช้ิน
ของ บริษัท  เมทลั (ประเทศไทย) จ ากดั  บัตรส่งเสริมเลขที ่ 1234/2553  ลงวนัที่ 16 สิงหาคม 2553

รายการที่
รายการวตัถุดบิและ

วสัดุจ าเป น
หน่วย

สูตรการผลติ

ปริมาณ          
การใช้สุทธิต่อ

ผลติภณัฑ์ 1 ช้ิน

ปริมาณ        
ส่วนสูญเสียต่อ

ผลติภณัฑ์ 1 ช้ิน

ปริมาณ
การใช้รวมต่อ

ผลติภณัฑ์ 1 ช้ิน

ปริมาณวตัถุดบิ
และวสัดุจ าเป น
ที่ใช้ในการผลติ 

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

ตวัอย่างการขออนุมตัสูิตรการผลติ



ขั้นตอนการตดับัญชีวตัถุดบิจากการส่งออก

 เตรียมข้อมูลในการตดับัญชี ได้แก่ ข้อมูลการส่งออกจากกรมศุลกากร ข้อมูลการโอน
สิทธ์ิจากผู้ส่งออก

 ตรวจสอบข้อมูลการส่งออกกบัระบบ  RMTS

 ตรวจสอบข้อมูลการส่งออกกบัฐานข้อมูลของกรมศุลกากร

 ข้อมูลของบริษทัฯ ตรงกบัข้อมูลการส่งออกกบัข้อมูลของ กรมศุลกากรและระบบ  
RMTS ระบบจะอนุมัตใิห้ตดับญัชี



ข้อมูลทีใ่ช้ในการตดับัญชีจากการส่งออก

1. เลขที่ใบขนขาออก
2. วนัทีรั่บบรรทุก  status 04
3. ช่ือรุ่นของสินค้าทีส่่งออก
4. ช่ือของสินค้าที่ส่งออก
5. ปริมาณที่ส่งออก
6. หน่วยของสินค้า
7. เลขที่บัตรส่งเสริม



การระบุข้อมูลในใบขนขาออก

 ช่อง  BOI LICENSE ระบุ เลขบัตรทีบ่ัตรส่งเสริม
 ช่อง ENGLISH DESC. ระบุ ช่ือผลติภัณฑ์ที่ส่งออกให้ตรงกบั INVOICE และสูตร
การผลติทีไ่ด้รับอนุมัติ

 ช่อง PRODUCT CODE ระบุ ช่ือรุ่นสินค้าทีส่่งออกให้ตรงกบั INVOICE และสูตร
การผลติทีไ่ด้รับอนุมัติ

 ช่อง UNIT ระบุ หน่วยสินค้าทีส่่งออกให้ตรงกบั INVOICE และสูตรการผลติที่ได้รับ
อนุมัติ



ระบุข้อมูลตอนท าใบขนขาออก ข้อมูลทีร่ะบุ

Permit Number BOI ตามด้วยเลขประจ าตวัผู้เสียภาษขีอง

ผู้ส่งออก

วนัที่ วนัทีส่ร้างใบขน

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษขีองหน่วยงาน
ทีอ่นุญาต

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษขีอง BOI

การระบุข้อมูลในใบขนขาออก



การระบุ Vender ID 

1. ผู้โอนจะต้องทราบเลขทีนิ่ตบุิคคลของบริษทั Vender ทีไ่ด้รับสิทธิ
และประโยชน์ BOI

2.  การโอนสิทธิให้บริษัท Vender ผู้ส่งออกต้องระบุช่ือสินค้า 
(product) และ ช่ือรุ่น (model) ของ Vender ให้ตรงกบัสูตรการผลติ
ของVender ทีไ่ด้รับอนุมตัจิากส านักงานฯ



การระบุข้อมูลในใบขนขาออก กรณส่ีงออกผ่าน TREADER

ผูไ้ดรั้บการส่งเสริมแจง้ TREADER ดงัน้ี

ช่องการใชสิ้ทธิประโยชนเ์ลือกใชสิ้ทธิ  BOI

ช่องหมายเหตุ ระบุเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  ของผูรั้บโอน
รายการสินคา้ท่ีส่งออก 1 รายการต่อ 1 VENDER
ช่ือสินคา้ท่ีส่งออกตรงกบัช่ือผลิตภณัฑข์องผูรั้บโอน



ตวัอย่างสูตรการผลติ (โอน Vender)

รายการที่ รายการวตัถุดบิ หน่วย ปริมาณการใช้/ช้ิน
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 ท่ี 000006 เป็นวตัถุดิบท่ีซ้ือจาก Vender ท่ีใชสิ้ทธิ BOI 
หาก Vender ขายผลิตภณัฑใ์นช่ือ Remote Control ผูส่้งออกตอ้งจดช่ือ 
Remote Control ในช่ือรองของ ช่ือ Remote
(บางกรณี Vender ตอ้งขออนุมติัสูตรการผลิต โดยระบุช่ือผลิตภณัฑใ์หต้รง
ตามท่ีผูส่้งออกโอน Vender มา)



1. ตัดบัญชีวตัถุดิบแล้วยอดคงเหลือ (Balance) ติดลบ ระบบจะไม่อนุญาต ให้ตัดบัญชีในงวด
น้ันๆ ต้องแก้ไขไม่ให้ Balance ติดลบ

2. ใบขนสินค้าขาออกจะตัดบัญชีตามสูตรการผลติทีมี่ช่วงวนัทีข่องการใช้ สูตรน้ันอยู่ในช่วง
เดียวกนักบัวนัทีใ่นใบขนขาออก (กรณทีีไ่ม่ระบุ Revision ในการขอตัดบัญชี)

ตัวอย่าง
สูตร รุ่น F14 Revision 1 อยู่ในช่วงวนัที ่1 ม.ค. 55 - 31 ธ.ค. 55
สูตร รุ่น F14 Revision 2 แก้ไขเม่ือวันที่ 1 ม.ค. 56

ใบขนส่งออกเม่ือวันที ่10 ธ.ค. 55 แต่น ามาตัดบัญชีกบัสมาคมในวนัที่ 10 ม.ค. 56 ระบบจะ
ตัดบัญชีทีสู่ตร Revision 1 โดยอตัโนมัติ เพราะระบบจะเช ควนัทีส่่งออกในใบขนเป นหลกั



การช าระภาษอีากรส าหรับผลติภัณฑ์ทีไ่ม่สามารถส่งออกได้
1. เป นผู้ส่งออกส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80)

2. ช าระก่อนจ าหน่ายผลติภัณฑ์

3. อตัราอากรขาเข้าจะเรียกเก บในอตัราทัว่ไป

การขอช าระอากรขาเข้าวตัถุดบิและวสัดุจ าเป น

การช าระภาษอีากรส าหรับวตัถุดบิที่ไม่ได้ใช้ผลติเพ่ือส่งออก
1. มีภาระภาษีอากรตามสภาพ ณ วันน าเข้าอากรขาเข้า

2. มีภาระภาษีมูลค่าเพิม่

3. เงินเพิม่ร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของภาษีมูลค่าเพิม่ทีต้่องช าระ

4. เบีย้ปรับ 1 เท่าของภาษีมูลค่าเพิม่ทีต้่องช าระ



การช าระภาษอีากรส าหรับวตัถุดบิทีไ่ม่ได้ใช้ผลติเพ่ือส่งออก

- รายการวตัถุดบิทีข่อช าระภาษอีากรต้องเป นรายการเดยีวกบัรายการทีน่ าเข้า

- ระบุเลขที ่INVOICE  เลขทีห่นังสือส่ังปล่อย  และเลขทีใ่บขนขาเข้า
พร้อมระบุรายการทีข่องวตัถุดบิในใบขนขาเข้า

- แยกย่ืนขอช าระภาษอีากรรายการวตัถุดบิตามท่าทีส่ั่งปล่อย



การโอนวตัถุดบิและวสัดุจ าเป น

1. วนัทีไ่ด้รับอนุญาต ผู้โอนและผู้รับโอนต้องอยู่ในระหว่างได้รับสิทธิตาม
มาตรา 36 (1)

2. รายการวตัถุดบิทีโ่อนและรับโอนต้องเป นช่ือวตัถุดบิเดยีวกนั 

3. ปริมาณวตัถุดบิทีรั่บโอนต้องไม่เกนิปริมาณสต อกสูงสุดทีไ่ด้รับอนุมตัิ

4. จะต้องตดิต่อสมาคมสโมสรนักลงทุนเพ่ือปรับยอดภายใน 1 เดือน

5. วตัถุดบิทีรั่บโอนมาน้ันถือ เสมือนผู้รับโอนเป นผู้น าเข้า



การน าวตัถุดบิออกนอกบริษัทฯ

การส่งวตัถุดบิไปต่างประเทศ

1. รายการวตัถุดบิทีส่่งออกจะต้องเป นรายการเดยีวกนักบัรายการทีน่ าเข้า

2. จะต้องส่งออกระหว่างได้รับสิทธ์ิ กรณหีมดสิทธ์ิต้องส่งออกภายใน 1 ปีนับแต่วนัหมดสิทธ์ิ

การน าวตัถุดบิหรือผลติภณัฑ์ออกนอกสถานที ่ 
จะต้องขออนุญาตก่อนน าออกไปนอกสถานที่



การขออนุญาตและปรับยอดรายการวตัถุดบิ กรณส่ีงออกไปต่างประเทศ

 บริษทัต้องขออนุญาตส่งออกก่อนท าการส่งออกวตัถุดบิไปต่างประเทศ หากท าการส่งออกก่อน
ขออนุญาตจะไม่สามารถตดับญัชีรายการวตัถุดบิและวสัดุจ าเป นได้

 บริษัทย่ืนเร่ืองผ่านระบบ RMTS Online และเป นการอนุมัตแิบบอตัโนมตัิ โดยมีเง่ือนไข คือ 
รายการวตัถุดบิทีส่่งออกจะต้องเป นรายการเดยีวกนักบัรายการทีน่ าเข้า และปริมาณทีส่่งออก
ต้องไม่เกนิปริมาณทีน่ าเข้า 

 การท าใบขนสินค้าขาออกโดยกรอกข้อมูลดงันี ้

1. เลือกใช้สิทธิประโยชน์ BOI  

2. ระบุเลขทีอ่นุญาตส่งออกในช่อง Permit Number  

3. ระบุวนัทีอ่นุญาตส่งออกในช่องวนัที ่ 

4. ระบุ Tax ID ของ BOI ในช่องเลข 13 หลกัของหน่วยงานทีอ่นุญาต



การขยายเวลาน าเข้าวตัถุดบิตามมาตรา 36

1. ต้องได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรา 36 อยู่แล้ว
2. ต้องย่ืนขอขยายเวลาก่อนส้ินสุดสิทธิฯ ไม่เกนิ 3 เดือน และหมดสิทธิฯ 

แล้วไม่เกนิ 6 เดือน
3. ระยะเวลาในการขยายเวลาไม่เกนิ 2 ปี
4. ต้องไม่มีใบขนขาออกเกนิ 1 ปี ที่ยงัไม่ได้ตัดบัญชีนับจากวนัที่ย่ืนเร่ือง
5. ย่ืนผ่านระบบออนไลน์ 



การปฏิบัตเิม่ือส้ินสุดระยะเวลาทีไ่ด้รับสิทธิประโยชน์

1. ผลติและส่งออก และน าหลกัฐานมาตดับัญชีและปิดบัญชีภายใน 2 ปีนับแต่
วนัส้ินสุดสิทธิฯ

2. ยอดคงเหลือจากการปิดบัญชีต้องช าระภาษอีากรตามสภาพ ณ วนัน าเข้า



ข้อควรระวงัในการขออนุมัตสูิตรการผลติ

 ช่ือสินค้าและช่ือรุ่นของสูตรการผลติต้องตรงกบัทีร่ะบุในใบขนสินค้าขาออก
และ INVOICE

 ตรวจสอบรายการวตัถุดบิทีใ่ช้ในการผลติว่าได้ใช้สิทธ์ิใด
 กรณใีช้วตัถุดบิทีซ้ื่อจาก Vendor ในประเทศต้องแน่ใจว่าช่ือวัตถุดบิอยู่ใน
สูตรการผลติ หากไม่มอียู่ในสูตรการผลติจะไม่สามารถโอนสิทธ์ิได้ 

 กรณใีช้วตัถุดบิทีซ้ื่อจาก Vendor ใช้ช่ือหลกั ช่ือรองเป นช่ือเดยีวกนั เพ่ือ
สะดวกในการโอนสิทธ์ิ



ข้อควรระวงัการน าเข้า 
 รายการวตัถุดบิทีร่ะบุในใบขนขาเข้าต้องตรงกบัรายการวตัถุดบิทีไ่ด้รับอนุมัตแิละตรง
กบั INVOICE

 รายการวตัถุดบิช่ือหลกั 1 ช่ืออาจมีช่ือรองได้หลายช่ือ มักเกดิข้อผิดพลาดในการเลือก
กรุ๊ปวตัถุดบิ

 หน่วยของวตัถุดบิทีน่ าเข้าต้องตรงกบัหน่วยทีไ่ด้รับอนุมัต ิหน่วยที่พมิพ์ในใบขน
สินค้าอาจไม่ใช่หน่วยทีส่่งข้อมูลเข้าสู่ระบบของกรมศุลกากร

 ต้องแน่ใจว่ารายการสินค้าทีน่ าข้าอยู่ในบัญชีทีไ่ด้รับอนุมัติ



ข้อควรระวงัในการส่งออก
 สินค้าส่งออกทีร่ะบุในใบขนขาออกต้องตรงกบัสูตรการผลติทีไ่ด้รับอนุมัตแิละตรงกบั 

INVOICE และบันทกึในช่อง ENGLISH DESC.
 รุ่นของสินค้าต้องตรงกบัสูตรการผลติทีไ่ด้รับอนุมตัแิละตรงกบั INVOICE และ
บันทกึในช่อง PRODUCT CODE

 โอนสิทธ์ิการตัดบัญชีให้แก่ Vendor ในช่ือรองพร้อมระบุช่ือ รุ่นตามที่ Vendor ได้จด
สูตรไว้

 ระบุเลขทีบ่ัตรส่งเสริมในช่อง BOI LICENSE 



วธีิปฏิบัติส าหรับส่วนสูญเสีย
ส่วนสูญเสียในสูตร

- การขออนุมัติส่งออกไปต่างประเทศ

- การขออนุมัติจ าหน่ายในประเทศ โดยช าระภาษีตามสภาพเศษ

ส่วนสูญเสียนอกสูตร

- การขออนุมัติส่งไปต่างประเทศ

- การขออนุมัติท าลายและขายเศษซากในประเทศ (กรณเีศษซากมีมูลค่าต้องช าระภาษีตามสภาพ

เศษก่อนจ าหน่าย)

- การขออนุมัติบริจาค



ส าหรับรายได้ที่เกิดจากการจ าหน่ายส่วนสูญเสีย  ให้นับเป น
รายได้ของโครงการและอยู่ในข่ายได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตาม
มาตรา 31

วธีิปฏิบัติส าหรับส่วนสูญเสีย



ระบบฐานข้อมูล RMTS Online Phase 1
บัญชีรายการวตัถุดบิและปริมาณสต อกสูงสุด

• สูตรอ้างองิเพ่ือขอบัญชีรายการวัตถุดบิและปริมาณสต อกสูงสุด

• ช่ือรองรายการวัตถุดบิ
สูตรผลติภัณฑ์

• สูตรการผลติ/แก้ไขสูตรการผลติ
• ยกเลกิสูตรการผลิต

• คดัลอกสูตรการผลิต 

• โอนสูตรการผลิต

การขออนุญาตและปรับยอดรายการวัตถุดบิ กรณีส่งออกไปต่างประเทศ
• ส่งคืนวตัถุดบิไปต่างประเทศ (Return)

ก าหนดระยะเวลาการน าเข้า
• ก าหนดวนัน าเข้าคร้ังแรก
• ก าหนดวนัน าเข้าคร้ังแรก (Group MaxImport)



เปรียบเทยีบขั้นตอนการท างาน

RMTS

ขั้นตอนการท างานรูปแบบเดิม
ขั้นตอนการท างาน

ระบบฐานข้อมูล RMTS Online

1. บริษทัย่ืนข้อมูล
ผ่านระบบ

2. จนท. สกท. 
พจิารณาผ่านระบบ

3. กรณอีนุมตัิบนัทกึ
ข้อมูลในระบบ

1. บริษัทย่ืนเอกสาร

2. จนท. สกท.
พจิารณาเอกสาร

3. บริษทัย่ืนเอกสารทีส่มาคม 
เพ่ือตรวจสอบต่อไป




