
    
ประกาศส ํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

ท่ี  ป. 10 / 2544
เรือ่ง   หลกัเกณฑและวิธีปฏิบตัใินการขออนมัุตลิดหยอนอากรขาเขาวตัถดุบิหรอืวสัดจํุ าเปนตามมาตรา  30

เพ่ือใหเกดิความชัดเจนในทางปฏิบัติในการขอใชสิทธิและประโยชนลดหยอนอากรขาเขาวัตถุดิบ
หรอืวัสดุจํ าเปนตามมาตรา 30

อาศยัอ ํานาจตามความในมาตรา 30 แหงพระราชบญัญตัสิงเสรมิการลงทุน พ.ศ. 2520 แกไข
เพ่ิมเตมิโดยพระราชบญัญตัสิงเสรมิการลงทุน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2534 สํ านักงานโดยไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน   จึงเห็นสมควรออกประกาศ   ดังนี้

1. ใหยกเลิกประกาศสํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ท่ี ป. 2 /2537    ลงวันท่ี
2 กมุภาพันธ พ.ศ. 2537 เรือ่งวธีิปฏิบตัใินการขออนมัุตลิดหยอนอากรขาเขาสํ าหรับวัตถุดิบ
หรือวัสดุจํ าเปนตามมาตรา 30   และประกาศสํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี
ป. 1/2541  ลงวันท่ี 23 มกราคม พ.ศ. 2541  เรื่องหลักเกณฑการขอรับความคุมครอง
โดยขอขยายระยะเวลาการลดหยอนอากรขาเขาวัตถุดิบหรือวัสดุจํ าเปนตามมาตรา 30 และ
ใหใชประกาศฉบับนี้แทน

2. ผูไดรบัการสงเสริมท่ีมีความประสงคจะขอรับความคุมครอง หรือขยายเวลาการคุมครองเพ่ือ
ขอรบัสทิธิและประโยชนลดหยอนอากรขาเขาวัตถุดิบหรือวัสดุจํ าเปนตามมาตรา 30
2.1 จะตองยื่นคํ ารองขอรับความคุมครอง (ตามแบบตัวอยางท่ี 1 แนบทายประกาศ) พรอม
รายการวัตถดุิบหรือวัสดุจํ าเปน (ตามแบบตัวอยางท่ี 2 แนบทายประกาศ) และตัวอยาง
หรอืภาพถายของวตัถดุบิหรอืวสัดจํุ าเปนท่ีประสงคจะใชสทิธิและประโยชนกอนการนํ าเขา
วตัถดุบิหรอืวสัดจํุ าเปน ไมนอยกวา 2 เดือน

2.2 หากผูไดรับการสงเสริมยื่นขอขยายเวลาการคุมครองมากอนสิ้นสุดสิทธิและประโยชน
นอยกวา 2 เดือน หรือหลังสิ้นสุดระยะเวลาแลว การใหสิทธิประโยชนมาตรา 30 เปน
ระยะเวลา 1 ปจะเริ่มนับจากวันท่ียื่นเรื่องครบ 2 เดือน

3. ผูไดรบัการสงเสรมิท่ีตัง้สถานประกอบการในเขต 3 ซึง่ไดรบัสทิธิและประโยชนตามมาตรา 30
คราวละ 1 ป แตรวมแลวไมเกนิ 5 ปนัน้  การนบัระยะเวลาดงักลาว จะนบัตอเนื่องตั้งแตวัน
เริม่ใชสทิธิและประโยชนนํ าเขาวัตถุดิบตามมาตรา 30 ครั้งแรก  และผูไดรับการสงเสริมจะ
ตองปฏิบตัดิงันี้

                                 /3.1 ยืน่ขออนุมัติ
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3.1 ยื่นขออนุมัติรายการวัตถุดิบหรือวัสดุจํ าเปน(ตามแบบตัวอยางท่ี 2 แนบทายประกาศ)
และตัวอยางหรือภาพถายของวัตถุดิบหรือวัสดุจํ าเปนท่ีประสงคจะใชสิทธิและประโยชน
ลดหยอนอากรขาเขาตอสํ านักงาน กอนการนํ าเขาไมนอยกวา 2 เดือนสํ าหรับปแรก   

3.2 ยืน่ขอขยายเวลารบัสทิธิและประโยชนตามมาตรา 30 (ตามแบบตวัอยางท่ี 3 แนบทาย
ประกาศ) พรอมยื่นขออนุมัติบัญชีรายการวัตถุดิบหรือวัสดุจํ าเปน (ตามแบบตัวอยางท่ี 2
แนบทายประกาศ) และตัวอยางหรือภาพถายของวัตถุดิบหรือวัสดุจํ าเปนท่ีประสงคจะใช
สิทธิและประโยชนลดหยอนอากรขาเขาสํ าหรับในรอบปถัดไปตอสํ านักงานกอนสิ้นสุด
ระยะเวลานํ าเขาไมนอยกวา 2 เดือน

4.  การขออนุมัติปริมาณผลิตสูงสุดและสูตรการผลิต
4.1 ผูไดรับการสงเสริมท่ีไดรับสิทธิและประโยชนมาตรา 30   และไดรับอนุมัติบัญชีรายการ
วตัถดุบิหรอืวสัดจํุ าเปนจากสํ านักงานแลว จะตองยื่นขออนุมัติปริมาณอนุมัติสูงสุดและ
สตูรการผลิต ทุกรอบป  โดยแนบเอกสารและหลักฐาน ดังนี้

  4.1.1  ชนิดผลิตภัณฑและปริมาณท่ีคาดวาจะทํ าการผลิตตอป
  4.1.2 สตูรการผลติท่ีแสดงรายการและปรมิาณการใชวตัถดุบิหรอืวสัดจํุ าเปนตอหนวย

ผลติภัณฑ (ตามแบบตัวอยางท่ี 4 แนบทายประกาศ)
4.1.3 รายการและปริมาณอนุมัติสูงสุดของวัตถุดิบหรือวัสดุจํ าเปนแตละชนิด    

(ตามแบบตัวอยางท่ี 5 แนบทายประกาศ)
4.1.4 ตวัอยางหรอืภาพถายของวตัถดุบิหรอืวสัดจํุ าเปนและผลติภัณฑท่ีจะทํ าการผลิต 

(ส ํานกังานจะตรวจสอบและสงตัวอยางคืนใหภายหลัง)
4.2 ส ําหรบัผูไดรบัการสงเสรมิท่ีไดรบัการขยายเวลาสทิธิและประโยชนตามมาตรา 30 และไมมี
การเพ่ิมรายการวัตถุดิบหรือวัสดุจํ าเปน สํ านักงานอนุญาตใหนํ าสูตรการผลิตท่ีไดรับ
อนมัุตไิวแลวมาใชตอไปได โดยไมตองยื่นขออนุมัติสูตรการผลิตใหม

5. การอนมัุติสั่งปลอยวัตถุดิบหรือวัสดุจํ าเปน
การสั่งปลอยวัตถุดิบหรือวัสดุจํ าเปนจะดํ าเนินการไดหลังจากท่ีผูไดรับการสงเสริมไดรับ

อนมัุตบิญัชีรายการวัตถุดิบหรือวัสดุจํ าเปนและปริมาณอนุมัติสูงสุดจากสํ านักงานแลวเทานั้น โดย
ผูไดรบัการสงเสรมิจะตองยืน่หนงัสอืขออนมัุตลิดหยอนอากรขาเขาตอส ํานกังาน ตามตัวอยางท่ี 6
แนบทายประกาศ พรอมเอกสารดังนี้

- ส ําเนาใบกํ ากับสินคา (Invoice) จํ านวน 2 ชุด
- ส ําเนาใบแสดงการบรรจุหีบหอ (Packing List) จํ านวน 2 ชุด
-  แผนบันทึกขอมูล (Diskette) (สํ าหรับผูใชการสั่งปลอยดวยคอมพิวเตอร)

 /6. การรายงาน
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6. การรายงานการใชวัตถุดิบหรือวัสดุจํ าเปน
6.1 วตัถดุบิหรอืวสัดจํุ าเปนท่ีน ําเขาโดยไดรบัการลดหยอนอากรขาเขาจะตองใชในการผลิตเปน
ผลติภัณฑตามโครงการท่ีไดรับการสงเสริมภายใน 6 เดือนนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการ
นํ าเขา  เวนแตจะไดรับการอนุมัติใหขยายเวลาตามมาตรา 30 ออกไปอีก

6.2 ผูไดรบัการสงเสรมิจะตองจัดทํ ารายงานการใชวตัถดุบิหรอืวสัดจํุ าเปน สงใหสํ านักงานทราบ
ภายใน 1 เดือนนับแตหมดระยะเวลาตามขอ 6.1 โดยแนบเอกสาร ดังนี้

6.2.1 สํ าเนาบัญชีรายงานภาษีขายตามแบบของกรมสรรพากร
6.2.2 ใบสรุปจํ านวนผลิตภัณฑท่ีผลิตท้ังหมด โดยแยกเปนจํ านวนผลิตภัณฑท่ีได

จํ าหนายไปแลว และจํ านวนผลิตภัณฑคงเหลือ
6.2.3 รายละเอยีดปรมิาณการใชวัตถุดิบหรือวัสดุจํ าเปนท่ีใชในการผลิตผลิตภัณฑ

แตละแบบโดยคํ านวณตามสูตรการผลิตท่ีไดรับอนุมัติจากสํ านักงาน  
(ตามแบบตัวอยางท่ี 7 แนบทายประกาศ)

6.2.4  ใบสรุปปริมาณการใชวัตถุดิบหรือวัสดุจํ าเปนแตละรายการท่ีใชในการผลิต
โดยรวบรวมจากเอกสารในขอ 6.2.3 พรอมปริมาณการนํ าเขา และปริมาณ
วตัถดุบิหรือวัสดุจํ าเปนคงเหลือ (ตามแบบตัวอยางท่ี 8 แนบทายประกาศ)

6.3 ส ํานกังานจะอนุญาตใหนํ าวัตถุดิบหรือวัสดุจํ าเปนท่ีคงเหลือจากการผลิตในรอบปกอน ไป
ใชในการผลติในรอบปถัดไปได โดยจะนํ าไปหักจากปริมาณท่ีจะไดรับอนุมัติใหนํ าเขาใน
รอบปถัดไป

6.4 ผูไดรับการสงเสริมจะถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชน   สํ าหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจํ าเปนท่ี
คงเหลือซึ่งไมไดผลิตเปนผลิตภัณฑตามโครงการท่ีไดรับการสงเสริม ภายในกํ าหนดตาม
ขอ 6.1 และตองชํ าระอากรขาเขาตามสภาพของของ ราคา และอัตราท่ีเปนอยูในวันนํ าเขา

6.5 ส ําหรบัสวนสูญเสียท่ีเกิดจากการผลิต ใหนํ าประกาศสํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน เรือ่งเง่ือนไขและวิธีการส ําหรบัสวนสญูเสยีและเศษซากของวตัถดุบิหรอืวัสดุจํ าเปน
ตามมาตรา 30 มาใชบังคับโดยอนุโลม

7.สํ านักงานจะไมอนุญาตใหผูไดรับการสงเสริมใชสิทธิและประโยชนลดหยอนอากรขาเขาวัตถุดิบ
หรอืวสัดจํุ าเปนตามมาตรา 30 ส ําหรบัวตัถดุบิหรอืวสัดจํุ าเปนท่ีเขามากอนครบกํ าหนด 2 เดือน
นับแตวันท่ียื่นบัญชีรายการวัตถุดิบหรือวัสดุจํ าเปนสํ าหรับรอบปท่ีจะขอใชสิทธิและประโยชน 
(ตามขอ 2 และขอ 3)

8. เอกสารท่ียืน่ตอส ํานักงานจะตองมีกรรมการผูมีอํ านาจหรือผูรับมอบอํ านาจลงนามรับรองความ
ถกูตองพรอมประทับตราของบริษัททุกฉบับ

 /9. ในกรณี
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9. ในกรณีท่ีมีปญหาไมอาจวินิจฉัยไดตามแนวทางขางตน ใหเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุนเปนผูวินิจฉัยช้ีขาด

ท้ังนี ้ส ําหรับการนํ าเขาวัตถุดิบหรือวัสดุจํ าเปนตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2545 เปนตนไป

ประกาศ  ณ  วันท่ี  12  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2544

            (นายจักรมณฑ  ผาสุกวนิช)
            เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน


