ประกาศสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
ที่ ป. 10 / 2544
เรือ่ ง หลักเกณฑและวิธปี ฏิบตั ใิ นการขออนุมตั ลิ ดหยอนอากรขาเขาวัตถุดบิ หรือวัสดุจาเป
ํ นตามมาตรา 30

เพือ่ ใหเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติในการขอใชสิทธิและประโยชนลดหยอนอากรขาเขาวัตถุดิบ
หรือวัสดุจําเปนตามมาตรา 30
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัตสิ ง เสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 แกไข
เพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตสิ ง เสริมการลงทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 สํานักงานโดยไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน จึงเห็นสมควรออกประกาศ ดังนี้
1. ใหยกเลิกประกาศสํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ที่ ป. 2 /2537 ลงวันที่
2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2537 เรือ่ งวิธปี ฏิบตั ใิ นการขออนุมตั ลิ ดหยอนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบ
หรือวัสดุจําเปนตามมาตรา 30 และประกาศสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่
ป. 1/2541 ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2541 เรื่องหลักเกณฑการขอรับความคุมครอง
โดยขอขยายระยะเวลาการลดหยอนอากรขาเขาวัตถุดิบหรือวัสดุจําเปนตามมาตรา 30 และ
ใหใชประกาศฉบับนี้แทน
2. ผูไ ดรบั การสงเสริมที่มีความประสงคจะขอรับความคุมครอง หรือขยายเวลาการคุมครองเพื่อ
ขอรับสิทธิและประโยชนลดหยอนอากรขาเขาวัตถุดิบหรือวัสดุจําเปนตามมาตรา 30
2.1 จะตองยื่นคํารองขอรับความคุมครอง (ตามแบบตัวอยางที่ 1 แนบทายประกาศ) พรอม
รายการวัตถุดิบหรือวัสดุจําเปน (ตามแบบตัวอยางที่ 2 แนบทายประกาศ) และตัวอยาง
หรือภาพถายของวัตถุดบิ หรือวัสดุจาเป
ํ นทีป่ ระสงคจะใชสทิ ธิและประโยชนกอนการนําเขา
วัตถุดบิ หรือวัสดุจาเป
ํ น ไมนอ ยกวา 2 เดือน
2.2 หากผูไดรับการสงเสริมยื่นขอขยายเวลาการคุมครองมากอนสิ้นสุดสิทธิและประโยชน
นอยกวา 2 เดือน หรือหลังสิ้นสุดระยะเวลาแลว การใหสิทธิประโยชนมาตรา 30 เปน
ระยะเวลา 1 ปจะเริ่มนับจากวันที่ยื่นเรื่องครบ 2 เดือน
3. ผูไ ดรบั การสงเสริมทีต่ งั้ สถานประกอบการในเขต 3 ซึง่ ไดรบั สิทธิและประโยชนตามมาตรา 30
คราวละ 1 ป แตรวมแลวไมเกิน 5 ปนนั้ การนับระยะเวลาดังกลาว จะนับตอเนื่องตั้งแตวัน
เริม่ ใชสทิ ธิและประโยชนนําเขาวัตถุดิบตามมาตรา 30 ครั้งแรก และผูไดรับการสงเสริมจะ
ตองปฏิบตั ดิ งั นี้
/3.1 ยืน่ ขออนุมัติ
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3.1 ยื่นขออนุมัติรายการวัตถุดิบหรือวัสดุจําเปน(ตามแบบตัวอยางที่ 2 แนบทายประกาศ)
และตัวอยางหรือภาพถายของวัตถุดิบหรือวัสดุจําเปนที่ประสงคจะใชสิทธิและประโยชน
ลดหยอนอากรขาเขาตอสํานักงาน กอนการนําเขาไมนอยกวา 2 เดือนสําหรับปแรก
3.2 ยืน่ ขอขยายเวลารับสิทธิและประโยชนตามมาตรา 30 (ตามแบบตัวอยางที่ 3 แนบทาย
ประกาศ) พรอมยื่นขออนุมัติบัญชีรายการวัตถุดิบหรือวัสดุจําเปน (ตามแบบตัวอยางที่ 2
แนบทายประกาศ) และตัวอยางหรือภาพถายของวัตถุดิบหรือวัสดุจําเปนที่ประสงคจะใช
สิทธิและประโยชนลดหยอนอากรขาเขาสําหรับในรอบปถัดไปตอสํานักงานกอนสิ้นสุด
ระยะเวลานําเขาไมนอยกวา 2 เดือน
4. การขออนุมัติปริมาณผลิตสูงสุดและสูตรการผลิต
4.1 ผูไ ดรับการสงเสริมที่ไดรับสิทธิและประโยชนมาตรา 30 และไดรับอนุมัติบัญชีรายการ
วัตถุดบิ หรือวัสดุจําเปนจากสํานักงานแลว จะตองยื่นขออนุมัติปริมาณอนุมัติสูงสุดและ
สูตรการผลิต ทุกรอบป โดยแนบเอกสารและหลักฐาน ดังนี้
4.1.1 ชนิดผลิตภัณฑและปริมาณที่คาดวาจะทําการผลิตตอป
4.1.2 สูตรการผลิตทีแ่ สดงรายการและปริมาณการใชวตั ถุดบิ หรือวัสดุจาเป
ํ นตอหนวย
ผลิตภัณฑ (ตามแบบตัวอยางที่ 4 แนบทายประกาศ)
4.1.3 รายการและปริ ม าณอนุ มั ติสูงสุดของวัตถุดิบ หรือ วัสดุจํ าเปน แตละชนิด
(ตามแบบตัวอยางที่ 5 แนบทายประกาศ)
4.1.4 ตัวอยางหรือภาพถายของวัตถุดบิ หรือวัสดุจาเป
ํ นและผลิตภัณฑทจี่ ะทําการผลิต
(สํานักงานจะตรวจสอบและสงตัวอยางคืนใหภายหลัง)
4.2 สําหรับผูไ ดรบั การสงเสริมทีไ่ ดรบั การขยายเวลาสิทธิและประโยชนตามมาตรา 30 และไมมี
การเพิ่มรายการวัตถุดิบหรือวัสดุจําเปน สํานักงานอนุญาตใหนําสูตรการผลิตที่ไดรับ
อนุมตั ไิ วแลวมาใชตอไปได โดยไมตองยื่นขออนุมัติสูตรการผลิตใหม
5. การอนุมตั ิสั่งปลอยวัตถุดิบหรือวัสดุจําเปน
การสั่งปลอยวัตถุดิบหรือวัสดุจํ าเปนจะดํ าเนินการไดหลังจากที่ผูไดรับการสงเสริมไดรับ
อนุมตั บิ ญ
ั ชีรายการวัตถุดิบหรือวัสดุจําเปนและปริมาณอนุมัติสูงสุดจากสํานักงานแลวเทานั้น โดย
ผูไ ดรบั การสงเสริมจะตองยืน่ หนังสือขออนุมตั ลิ ดหยอนอากรขาเขาตอสํานักงาน ตามตัวอยางที่ 6
แนบทายประกาศ พรอมเอกสารดังนี้
- สําเนาใบกํากับสินคา (Invoice)
จํานวน 2 ชุด
- สําเนาใบแสดงการบรรจุหีบหอ (Packing List) จํานวน 2 ชุด
- แผนบันทึกขอมูล (Diskette) (สําหรับผูใชการสั่งปลอยดวยคอมพิวเตอร)
/6. การรายงาน
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6. การรายงานการใชวัตถุดิบหรือวัสดุจําเปน
6.1 วัตถุดบิ หรือวัสดุจาเป
ํ นทีน่ าเข
ํ าโดยไดรบั การลดหยอนอากรขาเขาจะตองใชในการผลิตเปน
ผลิตภัณฑตามโครงการที่ไดรับการสงเสริมภายใน 6 เดือนนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการ
นําเขา เวนแตจะไดรับการอนุมัติใหขยายเวลาตามมาตรา 30 ออกไปอีก
6.2 ผูไ ดรบั การสงเสริมจะตองจัดทํารายงานการใชวตั ถุดบิ หรือวัสดุจาเป
ํ น สงใหสานั
ํ กงานทราบ
ภายใน 1 เดือนนับแตหมดระยะเวลาตามขอ 6.1 โดยแนบเอกสาร ดังนี้
6.2.1 สําเนาบัญชีรายงานภาษีขายตามแบบของกรมสรรพากร
6.2.2 ใบสรุปจํานวนผลิตภัณฑที่ผลิตทั้งหมด โดยแยกเปนจํานวนผลิตภัณฑที่ได
จําหนายไปแลว และจํานวนผลิตภัณฑคงเหลือ
6.2.3 รายละเอียดปริมาณการใชวัตถุดิบหรือวัสดุจําเปนที่ใชในการผลิตผลิตภัณฑ
แต ล ะแบบโดยคํ านวณตามสู ต รการผลิ ต ที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ จ ากสํ านั ก งาน
(ตามแบบตัวอยางที่ 7 แนบทายประกาศ)
6.2.4 ใบสรุปปริมาณการใชวัตถุดิบหรือวัสดุจําเปนแตละรายการที่ใชในการผลิต
โดยรวบรวมจากเอกสารในขอ 6.2.3 พรอมปริมาณการนําเขา และปริมาณ
วัตถุดบิ หรือวัสดุจําเปนคงเหลือ (ตามแบบตัวอยางที่ 8 แนบทายประกาศ)
6.3 สํานักงานจะอนุญาตใหนําวัตถุดิบหรือวัสดุจําเปนที่คงเหลือจากการผลิตในรอบปกอ น ไป
ใชในการผลิตในรอบปถัดไปได โดยจะนําไปหักจากปริมาณที่จะไดรับอนุมัติใหนําเขาใน
รอบปถัดไป
6.4 ผูไดรับการสงเสริมจะถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชน สําหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจําเปนที่
คงเหลือซึ่งไมไดผลิตเปนผลิตภัณฑตามโครงการที่ไดรับการสงเสริม ภายในกําหนดตาม
ขอ 6.1 และตองชําระอากรขาเขาตามสภาพของของ ราคา และอัตราที่เปนอยูในวันนําเขา
6.5 สําหรับสวนสูญเสียที่เกิดจากการผลิต ใหนําประกาศสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน เรือ่ งเงือ่ นไขและวิธกี ารสําหรับสวนสูญเสียและเศษซากของวัตถุดบิ หรือวัสดุจาเป
ํ น
ตามมาตรา 30 มาใชบังคับโดยอนุโลม
7.สํานักงานจะไมอนุญาตใหผูไดรับการสงเสริมใชสิทธิและประโยชนลดหยอนอากรขาเขาวัตถุดิบ
หรือวัสดุจาเป
ํ นตามมาตรา 30 สําหรับวัตถุดบิ หรือวัสดุจาเป
ํ นทีเ่ ขามากอนครบกําหนด 2 เดือน
นับแตวันที่ยื่นบัญชีรายการวัตถุดิบหรือวัสดุจําเปนสําหรับรอบปที่จะขอใชสิทธิและประโยชน
(ตามขอ 2 และขอ 3)
8. เอกสารทีย่ นื่ ตอสํานักงานจะตองมีกรรมการผูมีอํานาจหรือผูรับมอบอํานาจลงนามรับรองความ
ถูกตองพรอมประทับตราของบริษัททุกฉบับ
/9. ในกรณี
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9. ในกรณีที่มีปญหาไมอาจวินิจฉัยไดตามแนวทางขางตน ใหเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุนเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ทัง้ นี้ สําหรับการนําเขาวัตถุดิบหรือวัสดุจําเปนตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2545 เปนตนไป

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544

(นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช)
เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

