
 
 

  
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

ที่ ป. ๔ / ๒๕๖4 
เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้า 

สำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นเพ่ือใช้ในการผลิตเพ่ือการส่งออก 
---------------------------------------------------- 

โดยเห็นสมควรปรับปรุงการใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น   
ที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ เพ่ือใช้ ผลิต ผสม หรือประกอบผลิตภัณฑ์ หรือผลิตผลเฉพาะที่ใช้ในการส่งออก       

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๓/๑ และมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนโดยได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรม    
การส่งเสริมการลงทุนจึงออกประกาศ ดังนี้ 

 ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่  ป.๘/๒๕๖๑ ลงวันที่              
๓ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง วิธีปฏิบัติในการใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นเพื่อ
ใช้ในการผลิตเพ่ือการส่งออก  

ข้อ ๒ ในประกาศนี้  
“วัตถุดิบ” หมายความว่า วัตถุดิบและวัสดุจำเป็น 
“สูตรการผลิต” หมายความว่า รายการและปริมาณของวัตถุดิบที่ใช้ประกอบขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์

ต่อหนึ่งหน่วยการผลิต 
“บัญชีปริมาณสต็อกวัตถุดิบสูงสุด”หมายความว่า รายการและปริมาณการนำเข้าวัตถุดิบที่

ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบ 
“บัญชีสต็อกวัตถุดิบบัญชีเดี่ยว”หมายความว่า บัญชีปริมาณสต็อกวัตถุดิบสูงสุดสำหรับ  

หนึ่งบัตรส่งเสริม 
“บัญชีสต็อกวัตถุดิบบัญชีรวม”หมายความว่า บัญชีปริมาณสต็อกวัตถุดิบสูงสุดที่มีการรวม

ปริมาณสต็อกวัตถุดิบสูงสุดจากหลายบัตรส่งเสริม 
“สั่งปล่อยวัตถุดิบ” หมายความว่า การแจ้งไปยังกรมศุลกากรเพ่ือการใช้สิทธิและประโยชน์

ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบ เพ่ือใช้ในการทำพิธีการทางศุลกากร ขอคืนอากร หรือขอถอนการวางประกันอากร  
“ตัดบัญชีวัตถุดิบ” หมายความว่า การที่ผู้ได้รับการส่งเสริมนำหลักฐานการส่งออกผลิตภัณฑ์

หรือวัตถุดิบ มาดำเนินการตัดบัญชีวัตถุดิบ เพ่ือลดปริมาณคงเหลือวัตถุดิบที่ได้ใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้า
สำหรับวัตถุดบิ 

“ค้ำประกัน” หมายความว่า การอนุญาตให้ใช้หนังสือค้ำประกันของธนาคารเพ่ือเป็นประกัน
อากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบ 

“วัตถุดิบคงเหลือ” หมายความว่า รายการและปริมาณวัตถุดิบนำเข้าที่ไม่ได้ถูกตัดบัญชีโดย
การส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือโดยกรณีอ่ืนใดภายในระยะเวลาที่กำหนด 
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 “ใบขนสินค้าขาออก” หมายความรวมถึง ใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายภายในประเทศ         
ใบขนสินค้าขาออกไปเขตปลอดอากร ใบรับรองการโอนสิทธิ (REPORT V)   

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

“หน่วยงานได้รับมอบหมาย” หมายความว่า หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้ดำเนินการจัดทำสูตรการผลิตและบัญชีปริมาณสต็อกวัตถุดิบสูงสุด สั่งปล่อย    
ค้ำประกัน การขออนุญาตส่งวัตถุดิบไปต่างประเทศ และตัดบัญชีวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น  

  ข้อ 3 การจัดทำสูตรการผลิตและบัญชีปริมาณสต็อกวัตถุดิบสูงสุด    
(๑) ผู้ได้รับการส่งเสริมต้องยื่นขออนุมัติสูตรการผลิตและบัญชีปริมาณสต็อกวัตถุดิบพร้อม

เอกสาร ดังนี้ 
   (๑.๑) สูตรการผลิตที่แสดงรายการและปริมาณการใช้วัตถุดิบต่อหน่วยผลิตภัณฑ์รวมทั้ง
ปริมาณการสูญเสียในกระบวนการผลิต 
   (๑.๒) ปริมาณผลิตภัณฑ์ที่คาดว่าจะส่งออกสำหรับการผลิตต่อ ๔ เดือนของกำลังผลิตที่
ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุนหรือตามปริมาณการสั่งซื้อของลูกค้า  
   (๑.๓) บัญชีรายการและปริมาณสต็อกสูงสุดของวัตถุดิบแต่ละชนิด 
   (๑.๔) คำอธิบายการใช้วัตถุดิบแต่ละรายการ 
   (๑.๕) ภาพถ่าย ตัวอย่างหรือเอกสารที่แสดงรายละเอียดของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่จะทำการผลิต 

  (๑.๖) เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนตามที่หน่วยงานได้รับมอบหมายกำหนดไว้ 

   (2) การคำนวณปริมาณสต็อกวัตถุดิบตามปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมี ๒ ลักษณะ คือ 
    (2.๑) สต็อกแบบหมุนเวียน จะคำนวณจากปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์ไม่เกินกว่ากำลัง    
การผลิตตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริม หรือตามสัดส่วนการส่งออกโดยอนุมัติปริมาณสต็อกสูงสุดไม่เกิน ๔ เดือนของ
กำลังผลิตตามบัตรส่งเสริมการลงทุน 
   (2.2) สต็อกแบบไม่หมุนเวียน (MAX IMPORT) ให้ใช้ปริมาณสต็อกสูงสุดตามคำสั่งซื้อของ
ลูกค้า และทุกคำสั่งซื้อรวมกันต้องไม่เกินกำลังผลิตตามบัตรส่งเสริมการลงทุน ใช้สำหรับกิจการผลิตโครงสร้างโลหะ
สำหรับงานก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม (FABRICATION INDUSTRY) หรือการซ่อม PLATFORM สำหรับอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม  
  กรณี ที่ ได้ รับการผ่ อนผั นให้ นำเข้ าวั ตถุดิ บ ในลักษณะสต็ อกแบบไม่หมุน เวี ยน              
(MAX IMPORT) เป็นการชั่วคราว ปริมาณสต็อกวัตถุดิบสูงสุดที่ได้รับ สำนักงานจะเป็นผู้กำหนด   

(3) ให้ยื่นคำขอผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีสำนักงานประกาศกำหนด  
 

 ข้อ 4 การขออนุญาตใช้ธนาคารค้ำประกันแทนการชำระอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบ 
 (1) การขออนุญาตใช้ธนาคารค้ำประกันแทนการชำระอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบมีหลักเกณฑ ์ดังนี้ 

            (1.1) ต้องเป็นผู้ได้รับการส่งเสริมและได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับ
วัตถุดิบตามมาตรา 36 (1)  

              (1.2) กรณีผู้ได้รับการส่งเสริมที่สิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 36 (1) ได้สิ้นสุดลง  
แตอ่ยู่ในระหว่างที่ยื่นขอขยายเวลาสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 36 (1)  
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  (1.3) จะอนุญาตให้ใช้การค้ำประกันอากรขาเข้าเป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันอนุญาต  
เว้นแต่มีเหตุหรือพฤติการณ์ใดไม่สามารถนำเข้าวัตถุดิบได้ สำนักงานจะพิจารณาให้ขยายเวลาการใช้ค้ำประกันต่อได้       
ตามเห็นสมควร 
 (2) ให้ยื่นคำขอผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีสำนักงานประกาศกำหนด        

 ข้อ 5 การขออนุมัติการสั่งปล่อยวัตถุดิบและการสั่งปล่อยวัตถุดิบเพ่ือถอนการใช้ธนาคารค้ำประกัน
แทนการชำระอากรขาเข้า 

(๑) ผู้ได้รับการส่งเสริมที่ขออนุมัติสั่งปล่อยวัตถุดิบมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
(๑.๑) ต้องเป็นวัตถุดิบที่นำเข้ามาโดยใช้สิทธิและประโยชน์และยังอยู่ภายในระยะเวลา

การได้รับสิทธิและประโยชน์วัตถุดิบ  
(๑.2) ต้องเป็นรายการวัตถุดิบที่ชื่อตรงกับรายการวัตถุดิบที่ได้รับอนุมัติบัญชีปริมาณ

สต็อกสูงสุดจากสำนักงาน 
 (๑.3) ปริมาณวัตถุดิบที่นำเข้าสะสมต้องไม่เกินปริมาณท่ีอนุญาตให้นำเข้าได้  
 (๑.4) การสั่งปล่อยวัตถุดิบเพ่ือขอคืนอากรต้องขอคืนภายในกำหนด ๒ ปีนับแต่วันนำเข้า 
สำหรับกรณีที่สิ้นสุดสิทธิและประโยชน์ต้องขอคืนภายใน ๑ ปีนับแต่วันสิ้นสุดสิทธิและประโยชน์ และผู้ได้รับ        
การส่งเสริมต้องดำเนินการขอคืนอากรที่กรมศุลกากรภายใน 1 ปี นับแต่วันที่สำนักงานอนุมัติ  
 (๑.5) การสั่งปล่อยวัตถุดิบเพ่ือถอนการใช้ธนาคารค้ำประกันแทนการชำระอากรขาเข้า
วัตถุดิบ ต้องเป็นรายการที่ได้รับอนุญาตให้ทำการค้ำประกันไว้ และอยู่ในระยะเวลาที่ได้รับการค้ำประกัน 
                           (2) ให้ยื่นคำขอผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีสำนักงานประกาศกำหนด   

ข้อ 6 การขอส่งวัตถุดิบออกไปต่างประเทศ 
 (๑) ผู้ได้รับการส่งเสริมที่ขอส่งวัตถุดิบออกไปต่างประเทศมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

 (๑.๑) ต้องอยู่ระหว่างได้รับสิทธิและประโยชน์การนำเข้าวัตถุดิบ แต่กรณีที่ระยะเวลา
นำเข้าวัตถุดิบสิ้นสุดลง ผู้ได้รับการส่งเสริมต้องยื่นคำขอส่งวัตถุดิบออกไปต่างประเทศ และตัดบัญชีวัตถุดิบให้แล้ว
เสร็จภายใน ๒ ป ีนับแต่สิ้นสุดสิทธิและประโยชน์การนำเข้าวัตถุดิบ 
   (๑.๒) ต้องเป็นวัตถุดิบที่ผู้นำเขา้ที่ได้รับการส่งเสริมนำเข้ามาโดยใช้สิทธิและประโยชน์วัตถุดิบ 
  (๒) ให้ยื่นคำขอผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานประกาศกำหนด 

 ข้อ 7 การขอชำระอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบ 
  (๑) กรณีที่ผู้ได้รับการส่งเสริมไม่ได้นำวัตถุดิบไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือส่งออก ให้ดำเนินการ
ยื่นคำขอกับสำนักงานพร้อมแสดงรายการวัตถุดิบที่จะขอชำระภาษีอากร โดยให้ชำระภาษีอากรตามสภาพ ณ วันนำเข้า
 (๒) กรณีที่ผู้ ได้รับการส่งเสริมได้นำวัตถุดิบไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์แล้วแต่ไม่ได้ส่งออก          
ให้ดำเนินการตามประกาศสำนักงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การขอชำระภาษีอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น     
ที่ไม่สามารถผลิตเพ่ือส่งออกตามมาตรา ๓๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐  
 (๓) กรณีที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้นำวัตถุดิบไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์แล้วมีส่วนสูญเสียให้ดำเนินการ
ตามประกาศสำนักงาน เรื่อง เงื่อนไขและวิธีการสำหรับส่วนสูญเสียและเศษซากของวัตถุดิบตามมาตรา ๓๖ (๑) 
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 ข้อ 8 การขอตัดบัญชีวัตถุดิบ  
    (๑) กรณีที่ผู้ได้รับการส่งเสริมขอตัดบัญชีวัตถุดิบที่ได้ส่งวัตถุดิบหรือส่งออกเป็นผลิตภัณฑ์ไป
ต่างประเทศ 
    (๑.๑) ในการใช้สิทธิและประโยชน์ ผู้ได้รับการส่งเสริมต้องระบุในใบขนสินค้าขาออก    
ว่าใช้สิทธิและประโยชน์ BOI และระบุข้อมูลตามที่สำนักงานกำหนด ดังนี้ 

 (ก) ระบุใช้สิทธิและประโยชน์ BOI ตามด้วยเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๑๓ หลัก
ของผู้ส่งออกในช่องเลขที่ใบอนุญาต  

                                          (ข) วันที่สร้างใบขนสินค้าขาออกในช่องวันที่ 
 (ค) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๑๓ หลักของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ    

ลงทุนในช่องเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของหน่วยงานที่อนุญาต  
 (ง) ในกรณีที่ส่งออกผ่าน TRADER ให้ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๑๓ หลัก    

ของผู้รับโอนที่ได้รับการส่งเสริมในช่องหมายเหตุส่งกรมศุลกากร  
    (๑.๒) ให้ยื่นคำขอตัดบัญชีวัตถุดิบพร้อมเอกสาร ดังนี้ 
  (ก) สำเนาใบขนสินค้าขาออก 
    (ข) ใบสรุปปริมาณการใช้วัตถุดิบที่ซ้ือจากผู้ผลิตในประเทศ (REPORT V) 

 (ค) เอกสารประกอบอ่ืนๆ เช่น สำเนาใบกำกับสินค้า (INVOICE) หรือ สำเนาใบแสดง   
การบรรจุหีบห่อ (PACKING LIST) 

 (๑.๓) ในกรณีที่ใช้การตัดบัญชีวัตถุดิบทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ใช้ข้อมูลใบขนสินค้าขาออก
ทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการยื่นเอกสารประกอบคำขอตัดบัญชีวัตถุดิบในข้อ (๑.๒)  
 (1.4) ให้ยื่นคำขอผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานประกาศกำหนด  
                           (๒) กรณีที่ผู้ได้รับการส่งเสริมขอตัดบัญชีวัตถุดิบที่ไม่ได้ผลิตเพ่ือส่งออกให้ดำเนินการยื่นคำขอ
กับสำนักงานพร้อมเอกสาร ดังนี้ 
  (๒.๑) สำเนาหนังสือให้ชำระอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบของสำนักงาน 
  (๒.๒) สำเนาแบบประเมินภาษีของศุลกากร 
   (๒.๓) ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับของศุลกากรพร้อมสำเนา 
 (๓) กรณีที่ผู้ได้รับการส่งเสริมขอตัดบัญชีวัตถุดิบเนื่องจากจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
ภายในประเทศ ให้ดำเนินการตามประกาศสำนักงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การขอชำระภาษีอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบ
และวัสดุจำเป็นที่ไม่สามารถผลิตเพ่ือส่งออกตามาตรา ๓๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐  
     (๔) กรณีที่ผู้ได้รับการส่งเสริมขอตัดบัญชีวัตถุดิบที่เป็นส่วนสูญเสียจากการผลิต ให้ดำเนินการ
ตามประกาศสำนักงาน เรื่อง เงื่อนไขและวิธีการสำหรับส่วนสูญเสียและเศษซากของวัตถุดิบตามมาตรา ๓๖ (๑) 
   (5) หากผู้ ได้รับการส่งเสริมไม่มี การเคลื่อนไหวตัดบัญชีวัตถุดิบ ในบัญชีใดบัญชีหนึ่ ง 
ต่อเนื่องกันเกินกว่า 4 เดือน สำนักงานจะพิจารณาดำเนินการตามข้อ 12  
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 ข้อ 9 การขอขยายระยะเวลานำเข้าวัตถุดิบ 
                           (1) ผู้ได้รับการส่งเสริมที่ขอขยายระยะเวลานำเข้าวัตถุดิบมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
      (1.1) ต้องยื่นคำขอขยายระยะเวลานำเข้าวัตถุดิบภายในไม่เกิน ๖ เดือนนับแต่วันสิ้นสุด
สิทธิและประโยชน์ตามมาตรา ๓๖  (1) 
                                 (1.2) ต้องดำเนินการตัดบัญชีวัตถุดิบสำหรับใบขนสินค้าขาออกของโครงการนั้นที่ได้
ส่งออกไปแล้วเกิน ๑ ปี นับถึงวันยื่นคำขอขยายให้แล้วเสร็จก่อน สำนักงานจึงจะพิจารณาให้ขยายระยะเวลานำเข้า
วัตถุดิบ ทั้งนี้ หากไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เดือน นับแต่วันที่ยื่นคำขอขยายระยะเวลานำเข้าวัตถุดิบ 
สำนักงานจะพิจารณาไม่อนุมัติการขอขยายระยะเวลา  
                           (2) ให้ยื่นคำขอผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานประกาศกำหนด ทั้งนี้ จะพิจารณา
ขยายเวลานำเข้าวัตถุดิบให้ครั้งละไม่เกิน ๒ ปี     

  ข้อ 10 การขอสิทธิและประโยชน์วัตถุดิบเพ่ิมเติม  
          (1) ผู้ได้รับการส่งเสริมที่ขอรับสิทธิและประโยชน์วัตถุดิบเพ่ิมเติมมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
         (1.1) กรณีที่ยื่นคำขอเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันสิ้นสุดสิทธิและประโยชน์
ตามมาตรา ๓๖ ต้องดำเนินการตัดบัญชีวัตถุดิบสำหรับใบขนสินค้าขาออกของโครงการนั้นที่ได้ส่งออกไปแล้ว      
เกิน ๑ ปี นับถึงวันยื่นคำขอให้แล้วเสร็จก่อน สำนักงานจึงจะพิจารณาการให้ได้รับสิทธิและประโยชน์วัตถุดิบเพิ่มเติม 
หากไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เดือน นับถึงวันที่ขอรับสิทธิเพ่ิมเติม สำนักงานจะพิจารณาไม่อนุมัติการ
ขอรับสิทธิและประโยชน์วัตถุดิบเพ่ิมเติม 
                                   (1.2) กรณีที่ยื่นคำขอเกินกว่า ๒ ปีนับแต่วันสิ้นสุดสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา     
๓๖ (1) หากมีวัตถุดิบคงเหลือต้องชำระอากรขาเข้าวัตถุดิบและตัดบัญชีวัตถุดิบให้แล้วเสร็จก่อน     
   (2) ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือกับสำนักงาน ทั้งนี้ จะพิจารณาให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตาม
มาตรา ๓๖ (1) ไม่เกิน ๑ ปี 

  ข้อ 11 การขออนุญาตนำวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ ส่วนสูญเสียไปเก็บนอกสถานประกอบการที่ได้รับ 
การส่งเสริม 
     (๑) ต้องเป็นวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ ส่วนสูญเสียที่อยู่ในระหว่างได้รับสิทธิและประโยชน์วัตถุดิบ 

(๒) ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือกับสำนักงาน 

 ข้อ ๑2  การระงับสิทธิสั่งปล่อยวัตถุดิบระหว่างที่สิทธิยังไม่สิ้นสุด  
                             เมื่อผู้ได้รับการส่งเสริมไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดในบัตรส่งเสริมหรือประกาศ       
ที่สำนักงานกำหนดในข้อใดข้อหนึ่ง ได้แก่ ไม่มีการเคลื่อนไหวตัดบัญชีวัตถุดิบในบัญชีใดบัญชีหนึ่งต่อเนื่องเกินกว่า   
4 เดือน ไม่ยื่นเปิดดำเนินการตามโครงการเมื่อครบกำหนดเปิดดำเนินการ  
  ทั้งนี้ สำนักงานจะแจ้งผู้ได้รับการส่งเสริมให้ดำเนินการตามเงื่อนไขข้างต้น หากไม่ดำเนินการ
หรือชี้แจงภายใน 15 วันนับแต่ได้รับทราบคำสั่ง สำนักงานจะระงับการสั่งปล่อยวัตถุดิบทุกโครงการไว้ชั่วคราว
จนกว่าผู้ได้รับการส่งเสริมจะมาชี้แจงสาเหตุของการไม่ดำเนินการตามโครงการได้ 
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 ข้อ ๑3 ข้อปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับสิทธิและประโยชน์ 
          เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับสิทธิและประโยชน์วัตถุดิบ วัตถุดิบใดที่นำเข้ามาโดยได้รับการ

ยกเว้นอากรขาเข้า ผู้ได้รับการส่งเสริมต้องทำผลิตและส่งออกภายใน ๒ ปี นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการได้รับสิทธิ
และประโยชน์ และต้องนำหลักฐานการส่งออกมาตัดบัญชีวัตถุดิบให้แล้วเสร็จ 

          กรณีที่มีปริมาณวัตถุดิบคงเหลือที่ไม่ได้ผลิตเพ่ือส่งออกภายในกำหนดระยะเวลาข้างต้น ผู้ได้รับ
การส่งเสริมจะต้องชำระอากรขาเข้าวัตถุดิบคงเหลือ ตามสภาพ ณ วันนำเข้า โดยสำนักงานจะแจ้งรายการและปริมาณ
วัตถุดิบคงเหลือที่ต้องชำระให้ทราบ ซึ่งสามารถโต้แย้งรายการและปริมาณวัตถุดิบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
เช่น รายการวัตถุดิบใดไม่ได้ไปดำเนินพิธีการศุลกากรตามที่ได้รับอนุมัติสั่งปล่อย รายการวัตถุดิบไม่ถูกต้อง หรือวัตถุดิบ      
ที่นำเข้าได้นำมาผลิตและส่งออกภายในกำหนดเวลาแล้ว เป็นต้น หากพ้นกำหนดระยะเวลา 30 วันดังกล่าว สำนักงาน  
จะดำเนินการออกคำสั่งเพิกถอนสิทธิและประโยชน์สำหรับวัตถุดิบคงเหลือโดยมภีาระภาษีอากร 

          ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับกับวัตถุดิบทีไ่ด้นำเข้ามาผลิตเพ่ือส่งออก ซึ่งนำเข้าตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ 
 

  ข้อ ๑4 คำขอและเอกสารในการยื่นขอใช้สิทธิและประโยชน์ 
  คำขอและเอกสารประกอบในการยื่นขอใช้สิทธิและประโยชน์ตามประกาศฉบับนี้ต้องลงนาม
โดยผู้มีอำนาจตามกฎหมายพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทและรับรองความถูกต้องของเอกสาร  
 

 ข้อ ๑๕ บทเฉพาะกาล 
  (๑) ให้บรรดาคำสั่ง คำอนุมัติ อนุญาต คำสั่งเพิกถอนสิทธิและประโยชน์ที่ไ ด้ออกตาม
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ป.๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง วิธีปฏิบัติใน
การใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นเพ่ือใช้ในการผลิตเพ่ือการส่งออกให้ยังคง
ให้ใช้บังคับได้ต่อไป 
    (๒) ให้การใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบที่ได้ดำเนินการตามประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ป.๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง วิธีปฏิบัติในการใช้สิทธิ
และประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นเพ่ือใช้ในการผลิตเพ่ือการส่งออก ที่อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ ให้ดำเนินการต่อไปไดเ้ท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ 
 

                   ข้อ 16 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 
 
                  ประกาศ ณ วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๔ 
           
 

                          ดวงใจ  อัศวจินตจิตร์ 
              (นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์)  

        เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
    

    .      

 


