
 
 

 

 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ที ่ป.  ๒ / ๒๕๖4 

เรื่อง   การจัดท าสูตรการผลิตและบัญชีปริมาณสต็อกวัตถุดิบสูงสุด สั่งปล่อย ค  าประกัน 
การขออนุญาตส่งวัตถุดิบไปต่างประเทศ และตัดบัญชีวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็น  

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
---------------------------------------------------- 

 เพ่ือให้ผู้ได้รับการส่งเสริมสามารถใช้สิทธิและประโยชน์ส าหรับวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็นได้รับ
บริการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นการบูรณาการ
เชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๓/๑  มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๖  
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนโดยได้ 
รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงออกประกาศ ดังนี  

 ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป. ๙/๒๕๖๑ ลงวันที่     
๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง วิธีปฏิบัติในการสั่งปล่อย ค ้าประกัน และตัดบัญชีวัตถุดิบและวัสดุจ้าเป็นด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (RMTS 2011) และประกาศส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป. ๕/๒๕๖๒    
ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง วิธีปฏิบัติในการขยายระยะเวลาน้าเข้าวัตถุดิบและวัสดุจ้าเป็นเพ่ือใช้ในการ
ผลิตเพ่ือการส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และให้ใช้ประกาศฉบับนี แทน 

  ข้อ 2 ในประกาศนี   
  “วัตถุดิบ” หมายความว่า วัตถุดิบและวัสดุจ าเป็น 
  “สูตรการผลิต” หมายความว่า รายการและปริมาณของวัตถุดิบที่ใช้ประกอบขึ นเป็น

ผลิตภัณฑ์ต่อหนึ่งหน่วยการผลิต 
  “บัญชีปริมาณสต็อกวัตถุดิบสูงสุด” หมายความว่า รายการและปริมาณการน าเข้า

วัตถุดิบที่ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวัตถุดิบ 
  “บัญชีสต็อกวัตถุดิบบัญชีเดี่ยว” หมายความว่า บัญชีปริมาณสต็อกวัตถุดิบสูงสุดส าหรับ  

หนึ่งบัตรส่งเสริม 
  “บัญชีสต็อกวัตถุดิบบัญชีรวม” หมายความว่า บัญชีปริมาณสต็อกวัตถุดิบสูงสุดที่มีการ

รวมปริมาณสต็อกวัตถุดิบสูงสุดจากหลายบัตรส่งเสริม 
  “สั่งปล่อยวัตถุดิบ” หมายความว่า การแจ้งไปยังกรมศุลกากรเพ่ือการใช้สิทธิและ

ประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวัตถุดิบ เพ่ือใช้ในการท าพิธีการทางศุลกากร ขอคืนอากร หรือขอถอนการ
วางประกันอากร  

  “ตัดบัญชีวัตถุดิบ” หมายความว่า การที่ผู้ได้รับการส่งเสริมน าหลักฐานการส่งออก
ผลิตภัณฑ์มาด าเนินการตัดบัญชีวัตถุดิบ เพ่ือลดปริมาณคงเหลือวัตถุดิบที่ได้ใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นอากร 
ขาเข้าส าหรับวัตถุดิบ 
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  “ค  าประกัน” หมายความว่า การอนุญาตให้ใช้หนังสือค  าประกันของธนาคารเพ่ือเป็น
ประกันอากรขาเข้าส าหรับวัตถุดิบ 

  “วัตถุดิบคงเหลือ” หมายความว่า รายการและปริมาณวัตถุดิบน าเข้าที่ไม่ได้ถูกตัดบัญชี
โดยการส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือโดยกรณีอ่ืนใดภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

  “ใบขนสินค้าขาออก” หมายความรวมถึง ใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายภายในประเทศ  
ใบขนสินค้าขาออกไปเขตปลอดอากร ใบรับรองการโอนสิทธิ (REPORT V)   

  “ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
  “หน่วยงานได้รับมอบหมาย” หมายความว่า หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนให้ด าเนินการจัดท าสูตรการผลิตและบัญชีปริมาณสต๊อกวัตถุดิบสูงสุด สั่งปล่อย    
ค  าประกัน การขออนุญาตส่งวัตถุดิบไปต่างประเทศ และตัดบัญชีวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็น 

 ข้อ 3 ผู้ได้รับการส่งเสริมที่จะใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวัตถุดิบต้องยื่น    
ค าขอท าสูตรการผลิตและบัญชีปริมาณสต็อกวัตถุดิบสูงสุด สั่งปล่อย ค  าประกัน การขออนุญาตส่งวัตถุดิบ 
ไปต่างประเทศ และตัดบัญชีวัตถุดิบให้ด าเนินการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานได้รับมอบหมาย  

                ข้อ 4 ผู้ได้รับการส่งเสริมที่ขอท าสูตรการผลิตและบัญชีปริมาณสต็อกวัตถุดิบสูงสุด สั่งปล่อย  
ค  าประกัน ตัดบัญชีวัตถุดิบ และการขออนุญาตส่งวัตถุดิบไปต่างประเทศ ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้น ากฎหมาย
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้บังคับ โดยให้ด าเนินการ ดังนี  

(๑) ผู้ได้รับการส่งเสริมต้องท าความตกลงท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขของ
ส านักงาน   

(๒) ผู้ได้รับการส่งเสริมต้องเข้ารับการอบรมวิธีการใช้สิทธิและประโยชน์ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่จัดโดยส านักงานหรือหน่วยงานได้รับมอบหมาย 

(๓) เมื่อผ่านการอบรมจะได้รับรหัสผู้ ใช้งานเพ่ือใช้ด าเนินการยื่นขออนุมัติ  โดย 
ผู้ขออนุมัติต้องใช้รหัสผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบการใช้สิทธิและประโยชน์ดังกล่าว 

 ข้อ 5 การจัดท าสูตรการผลิตและบัญชีปริมาณสต็อกวัตถุดิบสูงสุด 
    ผู้ได้รับการส่งเสริมต้องยื่นขออนุมัติสูตรการผลิตและบัญชีปริมาณสต็อกวัตถุดิบพร้อม
แนบเอกสาร ดังนี  
  (๑) สูตรอ้างอิง 
  (๒) ชื่อหลักและชื่อรองวัตถุดิบ  
  (๓) ภาพตัวอย่างวัตถุดิบ 
  (๔) ค าอธิบายการใช้วัตถุดิบแต่ละรายการ 
  (๕) ขั นตอนการผลิต 
  (๖) ข้อมูลการซื อเครื่องจักร 
  (๗) เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่หน่วยงานได้รับมอบหมายก าหนดไว้  

  ทั งนี  การยื่นขออนุมัติบัญชีปริมาณสต็อกวัตถุดิบสูงสุด เฉพาะบัญชีสต็อกวัตถุดิบ      
บัญชีรวมให้ยื่นเป็นหนังสือกับส านักงาน 
 
 
 



- ๓ - 

 ข้อ 6 การขออนุมัติสั่งปล่อยและค  าประกนัวัตถุดิบ 
            (๑) ให้ผู้ได้รับการส่งเสริมยื่นค าขออนุมัติสั่งปล่อยวัตถุดิบเพ่ือยกเว้นหรือลดหย่อนอากร
ขาเข้าและการค  าประกันอากรขาเข้าผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์  
      (๒) เมื่ออนุมัติจะแจ้งผลให้ผู้ได้รับการส่งเสริมทราบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และให้    
กรมศุลกากรทราบผ่านระบบ National Single Windows ทั งนี  จะไม่มีการแจ้งผลเป็นหนังสือไปยังกรมศุลกากร 
 (๓) ส านักงานจะพิจารณาอนุมัติให้แล้วเสร็จภายใน ๓ ชั่วโมง 
     (๔) ระบบอิเล็กทรอนิกส์จะอนุมัติการสั่งปล่อยเฉพาะรายการวัตถุดิบที่ชื่อตรงกับชื่อ
รายการวัตถุดิบที่ได้รับอนุมัติจากส านักงานเท่านั น  
  (5) กรณีที่ได้รับการอนุมัติสั่งปล่อยวัตถุดิบเพ่ือขอคืนอากร ส านักงานจะแจ้งผลและ
เลขที่อนุมัติให้ผู้ได้รับการส่งเสริมทราบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั งส่งผลการพิจารณาให้กรมศุลกากรผ่าน
ระบบ National Single Window ทั งนี  ส านักงานจะไม่มีการพิมพ์เอกสารเพ่ือน าส่งกรมศุลกากร และผู้ได้รับ
การส่งเสริมต้องด าเนินการขอคืนอากรที่กรมศุลกากรภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ส านักงานอนุมัติ 

  ข้อ 7 การขออนุญาตส่งวัตถุดิบไปต่างประเทศ 
    (๑) ผู้ได้รับการส่งเสริมต้องยื่นค าขอโดยด าเนินการดังนี  
  (๑.๑) ระบุงวดหรือเลขอนุมัติสั่งปล่อย และเลือกรายการและปริมาณที่จะขออนุญาต
ส่งวัตถุดิบไปต่างประเทศ  

   (๑.๒) ระบบจะประมวลผลและแจ้งเลขอนุญาตให้ส่งวัตถุดิบไปต่างประเทศให้ผู้ได้รับ
การส่งเสริมทราบผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

         (2) เมื่อได้ส่งวัตถุดิบออกไปต่างประเทศแล้วให้ด าเนินการขอตัดบัญชีวัตถุดิบผ่านทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

  ข้อ 8 การขอตัดบัญชีวัตถุดิบ  
  (๑) ให้ผู้ได้รับการส่งเสริมยื่นค าขออนุมัติตัดบัญชีวัตถุดิบที่ส่งออกเป็นผลิตภัณฑ์หรือ 

ส่งวัตถุดิบไปต่างประเทศผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ข้อมูล ดังนี  
          (๑.๑) การตัดบัญชีวัตถุดิบกรณีส่งออกผลิตภัณฑ์โดยใช้ข้อมูลใบขนสินค้าขาออก 
                (ก) เลือกใช้สิทธิและประโยชน์ BOI  

  (ข) ส านักงานก าหนดให้ผู้ได้รับการส่งเสริมระบุข้อมูลรายละเอียด  
ใบอนุญาต ดังนี   

     -  ระบุข้อมูล ได้แก่ BOI ตามด้วยเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ๑๓ หลัก 
ของผู้ ส่ งออก เช่ น  BOIxxxxxxxxxxxxx เป็ นต้ น  ในช่ องเลขที่
ใบอนุญาต  

     -  ระบุวันที่สร้างใบขนสินค้าขาออกในช่องวันที่  
     -  ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ๑๓ หลักของส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน ในช่องเลขประจ าตัวผู้ เสียภาษีของหน่วยงาน 
ที่อนุญาต  

     (ค ) ระบุ ชื่ อผลิ ตภัณฑ์ ลงในช่ อง ENGLISH DESCRIPTION OF GOODS  
และชื่อรุ่นลงในช่อง PRODUCT CODE หรือระบุชื่อผลิตภัณฑ์ตามด้วยชื่อรุ่นลงในช่อง ENGLISH DESCRIPTION 
OF GOODS และไม่ต้องระบุข้อมูลใดๆ ลงในช่อง PRODUCT CODE ทั งนี  ต้องตรงตามที่ระบุในใบขนสินค้าขาออก 
อินวอยซ์ (INVOICE) และสูตรการผลิตที่ได้รับอนุมัติจากส านักงาน     
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     (ง) กรณีที่มีการโอนสิทธิให้แก่  VENDER ผู้ส่ งออกต้องระบุชื่อรุ่นและ 
ชื่อผลิตภัณฑ์และระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ๑๓ หลักของผู้รับโอน 

 (๑.2) การตัดบัญชีวัตถุดิบกรณีส่งวัตถุดิบไปต่างประเทศโดยใช้ข้อมูลใบขน 
สินค้าขาออก   

  (ก) เลือกใช้สิทธิและประโยชน์ BOI 
 (ข) ส านักงานก าหนดให้ผู้ได้รับการส่งเสริมระบุข้อมูลรายละเอียดใบอนุญาต   

 ดังนี   
    -  ระบุข้อมูล ได้แก่ เลขอนุญาตให้ส่งวัตถุดิบไปต่างประเทศในช่อง  

ในช่องเลขท่ีใบอนุญาต  
     -  ระบุวันที่ส านักงานอนุญาตให้ส่งวัตถุดิบไปต่างประเทศในช่องวันที่  

 -  ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ๑๓ หลักของส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน ในช่องเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของหน่วยงาน 
ที่อนุญาต 

        (๑.3) การตัดบัญชีวัตถุดิบโดยใช้ข้อมูลใบสรุปปริมาณการใช้วัตถุดิบที่ซื อจากผู้ผลิต
ในประเทศ (REPORT V) ให้ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลของระบบอิเล็กทรอนิกส์  

(๑.4) การตัดบัญชีวัตถุดิบกรณีการส่งออกผ่าน TRADER ผู้ได้รับการส่งเสริม 
ต้องแจ้งข้อมูลแก่ TRADER ให้ระบุในใบขนสินค้าขาออก ดังนี  

        (ก) เลือกใช้สิทธิและประโยชน์ BOI  
   (ข) ส านักงานก าหนดให้ผู้ได้รับการส่งเสริมระบุข้อมูลรายละเอียดใบอนุญาต  
ดังนี   
     -  ระบุข้อมูล ได้แก่  BOI ตามด้วยเลขประจ าตัวผู้ เสียภาษี  ๑๓ ของ 

ผู้ส่งออก เช่น BOIxxxxxxxxxxxxx เป็นต้น ในช่องเลขที่ใบอนุญาต 
     -  ระบุวันที่สร้างใบขนสินค้าขาออกในช่องวันที่ 
     -  ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ๑๓ หลักของส านักงานคณะกรรมการ 

ส่งเสริมการลงทุน ในช่องเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของหน่วยงาน 
ที่อนุญาต 

  (ค) ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ๑๓ หลักของผู้รับโอนที่ได้รับการส่งเสริม 
ในช่องหมายเหตุส่งกรมศุลกากร 

  (ง) ระบุรายการสินค้าที่ส่งออก ๑ รายการต่อ ๑ VENDER 
         (จ) ระบุชื่อสินค้าที่ส่งออกเป็นชื่อผลิตภัณฑ์ของผู้รับโอน 

  (๒) ส านักงานจะพิจารณาและแจ้งผลให้ผู้ได้รับการส่งเสริมทราบผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ภายใน ๓ วันท าการ  

  ข้อ 9 การขอขยายระยะเวลาน าเข้าวัตถุดิบให้ด าเนินการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
ส านักงาน โดยให้ด าเนินการดังนี   

(๑)  ผู้ ได้รับการส่งเสริมยื่นค าขอโดยใช้รหัสผู้ ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน 
(Password) ที่ได้รับจากส านักงาน เพ่ือเข้าสู่ระบบการขยายระยะเวลาน าเข้าวัตถุดิบตามมาตรา ๓๖  

(๒)  เมื่ออนุมัติจะแจ้งผลให้ผู้ได้รับการส่งเสริมทราบผ่านระบบการขอขยายเวลาน าเข้า
วัตถุดิบตามมาตรา ๓๖ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงาน และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  



- ๕ - 

(๓)  ผู้ได้รับการส่งเสริมสามารถยื่นค าขอขยายระยะเวลาน าเข้าวัตถุดิบตามมาตรา ๓๖ 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดระยะเวลาน าเข้าวัตถุดิบเป็นระยะเวลาได้ ๓ เดือน     
  ข้อ 10 ในกรณีมีเหตุขัดข้องหรือเหตุอ่ืนใดท าให้ไม่สามารถใช้งานหรือให้บริการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวได้ ให้ผู้ได้รับการส่งเสริมยื่นค าขอเป็นหนังสือกับส านักงาน 
 
   ทั งนี  ตั งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป 

     ประกาศ ณ วันที่   ๑๘   มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 

         ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ 

                       (นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


