
 
 

  
 

 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

ที่ ป.  ๘ / ๒๕๖๑ 

เรื่อง  วิธีปฏิบัติในการใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็น 

เพ่ือใช้ในการผลิตเพ่ือการส่งออก 

---------------------------------------------------- 

เพ่ือให้เกิดความชัดเจน รวดเร็ว แก่ผู้ได้รับการส่งเสริมที่ขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้า

ส าหรับวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็นที่ต้องน าเข้ามาจากต่างประเทศเพ่ือใช้ ผลิต ผสม หรือประกอบผลิตภัณฑ์ หรือ

ผลิตผลเฉพาะที่ใช้ในการส่งออก ตามมาตรา ๓๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.๒๕๒๐ เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓  มาตรา ๑๓/๑ และมาตรา ๓๖ แห่ง

พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนโดยได้รับมอบอ านาจ        

จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงออกประกาศวิธีปฏิบัติในการใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับ

วัตถุดิบและวัสดุจ าเป็น เพ่ือใช้ในการผลิตเพ่ือการส่งออก ดังนี้ 

 ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศดังต่อไปนี้ 

(๑ ) ประกาศส านั กงานคณ ะกรรมการส่ งเสริมการลงทุนที่  ป .๓/๒๕๕๖ ลงวันที่  

๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่อง วิธีปฏิบัติในการใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็น

เพ่ือใช้ในการผลิตเพ่ือการส่งออก 

(๒ ) ประกาศส านั กงานคณ ะกรรมการส่ งเสริมการลงทุนที่  ป .๑/๒๕๕๗ ลงวันที่  

๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมวิธีปฏิบัติการตัดบัญชีวัตถุดิบ  

ข้อ ๒ ในประกาศนี้  

“วัตถุดิบ” หมายความรวมถึง วัสดุจ าเป็นตามประกาศส านักงานเรื่อง ค าจ ากัดความของ

ส่วนประกอบ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ โครงโรงงานส าเร็จรูป วัตถุดิบและวัสดุจ าเป็น 

“สูตรการผลิต” หมายความว่า  รายการและปริมาณของวัตถุดิบที่ใช้ประกอบขึ้นเป็น

ผลิตภัณฑ์ต่อหนึ่งหน่วยการผลิต 

“บัญชีปริมาณสต็อกวัตถุดิบสูงสุด” หมายความว่า ปริมาณการน าเข้าวัตถุดิบที่ได้รับการ

ยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวัตถุดิบ 
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“สั่งปล่อยวัตถุดิบ” หมายความว่า การแจ้งไปยังกรมศุลกากรเพ่ือการใช้สิทธิและประโยชน์

ยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวัตถุดิบ เพ่ือใช้ในการท าพิธีการทางศุลกากร ขอคืนอากร หรือขอถอนการวางประกันอากร  

“ตัดบัญชีวัตถุดิบ” หมายความว่า การที่ผู้ได้รับการส่งเสริมน าหลักฐานการส่งออกผลิตภัณฑ์

มาด าเนินการตัดบัญชีวัตถุดิบ เพ่ือลดปริมาณคงเหลือวัตถุดิบที่ได้ใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวัตถุดิบ 

“ค้ าประกัน” หมายความว่า การอนุญาตให้ใช้หนังสือค้ าประกันของธนาคารเพ่ือเป็นประกัน

อากรขาเข้าส าหรับวัตถุดิบ 

 “วัตถุดิบคงเหลือ” หมายความว่า รายการและปริมาณวัตถุดิบน าเข้าที่ไม่ได้ถูกตัดบัญชีโดย

การส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือโดยกรณีอ่ืนใดภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 “ใบขนสินค้าขาออก” หมายความรวมถึง ใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายภายในประเทศ ใบขน

สินค้าขาออกไปเขตปลอดอากร ใบรับรองการโอนสิทธิ (REPORT V)   

“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

“หน่วยงานได้รับมอบหมาย” หมายความว่า หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนให้ด าเนินการจัดท าสูตรการผลิต สั่งปล่อย ค้ าประกันและตัดบัญชีวัตถุดิบและ           

วัสดุจ าเป็น  

 ข้อ ๓ การจัดท าสูตรการผลิตและบัญชีปริมาณสต็อกวัตถุดิบสูงสุด 

(๑) ผู้ได้รับการส่งเสริมต้องยื่นขออนุมัติสูตรการผลิตและบัญชีปริมาณสต็อกวัตถุดิบกับ

ส านักงานหรือหน่วยงานได้รับมอบหมายพร้อมเอกสาร ดังนี้ 

    (๑.๑) สูตรการผลิตที่แสดงรายการและปริมาณการใช้วัตถุดิบต่อหน่วยผลิตภัณฑ์รวมทั้ง

ปริมาณการสูญเสียในกระบวนการผลิต 

    (๑.๒) ปริมาณผลิตภัณฑ์ที่คาดว่าจะส่งออกส าหรับการผลิตต่อ ๖ เดือนของก าลังการผลิต

ที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุนหรือตามปริมาณการสั่งซื้อของลูกค้า ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

ให้ใช้ปริมาณผลิตภัณฑ์ที่คาดว่าจะส่งออกส าหรับการผลิตต่อ ๔ เดือนของก าลังผลิตที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริม           

การลงทุนหรือตามปริมาณการสั่งซื้อของลูกค้า  

    (๑.๓) บัญชีรายการและปริมาณสต็อกสูงสุดของวัตถุดิบแต่ละชนิด 

    (๑.๔) ค าอธิบายการใช้วัตถุดิบแต่ละรายการ 

    (๑.๕) ภาพถ่าย ตัวอย่างหรือเอกสารที่แสดงรายละเอียดของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ท่ีจะท า

การผลิต 

   (๑.๖) เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนตามทีห่น่วยงานได้รับมอบหมายก าหนดไว้ 
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   (๒) การค านวณปริมาณสต็อกวัตถุดิบตามปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมี ๒ ลักษณะ คือ 

   (๒.๑) กรณีขอสต็อกแบบหมุนเวียน จะค านวณจากปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์ไม่เกินกว่า

ก าลังการผลิตตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริม หรือตามสัดส่วนการส่งออกโดยอนุมัติปริมาณสต็อกสูงสุดไม่เกิน ๖ เดือน 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ การขอสต็อกแบบหมุนเวียนจะค านวณจากปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์ไม่เกินกว่า

ก าลังการผลิตตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริม และตามสัดส่วนการส่งออกโดยอนุมัติปริมาณสต็อกสูงสุดไม่เกิน ๔ เดือน 

และทุกโครงการที่ได้รับอนุมัติปริมาณสต็อกสูงสุด ๖ เดือน ไปแล้ว ส านักงานจะด าเนินการแก้ไขปริมาณสต็อกสูงสุด         

เป็น ๔ เดือน  

    (๒ .๒ ) กิจการผลิต โครงสร้ างโลหะส าหรับ งานก่อสร้างหรืองาน อุตสาหกรรม 

(FABRICATION INDUSTRY) หรือการซ่อม PLATFORM ส าหรับอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ให้ใช้ปริมาณสต็อกสูงสุด

ตามค าสั่งซื้อของลูกค้า (MAX STOCK) ได ้

    (๒.๓) กรณีที่ได้รับการผ่อนผันให้น าเข้าวัตถุดิบเป็นการชั่วคราว (MAX IMPORT) ปริมาณ 

สต็อกวัตถุดิบสูงสุดที่ได้รับส านักงานจะเป็นผู้ก าหนด   

 ข้อ ๔ ผู้ได้รับการส่งเสริมที่ขออนุมัติสั่งปล่อย ค้ าประกันและตัดบัญชีวัตถุดิบทางอิเล็กทรอนิกส์ให้น า

กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้บังคับ โดยให้ด าเนินการดังนี้ 

 (๑) ผู้ได้รับการส่งเสริมต้องเข้ารับการอบรมวิธีปฏิบัติการขออนุมัติการสั่งปล่อย ค้ าประกัน

และตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดโดยส านักงานหรือหน่วยงานได้รับมอบหมาย 

(๒) เมื่อผ่านการอบรมจะได้รับรหัสผู้ใช้งานเพ่ือใช้ด าเนินการยื่นขออนุมัติ  โดยผู้ขออนุมัติต้อง

ใช้รหัสผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบการขออนุมัติการสั่งปล่อย ค้ าประกันและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์      

 ข้อ ๕ การขออนุมัติสั่งปล่อยวัตถุดิบ 

(๑) ผู้ได้รับการส่งเสริมที่ขออนุมัติสั่งปล่อยวัตถุดิบมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(๑.๑) ต้องเป็นวัตถุดิบที่น าเข้ามาโดยใช้สิทธิและประโยชน์และยังอยู่ภายในระยะเวลาการ

ไดร้ับสิทธิและประโยชน์วัตถุดิบ 

(๑.๒) ต้องเป็นรายการวัตถุดิบที่ได้รับอนุมัตบิัญชีปริมาณสต็อกสูงสุด 

   (๑.๓) ปริมาณวัตถุดิบที่น าเขา้สะสมต้องไม่เกินปริมาณท่ีอนุญาตให้น าเข้าได้  

   (๑.๔) การสั่งปล่อยวัตถุดิบเพ่ือขอคืนอากรต้องขอคืนภายในก าหนด ๒ ปีนับแต่วันน าเข้า 

ส าหรับกรณีที่สิ้นสุดสิทธิและประโยชน์ต้องขอคืนภายใน ๑ ปีนับแต่วันสิ้นสุดสิทธิและประโยชน์ 

   (๑.๕) การสั่งปล่อยวัตถุดิบเพ่ือถอนการใช้ธนาคารค้ าประกันแทนการช าระอากรขาเข้า

วัตถุดิบต้องเป็นรายการที่ได้รับอนุญาตให้ท าการค้ าประกันไว้ และอยู่ในระยะเวลาที่ได้รับการค้ าประกัน  

(๒) ให้ยื่นค าขอกับส านักงานหรือหน่วยงานได้รับมอบหมาย 
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 ข้อ ๖ การขออนุญาตใช้ธนาคารค้ าประกันแทนการช าระอากรขาเข้าส าหรับวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็น 

การขออนุญาตใช้ธนาคารค้ าประกันแทนการช าระอากรขาเข้าส าหรับวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็น

ให้ด าเนินการตามประกาศส านักงานเรื่อง หลักเกณฑ์ให้ใช้การค้ าประกันอากรขาเข้าส าหรับเครื่องจักรและวัตถุดิบ

หรือวัสดุจ าเป็น 

 ข้อ ๗ การขอตัดบัญชีวัตถุดิบ 

  (๑) กรณีท่ีผู้ได้รับการส่งเสริมขอตัดบัญชีวัตถุดิบที่ได้ส่งออกเป็นผลิตภัณฑ์ 

   (๑.๑) ในการใช้สิทธิและประโยชน์ ผู้ได้รับการส่งเสริมต้องระบุในใบขนสินค้าขาออกว่ามี

การใช้สิทธิและประโยชน์ตามมาตรา ๓๖ 

(๑.๒) ให้ยื่นค าขอตัดบัญชีวัตถุดิบพร้อมเอกสาร ดังนี้ 

  (ก) ส าเนาใบขนสินค้าขาออก 

  (ข) ใบสรุปปริมาณการใช้วัตถุดิบที่ซ้ือจากผู้ผลิตในประเทศ (REPORT V) 

  (ค) เอกสารประกอบอ่ืนๆ เช่น ส าเนาใบก ากับสินค้า ( INVOICE) หรือ ส าเนาใบ

แสดงการบรรจุหีบห่อ (PACKING LIST) 

 (๑.๓) ในกรณีที่ใช้การตัดบัญชีวัตถุดิบทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ใช้ข้อมูลใบขนสินค้าขาออก

ทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการยื่นเอกสารประกอบค าขอตัดบัญชีวัตถุดิบในข้อ (๑.๒)  

 (๑.๔) ใบขนสินค้าขาออกที่ส่งออกตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ให้ยื่นขอตัดบัญชี

วัตถุดิบและวัสดุจ าเป็นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (RMTS 2011) เท่านั้น  

 (๒) กรณีที่ผู้ได้รับการส่งเสริมขอตัดบัญชีวัตถุดิบที่ไม่ได้ผลิตเพ่ือส่งออกให้ด าเนินการยื่นค าขอ

กับส านักงานพร้อมแนบเอกสารดังนี้ 

  (๒.๑) ส าเนาหนังสือให้ช าระอากรขาเข้าส าหรับวัตถุดิบของส านักงาน 

   (๒.๒) ส าเนาแบบประเมินภาษีของศุลกากร 

  (๒.๓) ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับของศุลกากรพร้อมส าเนา 

 (๓) กรณีที่ผู้ได้รับการส่งเสริมขอตัดบัญชีวัตถุดิบเนื่องจากจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป

ภายในประเทศให้ด าเนินการตามประกาศส านักงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การขอช าระภาษีอากรขาเข้าส าหรับวัตถุดิบ

และวัสดุจ าเป็นที่ไม่สามารถผลิตเพ่ือส่งออกตามาตรา ๓๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐  

 (๔) กรณีที่ผู้ได้รับการส่งเสริมขอตัดบัญชีวัตถุดิบที่เป็นส่วนสูญเสียจากการผลิตให้ด าเนินการ

ตามประกาศส านักงาน เรื่อง เงื่อนไขและวิธีการส าหรับส่วนสูญเสียและเศษซากของวัตถุดิบตามมาตรา ๓๖(๑) 
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 ข้อ ๘ การขอขยายระยะเวลาน าเข้าวัตถุดิบ 

(๑) ต้องยื่นค าขอขยายเวลาน าเข้าวัตถุดิบภายในไม่เกิน ๖ เดือนนับแต่วันสิ้นสุดสิทธิและ

ประโยชน์ตามมาตรา ๓๖   

(๒)  ให้ยื่นค าขอกับส านักงาน ทั้งนี้ส านักงานจะพิจารณาขยายเวลาน าเข้าวัตถุดิบให้ครั้งละ  

ไม่เกิน ๒ ปี  

   (๓) ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ โครงการที่ขอขยายระยะเวลาน าเข้าวัตถุดิบ จะต้อง

ด าเนินการตัดบัญชีวัตถุดิบส าหรับใบขนสินค้าขาออกของโครงการนั้นที่ได้ส่งออกไปแล้วเกิน ๑ ปี นับถึงวันยื่นค าขอ

ขยายระยะเวลาน าเข้าวัตถุดิบให้แล้วเสร็จก่อน ส านักงานจึงจะพิจารณาขยายระยะเวลาน าเข้าวัตถุดิบให้ หากไม่

ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เดือน นับแต่วันที่ยื่นค าขอขยายระยะเวลาน าเข้าวัตถุดิบ ส านักงานจะพิจารณาไม่

อนุมัติการขอขยายระยะเวลา  

  ข้อ ๙ การขอสิทธิและประโยชน์เพ่ิมเติมส าหรับการน าเข้าวัตถุดิบ กรณีไม่ได้ยื่นค าขอขยายเวลา  

น าเข้าวัตถุดิบภายในระยะเวลาที่ก าหนด แต่ไม่เกิน ๒ ปีนับแต่วันสิ้นสุดสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา ๓๖  

    (๑) ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ โครงการที่จะขอสิทธิและประโยชน์เพ่ิมเติมส าหรับการ

น า เข้ าวัตถุดิ บ  จะต้องด าเนิ นการตั ดบัญ ชี วัตถุดิ บส าหรับ ใบขนสิ นค้ าขาออกของโครงการที่ จะขอ  

สิทธิและประโยชน์เพ่ิมเติมที่ได้ส่งออกไปแล้วเกิน ๑ ปี นับถึงวันยื่นขอสิทธิและประโยชน์เพ่ิมเติมให้แล้วเสร็จก่อน 

ส านักงานจึงจะพิจารณาให้สิทธิและประโยชน์เพ่ิมเติม หากไม่ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เดือนนับแต่วันที ่

ยื่นค าขอสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม ส านักงานจะพิจารณาไม่อนุมัติการขอสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม  

   (๒) ให้ยื่นค าขอกับส านักงาน ทั้งนี้ส านักงานจะพิจารณาให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ 

ตามมาตรา ๓๖ ไม่เกิน ๑ ปี 

 ข้อ ๑๐ การขอส่งวัตถุดิบออกไปต่างประเทศ 

 (๑) ผู้ได้รับการส่งเสริมที่ขอส่งวัตถุดิบออกไปต่างประเทศมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

 (๑.๑) ต้องอยู่ระหว่างได้รับสิทธิและประโยชน์การน าเข้าวัตถุดิบ กรณีท่ีระยะเวลาน าเข้า

สิ้นสุดลงต้องยื่นค าขอและส่งออกภายใน ๑ ปี นับแต่สิ้นสุดสิทธิและประโยชน์การน าเข้าวัตถุดิบ 

  (๑.๒) ต้องเป็นวัตถุดิบที่ผู้น าเข้าที่ได้รับการส่งเสริมน าเข้ามาโดยใช้สิทธิและประโยชน์วัตถุดิบ 

 (๒) ให้ยื่นค าขอกับส านักงานพร้อมแนบเอกสาร ดังนี้ 

  (๒.๑) ส าเนาหนังสือสั่งปล่อยวัตถุดิบที่ขอส่งออกไปต่างประเทศ 

     (๒.๒) ส าเนาใบขนสินค้าขาเข้า 
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 ข้อ ๑๑ การขออนุญาตน าวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์  ส่วนสูญเสียไปเก็บนอกสถานประกอบการที่ได้รับ          

การส่งเสริม 

(๑) ต้องเป็นวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ ส่วนสูญเสียที่อยู่ในระหว่างได้รับสิทธิและประโยชน์วัตถุดิบ 

(๒) ให้ยื่นค าขอกับส านักงานข้อ ๑๒ การขอช าระอากรขาเข้าส าหรับวัตถุดิบ 

 ข้อ ๑๒ การขอรับช าระอากรขาเข้าส าหรับวัตถุดิบ 

  (๑) กรณีที่ผู้ได้รับการส่งเสริมไม่ได้น าวัตถุดิบไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือส่งออกให้ด าเนินการ

ยื่นค าขอกับส านักงานพร้อมแสดงรายการวัตถุดิบที่จะขอช าระภาษีอากร โดยให้ช าระภาษีอากรตามสภาพ ณ วันน าเข้า 

 (๒) กรณีที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้น าวัตถุดิบไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์แล้วแต่ไม่ได้ส่งออกให้

ด าเนินการตามประกาศส านักงานเรื่อง หลักเกณฑ์การขอช าระภาษีอากรขาเข้าส าหรับวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็นที่ไม่

สามารถผลิตเพ่ือส่งออกตามมาตรา ๓๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐  

 (๓) กรณีที่ผู้ ได้รับการส่งเสริมได้น าวัตถุดิบไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์แล้วมีส่วนสูญเสีย                     

ให้ด าเนินการตามประกาศส านักงาน เรื่อง เงื่อนไขและวิธีการส าหรับส่วนสูญเสียและเศษซากของวัตถุดิบ          

ตามมาตรา ๓๖ (๑)                

 ข้อ ๑๓ ข้อปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับสิทธิและประโยชน์ 

     เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับสิทธิและประโยชน์วัตถุดิบ วัตถุดิบใดที่น าเข้ามาโดยได้รับการ

ยกเว้นอากรขาเข้าต้องท าการตัดบัญชีให้แล้วเสร็จภายใน ๒ ปี นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการได้รับสิทธิและ

ประโยชน์ หากมียอดวัตถุดิบคงเหลือผู้ได้รับการส่งเสริมต้องช าระอากรขาเข้าวัตถุดิบตามสภาพ ณ วันน าเข้า 

  ข้อ ๑๔ ค าขอและเอกสารในการยื่นขอใช้สิทธิและประโยชน์ 

  ค าขอและเอกสารประกอบในการยื่นขอใช้สิทธิและประโยชน์ตามประกาศฉบับนี้           

ต้องลงนามโดยผู้มีอ านาจตามกฎหมายพร้อมประทับตราส าคัญของบริษัทและรับรองความถูกต้องของเอกสาร 

                     

           ประกาศ ณ วันที่   ๓   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ 
 

            (นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์)  
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

 
 


