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สิทธิประโยชน์การน าเข้าวตัถุดบิและวสัดุจ าเป น
มาตรา  30

การลดหย่อนอากรขาเข้าส าหรับวตัถุดิบและวสัดุจ าเป นทีน่ ามาผลติเป นผลติภัณฑ์เพือ่จ าหน่าย
ในประเทศ

การยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวตัถุดิบและวสัดุจ าเป นทีน่ ามาผลติเป นผลติภัณฑ์เพือ่การส่งออก

มาตรา 36 (2)

ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับของทีผู้่ได้รับการส่งเสริมน ากลบัเข้ามาเพือ่ส่งกลบัออกไป 

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

วตัถุดบิคงเหลอื 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 เพื่อก าหนดให้
บริษทัสามารถน าเข้าวตัถุดบิโดยได้รับการยกเว้นอากรขาเข้า 

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

• เป นการค านวณจากสูตรการผลติ ทีก่ าลงัการผลติไม่เกนิ 4 เดอืน 



 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 เพื่อขออนุมัตปิริมาณ
สตอ็กและขออนุมัตสูิตรการผลิต 

วัตถุดบิ 1 รายการมีช่ือหลักได้เพยีง 1 ช่ือ

หน่วยการน าเข้าของช่ือหลักต้องเป็นไปตามรหสั
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



ตวัอย่างการก 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 เดอืน 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 ก้ามปูใช้ขบัเคลือ่นช้ินงาน

TRUST YOKE XXXXXXXX ก้ามปูใช้ขบัเคลือ่นช้ินงาน

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 ก้ามปูใช้ขบัเคลือ่นช้ินงาน

TRUST YOKE XXXXXXXX ก้ามปูใช้ขบัเคลือ่นช้ินงาน

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



1. ระบบจะอนุมัตกิารส่ังปล่อยทุกรายการวตัถุดบิทีผู้่ได้รับการ
ส่งเสริมยืน่ขออนุมัติ และส่งข้อมูลไปยงักรมศุลกากร

2. ระบบจะตรวจสอบภายหลงัหากพบว่าเป นรายการวตัถุดบิทีไ่ม่
อยู่ในข่ายทีไ่ด้รับสิทธิประโยชน์ ส านักงานฯ จะเพกิถอนสิทธิประโยชน์
ส าหรับวตัถุดบิตามสภาพของของ ราคา และอตัราภาษทีีเ่ป นอยู่ ณ วัน
น าเข้า



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

กรณขีอคนือากร 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)

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

ส่วนสูญเสียในสูตร
5

ส่วนสูญเสียนอกสูตร
1, 2, 3, 4

ตัดขอบ (3)
หัวม้วน (1)



34

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 เดอืน 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 เดอืน

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 ช่ือรุ่นสินค้าที่ส่งออกให้ตรงกบั INVOICE และสูตร
การผลติทีไ่ด้รับอนุมัติ

 ช่อง UNIT ระบุ หน่วยสินค้าทีส่่งออกให้ตรงกบั INVOICE และสูตรการผลติที่ได้รับ
อนุมัติ



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. ตัดบัญชีวตัถุดิบแล้วยอดคงเหลอื (Balance) ติดลบ ระบบจะไม่อนุญาต ให้ตัดบัญชีในงวด
น้ันๆ ต้องแก้ไขไม่ให้ Balance ติดลบ

2. ใบขนสินค้าขาออกจะตัดบัญชีตามสูตรการผลติทีมี่ช่วงวนัทีข่องการใช้ สูตรน้ันอยู่ในช่วง
เดียวกนักบัวันที่ในใบขนขาออก (กรณทีีไ่ม่ระบุ Revision ในการขอตัดบัญชี)

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

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



การช าระภาษอีากรส าหรับผลติภัณฑ์ที่ไม่สามารถส่งออกได้
1. เป นผู้ส่งออกส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80)

2. ช าระก่อนจ าหน่ายผลติภัณฑ์

3. อตัราอากรขาเข้าจะเรียกเก บในอตัราทั่วไป

การขอช าระอากรขาเข้าวตัถุดบิและวสัดุจ าเป น

การช าระภาษอีากรส าหรับวตัถุดบิที่ไม่ได้ใช้ผลติเพือ่ส่งออก
1. มีภาระภาษีอากรตามสภาพ ณ วนัน าเข้าอากรขาเข้า

2. มีภาระภาษีมูลค่าเพิม่

3. เงินเพิม่ร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของภาษีมูลค่าเพิม่ทีต้่องช าระ

4. เบีย้ปรับ 1 เท่าของภาษีมูลค่าเพิม่ทีต้่องช าระ



การช าระภาษอีากรส าหรับวตัถุดบิทีไ่ม่ได้ใช้ผลติเพือ่ส่งออก

- รายการวตัถุดบิทีข่อช าระภาษอีากรต้องเป นรายการเดยีวกบัรายการทีน่ าเข้า

- ระบุเลขที ่INVOICE  เลขทีห่นังสือส่ังปล่อย  และเลขทีใ่บขนขาเข้า
พร้อมระบุรายการทีข่องวตัถุดบิในใบขนขาเข้า

- แยกยืน่ขอช าระภาษอีากรรายการวตัถุดบิตามท่าทีน่ าเข้า



การโอนวตัถุดบิและวสัดุจ าเป น

1. วนัทีไ่ด้รับอนุญาต ผู้โอนและผู้รับโอนต้องอยู่ในระหว่างได้รับสิทธิตาม
มาตรา 36 (1)

2. รายการวตัถุดบิทีโ่อนและรับโอนต้องเป นช่ือวตัถุดบิเดยีวกนั 

3. ปริมาณวตัถุดบิทีรั่บโอนต้องไม่เกนิปริมาณสต อกสูงสุดทีไ่ด้รับอนุมตัิ

4. จะต้องตดิต่อสมาคมสโมสรนักลงทุนเพือ่ปรับยอดภายใน 1 เดอืน

5. วตัถุดบิทีรั่บโอนมาน้ันถือ เสมอืนผู้รับโอนเป นผู้น าเข้า



การน าวตัถุดบิออกนอกบริษัทฯ

การส่งวตัถุดบิไปต่างประเทศ

1. รายการวตัถุดบิทีส่่งออกจะต้องเป นรายการเดยีวกนักบัรายการทีน่ าเข้า

2. จะต้องส่งออกระหว่างได้รับสิทธ์ิ กรณหีมดสิทธ์ิต้องส่งออกภายใน 1 ปีนับแต่วนัหมดสิทธ์ิ

การน าวตัถุดบิหรือผลติภณัฑ์ออกนอกสถานที ่ 
จะต้องขออนุญาตก่อนน าออกไปนอกสถานที่



การขยายเวลาน าเข้าวตัถุดบิตามมาตรา 36

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

แล้วไม่เกนิ 6 เดือน
3. ระยะเวลาในการขยายเวลาไม่เกนิ 2 ปี
4. ต้องไม่มีใบขนขาออกเกนิ 1 ปี ที่ยงัไม่ได้ตัดบัญชีนับจากวนัที่ยืน่เร่ือง
5. ยืน่ผ่านระบบออนไลน์ 



การปฏิบัตเิมื่อส้ินสุดระยะเวลาทีไ่ด้รับสิทธิประโยชน์

1. ผลติและส่งออกภายใน 1 ปีนับแต่วนัส้ินสุดสิทธ์ิ ตดับัญชีและปิดบัญชี
ภายใน 2 ปีนับแต่วนัส้ินสุดสิทธ์ิ 

2. ยอดคงเหลอืจากการปิดบัญชีต้องช าระภาษอีากรตามสภาพ ณ วนัน าเข้า



ข้อควรระวงัในการขออนุมัตสูิตรการผลติ

 ช่ือสินค้าและช่ือรุ่นของสูตรการผลติต้องตรงกบัทีร่ะบุในใบขนสินค้าขาออก
และ INVOICE

 ตรวจสอบรายการวตัถุดบิทีใ่ช้ในการผลติว่าได้ใช้สิทธ์ิใด
 กรณใีช้วตัถุดบิทีซ้ื่อจาก Vendor ในประเทศต้องแน่ใจว่าช่ือวัตถุดบิอยู่ใน
สูตรการผลติ หากไม่มอียู่ในสูตรการผลติจะไม่สามารถโอนสิทธ์ิได้ 

 กรณใีช้วตัถุดบิทีซ้ื่อจาก Vendor ใช้ช่ือหลกั ช่ือรองเป นช่ือเดยีวกนั เพือ่
สะดวกในการโอนสิทธ์ิ



ข้อควรระวงัการน าเข้า 
 รายการวตัถุดบิทีร่ะบุในใบขนขาเข้าต้องตรงกบัรายการวตัถุดบิทีไ่ด้รับอนุมัตแิละตรง
กบั INVOICE

 รายการวตัถุดบิช่ือหลกั 1 ช่ืออาจมีช่ือรองได้หลายช่ือ มักเกดิข้อผดิพลาดในการเลอืก
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 



วธีิปฏิบัตสิ าหรับส่วนสูญเสีย
ส่วนสูญเสีย หมายถงึ

1. วตัถุดิบก่อนท่ีจะใชห้รือท่ีเหลือจากการผลิต ท่ีมีต าหนิ  ท่ีมีคุณภาพไม่ไดม้าตรฐาน 
หรือไม่สามารถน าไปใชป้ระโยชนต์ามวตัถุประสงคเ์ดิมได้

2. เศษวตัถุดิบหรือของท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต
3 . ผลิตภณัฑห์รือช้ินส่วนของผลิตภณัฑ ์หรือของท่ีผลิตจากวตัถุดิบดงักล่าวท่ีมีต าหนิ 

ท่ีมีคุณภาพไม่ไดม้าตรฐาน หรือไม่สามารถน าไปใชป้ระโยชนต์ามวตัถุประสงคเ์ดิมได้

เศษซาก  หมายถึง  ส่วนสูญเสียท่ีท าลายจนไม่เหลือสภาพเดิม



ประเภทส่วนสูญเสีย

1.  ส่วนสูญเสียในสูตร คือ ส่วนสูญเสียท่ีเกิดจากกรรมวธีิการผลิตและ
ปริมาณท่ีแน่นอนท่ียอมใหร้วมอยูใ่นสูตรการผลิต
2.  ส่วนสูญเสียนอกสูตร คือ ส่วนสูญเสียท่ีไม่สามารถคาดคะเนไดว้า่จะ
เกิดข้ึนมากนอ้ยเท่าใดซ่ึงเป็นส่วนสูญเสียอ่ืนๆรวมถึงวตัถุดิบท่ียงัไม่เขา้
กระบวนการผลิตหรือท่ีเหลือจากกระบวนการผลิต หรือช้ินส่วนของ
ผลิตภณัฑท่ี์ดอ้ยคุณภาพ หรือผลิตภณัฑท่ี์ไม่ไดคุ้ณภาพและไม่ถูกบนัทึก
ในสูตรการผลิต



การตดับัญชีส่วนสูญเสีย

ส่วนสูญเสียในสูตร จะตดับญัชีพร้อมการส่งออกเน่ืองจากมี
การบนัทึกรวมอยูใ่นสูตร  การผลิตแลว้

ส่วนสูญเสียนอกสูตร แยกตดับญัชีต่างหาก



ท้ายม้วน (2)

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

ส่วนสูญเสียในสูตร
5

ส่วนสูญเสียนอกสูตร
1, 2, 3, 4

ตัดขอบ (3)
หัวม้วน (1)



ตวัอย่างสูตรการผลติทีม่ีส่วนสูญเสียในสูตร
ผลิตภณัฑ์ TOP COVER ASSEMBLY 
รุ่น (MODEL)   S01
ปริมาณท่ีจะผลิตในระยะเวลา  4 เดือน  จ  านวน  - ช้ิน
ของบริษทั....BOI.......บตัรส่งเสริม...1234/2557....ลงวนัท่ี  15 ธนัวาคม  2557

รายการที่
( ตาม MML)

รายการวตัถุดบิ

ช่ือหลกั

หน่วย      

ปริมาณการใช้สุทธิ                ปริมาณส่วนสูญเสีย       ปริมาณการใช้รวม                ปริมาณการใช้
ต่อผลติภัณฑ์ ต่อผลติภัณฑ์ ต่อผลติภัณฑ์ 4 เดอืน
1 C62 1 C62                                 1 C62

000001 STEEL SHEET KGM 0.5 0.02 0.52

000002 LABEL C62 1 0 1

000003
TRAY C62 0.01 0 0.01

000004 PRINTING INK GRM 0.025 0 0.025

สูตรการผลิต

N S G



ตวัอย่างสูตรการผลติทีไ่ม่มส่ีวนสูญเสียในสูตร
ผลิตภณัฑ์ TOP COVER ASSEMBLY 
รุ่น (MODEL)   S02
ปริมาณท่ีจะผลิตในระยะเวลา  6 เดือน  จ  านวน  - ช้ิน
ของบริษทั....BOI.......บตัรส่งเสริม...1234/2557....ลงวนัท่ี  15  ธนัวาคม  2557

รายการท่ี
( ตาม MML)

รายการวตัถุดิบ

ช่ือหลกั

หน่วย      

ปริมาณการใชสุ้ทธิ           ปริมาณส่วนสูญเสีย       ปริมาณการใชร้วม                ปริมาณการใช้
ต่อผลิตภณัฑ์ ต่อผลิตภณัฑ์ ต่อผลิตภณัฑ์ 4 เดือน
1 C62 1 C62                                 1 C62

000001 STEEL PLATE C62 1 0 1

000002 LABEL C62 1 0 1

000003
TRAY C62 0.01 0 0.01

000004 PRINTING INK GRM 0.025 0 0.025

สูตรการผลิต

N S G



วธีิปฏิบัตสิ าหรับส่วนสูญเสีย
ส่วนสูญเสียในสูตร

- การขออนุมติัส่งออกไปต่างประเทศ

- การขออนุมติัจ าหน่ายในประเทศ โดยช าระภาษีตามสภาพเศษ

ส่วนสูญเสียนอกสูตร

- การขออนุมติัส่งออกไปต่างประเทศ

- การขออนุมติัท าลายและขายเศษซากในประเทศ (กรณีเศษซากมีมูลค่าตอ้งช าระภาษีตาม

สภาพเศษก่อนจ าหน่าย)

- การขออนุมติับริจาค



ส่วนสูญเสียในสูตร
การส่งออกส่วนสูญเสียในสูตร
- ขออนุมติัญาตส่งส่วนสูญเสียในสูตรไปต่างประเทศ
- ส่งออกส่วนสูญเสียในสูตรไปต่างประเทศ 

การช าระภาษีส่วนสูญเสียในสูตร (กรณเีศษซากมีมูลค่าเชิงพาณชิย์)
- ขออนุมติช าระภาษีส่วนสูญเสียในสูตร
- ช าระภาษีตามสภาพเศษ

**ปริมาณส่วนสูญเสียในสูตรคิดจากปริมาณการส่งออกผลิตภณัฑต์ามสูตรการผลิต คูณดว้ยปริมาณ
ส่วนสูญเสียของสูตรการผลิตท่ีส่งออกและจากรายงานการเกบ็ส่วนสูญเสียภายในของบริษทั



ส่วนสูญเสียนอกสูตร
การท าลายส่วนสูญเสียนอกสูตร

- ขออนุมติัวิธีการท าลาย
- สรุปรายการวตัถุดิบและจ านวนท่ีขออนุมติัท าลาย
- ท าลายส่วนสูญเสียใหเ้ป็นไปตามวธีิการท่ีไดรั้บการอนุมติั
- กรณีส่วนสูญเสีย (หลงัท าลาย) มีมูลค่าเชิงพาณิชยต์อ้งสรุปชนิดและปริมาณส่วน
สูญเสียเพ่ือการเรียกเกบ็ภาษีอากร

- ขออนุมติัตดับญัชี และช าระภาษีส่วนสูญเสีย (กรณีมีมูลค่าเชิงพาณิชย)์



การท าลายส่วนสูญเสียนอกสูตร

ส่วนสูญเสีย / เศษซาก

มีมูลค่าเชิงพาณชิย์ ไม่มีมูลค่าเชิงพาณชิย์

มีรายได้จากการจ าหน่าย

มีภาระภาษีอากรในสภาพเศษ

ไม่มีการจ าหน่าย

ไม่มีภาระภาษีอากร



การท าลายส่วนสูญเสียนอกสูตร

เศษซากจากการท าลายตามท่ีส านกังานฯ อนุมติั และผูไ้ดรั้บการส่งเสริม
ส่งไปก าจดัตามวธีิการท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมก าหนด และผูท่ี้ไดรั้บอนุมติั
ก าจดัจากกระทรวงอุตสาหกรรมไดด้ าเนินการก าจดัแลว้เสร็จพร้อมออก
หนงัสือรับรองการก าจดัดงักล่าวมาแสดงใหถื้อวา่ เศษซากดงักล่าวไม่มีมูลค่า
เชิงพาณิชย์



การส่งออกส่วนสูญเสียไปต่างประเทศ

- ขออนุมติัส่งส่วนสูญเสียนอกสูตรไปต่างประเทศ
- ส่งออกส่วนสูญเสียนอกสูตรไปต่างประเทศ
- ขออนุมติัตดับญัชีส่วนสูญเสียนอกสูตร

** ช้ินส่วนของผลิตภณัฑ ์(work in process) ตอ้งแสดงรายงาน
ผลการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบ (ตวัแทนของส านกังานฯ) ใน
ขั้นตอนการขออนุมติัส่งออก



การขออนุมตับิริจาค

- ขออนุมติับริจาคส่วนสูญเสียนอกสูตร

- บริจาคส่วนสูญเสียนอกสูตร

- ขออนุมติัตดับญัชีส่วนสูญเสียนอกสูตร

**หน่วยงานท่ีรับบริจาค ตอ้งเป็นหน่วยงานของรัฐ องคก์รการกศุล 
หรือหน่วยงานท่ีส านกังานฯ เห็นชอบ



ส าหรับรายได้ที่ เกิดจากการจ าหน่ายส่วนสูญเสีย 
(หลงัจากเสียภาษีตามสภาพเศษ กรณีเศษซากมีมีมูลค่าเชิง
พาณิชย์แล้ว) ให้นับเป นรายได้ของโครงการและอยู่ในข่าย
ได้รับยกเว้นภาษเีงนิได้นิตบุิคคลตามมาตรา 31

วธีิปฏิบัตสิ าหรับส่วนสูญเสีย



ระบบฐานข้อมูล RMTS Online Phase 1
บัญชีรายการวตัถุดบิและปริมาณสต อกสูงสุด

• สูตรอ้างองิเพือ่ขอบัญชีรายการวัตถุดบิและปริมาณสต อกสูงสุด

• ช่ือรองรายการวัตถุดบิ
สูตรผลติภัณฑ์

• สูตรการผลติ/แก้ไขสูตรการผลติ
• ยกเลกิสูตรการผลิต

• คดัลอกสูตรการผลิต 

• โอนสูตรการผลิต

การขออนุญาตและปรับยอดรายการวัตถุดบิ กรณีส่งออกไปต่างประเทศ
• ส่งคนืวตัถุดบิไปต่างประเทศ (Return)

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



เปรียบเทยีบขั้นตอนการท างาน

RMTS

ขั้นตอนการท างานรูปแบบเดิม
ขั้นตอนการท างาน

ระบบฐานข้อมูล RMTS Online

1. บริษทัยืน่ข้อมูล
ผ่านระบบ

2. จนท. สกท. 
พจิารณาผ่านระบบ

3. กรณอีนุมตัิบนัทกึ
ข้อมูลในระบบ

1. บริษัทยืน่เอกสาร

2. จนท. สกท.
พจิารณาเอกสาร

3. บริษัทยืน่เอกสารทีส่มาคม 
เพือ่ตรวจสอบต่อไป



การขออนุญาตและปรับยอดรายการวตัถุดบิ กรณส่ีงออกไปต่างประเทศ

 บริษทัต้องขออนุญาตส่งออกก่อนท าการส่งออกวตัถุดบิไปต่างประเทศ หากท าการส่งออกก่อน
ขออนุญาตจะไม่สามารถตดับญัชีรายการวตัถุดบิและวสัดุจ าเป นได้

 บริษัทยืน่เร่ืองผ่านระบบ RMTS Online และเป นการอนุมัตแิบบอตัโนมตัิ โดยมีเงือ่นไข คอื 
รายการวตัถุดบิทีส่่งออกจะต้องเป นรายการเดยีวกนักบัรายการทีน่ าเข้า และปริมาณทีส่่งออก
ต้องไม่เกนิปริมาณทีน่ าเข้า 

 การท าใบขนสินค้าขาออกโดยกรอกข้อมูลดงันี ้

1. เลอืกใช้สิทธิประโยชน์ BOI  

2. ระบุเลขทีอ่นุญาตส่งออกในช่อง Permit Number  

3. ระบุวนัทีอ่นุญาตส่งออกในช่องวนัที ่ 

4. ระบุ Tax ID ของ BOI ได้แก่ 0994000740964 ในช่องเลข 13 หลกัของหน่วยงานทีอ่นุญาต




