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บีโอไอชูมาตรการบรรเทาผลกระทบ
จากโควิด-19

พส. (พลังและสมาธิ): จองทุกความส าเร็จ

เข้าสู่ไตรมาสท่ี 4 ของปี 2564 ท่ียังคงหนีไม่พ้นการเฝ้าระวังเช้ือโควิด-19 แพร่ระบาด 
ท่ีส่งผลกระทบต่อการท ามาหากินของคนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการ เจ้าของ
ธุรกิจ เจ้าของร้านค้าเล็กและใหญ่ และคนท างานลูกจ้าง พนักงาน ท่ีต้องพบกับปัญหา
เน่ืองจากพิษโควิด-19 ทัง้การตกงานเพราะกิจการปิด หรือได้รับค่าจ้างน้อยลง และยัง
ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจ าวันจากท่ีเดินทางไปท างาน หรือไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระ 
ปรับเปลี่ยนเป็นการท างานท่ีบ้าน และมีการเดินทางแบบจ ากัดช่วงเวลา ตลอดจนการอยู่ใน
กลุ่มชน คนหมู่มากท่ีต้องเว้นระยะห่างระหว่างกัน เพ่ือป้องกันการแพร่และติดเช้ือเป็นต้น

โดยปัจจุบันภาครัฐได้มีการจัดสรรวัคซีนส าหรับประชาชน เพ่ือป้องกันหากมีการ
ติดเช้ือจะได้ไม่เกิดความรุนแรงของอาการ ซ่ึงช่วยบรรเทาความรุนแรงของการแพร่ระบาดได้
แต่กระนั้น ก็ยังไม่เพียงพอต่อประชาชนทั้งประเทศ เน่ืองจากการฉีดวัคซีนจะต้องฉีด
อย่างน้อย 2 เข็มต่อคน 

ดังนัน้ หน่วยงานภาครัฐท่ีดูแลด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุน โดยเฉพาะ
การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาวัคซีน/ยา อย่างส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน หรือ บีโอไอ จึงได้มีมาตรการเพ่ือกระตุ้นให้ผู้ประกอบการสนับสนุนเงินลงทุน
แก่โครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนและยาในประเทศให้กับสถานศึกษา หน่วยงานหรือองค์กร
ท่ีท าการวิจัยและพัฒนาวัคซีน/ยา ซ่ึงเป็นวัคซีนท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันเช้ือโควิด-19
เพ่ือผลักดันให้การวิจัยและพัฒนาวัคซีน/ยา นั้นสัมฤทธิ์ผล และน ามาใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพกับประชากรในประเทศ

โดยผู้ประกอบการท่ีสนับสนุนเงินแก่โครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนและยานัน้สามารถ
ขอสิทธิประโยชน์ตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentives) ได้ ซ่ึงจะได้รับสิทธิ
ประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมตามเงื่อนไขท่ีก าหนด

มาตรการนี้เป็นหน่ึงในมาตรการบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 ซ่ึงท่ีประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้พิจารณาเห็นชอบ เม่ือวันท่ี 6 กันยายน 2564 พร้อม
กับมาตรการขับเคลื่อนการลงทุนเพ่ือสิ่งแวดล้อม และมาตรการปรับปรุงมาตรการส่งเสริม
ยานยนต์ไฟฟ้า

สมาคมสโมสรนักลงทุนพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการท่ีให้ความส าคัญด้านการวิจัย
และพัฒนวัคซีน/ยาในประเทศ ตลอดจนการลงทุนในอุตสาหกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อม และการ
ผลิตยานยนต์ไฟฟ้า ด้วยบริการท่ีดี สะดวก และรวดเร็ว ผ่านการให้บริการแบบออนไลน์
ของสมาคม ตลอดจนการให้บริการด้านหลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนาครอบคลุม
ทุกกระบวนการบริหารจัดการและด้านทักษะบุคลากร โดยผู้ท่ีสนใจสามารถดูรายละเอียด
หลักสูตรและเลือกลงทะเบียนเพื่อสมัครร่วมสัมมนาได้ทาง http://icis.ic.or.th หรือ 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี โทรศัพท์ 0 2666 9449 กด 5 และสามารถติดตามข้อมูล
ข่าวสารของสมาคมได้ทาง www.ic.or.th



จากสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดท่ีส่งผลกระทบ
เป็นวงกว้างไปทัว่ทุกมุมโลก ทัง้ผลเสียต่อชีวิตของประชากร
การปรับเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตและการท างาน การดูแลรักษา
สุขภาพ และท่ีส าคัญคือการพัฒนาด้านยาและวัคซีน เพื่อ
ช่วยป้องกันเชือ้โรคร้ายนีไ้ม่ให้แพร่ระบาดและท าลายร่างกาย
ของผู้คนไปมากกว่านี้

ส าหรับประเทศไทย ได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนา
ด้านวัคซีนและยาภายในประเทศ โดยมอบหมายให้หน่วยงาน
อย่างส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ 
บีโอไอ ออกมาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการท่ีได้บีโอไอ
สนับสนุนเงินทุนแก่โครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนและยา 
เป็นมาตรการส าคัญระดับต้นๆ ของประเทศ โดยท่ีประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้พิจารณาเห็นชอบ 
เม่ือวันท่ี 6 กันยายน 2564 ท่ีผ่านมา พร้อมด้วยมาตรการ
ขับ เคลื่อนการลงทุน เพื่อ ส่ิ งแวดล้อม โดยส่ง เสริม ใ ห้
ภาคอุตสาหกรรมลดก๊าซเรือนกระจก รวมถึงปรับปรุง
มาตรการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลาง
การผลิตในระดับภูมิภาค โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ผู้ประกอบการท่ีอยู่ระหว่างได้รับสิทธิประโยชน์
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสามารถน าเงินสนับสนุนแก่
โครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนและยาของสถาบันการศึกษา 
สถาบันวิจัย หรือหน่วยงานภาครัฐมาขอสิทธิประโยชน์
ตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentives) ได้

มยุรีย์ งามวงษ์

mayureen@ic.or.th

กรณีท่ีเงินสนับสนุนมีมูลค่าอย่างน้อยร้อยละ 1 ของ
ยอดขายของโครงการใน 3 ปีแรกรวมกัน หรืออย่างน้อย
200 ล้านบาท จะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคลเพิ่มอีก 1-3 ปี และเพิ่มวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลในสัดส่วนร้อยละ 100 ของค่าใช้จ่าย ในกรณีท่ี
ค่าใช้จ่ายไม่ถึงเกณฑ์ขั ้นต ่า จะเพิ่มวงเงินยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลในสัดส่วนร้อยละ 100 ของค่าใช้จ่าย
เท่านัน้

ชูมาตรการ
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1. มาตรการสนบัสนนุการพฒันาวัคซีนและ/หรือยา
ในประเทศและการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์
การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
ประกอบด้วย 2 เรื่อง ดังนี้

2) ผ่อนปรนเงื่อนไขและขยายเวลาการ
ด าเนินการท่ีเก่ียวข้องกับการได้สิทธิบีโอไอ ได้แก่ การ
ผ่อนผันขยายเวลาการด าเนินการให้ได้รับการรับรอง
มาตรฐานสากล เช่น ISO 9002, CMMI เป็นต้น แก่
ผู้ประกอบการท่ีได้รับผลกระทบจากการตรวจประเมิน
ท่ีล่าช้า หรือไม่สามารถตรวจประเมินในสถานประกอบการได้
โดยขยายเวลาออกไปอีก 6 เดือน นับจากวันครบก าหนด
การด าเนินการระหว่างวันท่ี 1 เมษายน - 31 ธันวาคม 
2564 และการผ่อนผันการขออนุญาตหยุดด าเนิน
กิจการชัว่คราวเป็นระยะเวลาเกินกว่า 2 เดือน ระหว่าง
วันท่ี 1 เมษายน – 31 ธันวาคม 2564 
ทัง้นี ้สามารถกรอกข้อมูล
ผ่านระบบออนไลน์
โดยไม่ต้องยื่นขอ
อนุญาตจาก
บีโอไอ

บรรเทาผลกระทบจาก



2. มาตรการขับเคลื่อนการลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม

โดยเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการ
จัดการส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซ่ึงจะมีส่วนช่วยสนับสนุน
การขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ
ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG 
Economy) ดังนี้

2) เพิ่มขอบข่ายมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ซ่ึงภายใต้มาตรการย่อยด้านการประหยัดพลังงาน การใช้
พลังงานทดแทน หรือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
ให้ครอบคลุมกรณีการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อลดปริมาณ 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น การปรับเปลี่ยนมาใช้สารท า
ความเย็นท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมในระบบท าความเย็นของ
โรงงานและห้องแช่แข็ง เป็นต้น โดยได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี สัดส่วนร้อยละ 50 ของเงินลงทุน

โดยเห็นชอบให้มีการปรับปรุงนโยบายส่งเสริม
การลงทุนการผลิตยานพาหนะไฟฟ้า เพื่อสนับสนุน
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าซ่ึงเ ป็นอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ โดยขยายขอบข่ายของประเภท
กิจการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่  (BEV) 
ทัง้รถยนต์ไฟฟ้า รถสามล้อไฟฟ้า รถโดยสารไฟฟ้า 
และรถบรรทุกไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ ให้ครอบคลุมการ
ผลิตแพลตฟอร์มส าหรับยานยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ 
(BEV Platform) ท่ีสามารถน าไปใช้งานร่วมกันได้ระหว่าง
ยานยนต์ไฟฟ้าหลายแบรนด์และรุ่นท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงจะ
ช่วยลดจ านวนวัตถุดิบท่ีต้องใช้ ประหยัดเวลาและ
ค่าใช้จ่ายในการผลิตและพัฒนายานยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆ 
เข้าสู่ตลาด ก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economy 
of Scale) โดยแพลตฟอร์มต้องประกอบด้วย Energy 
Storage System, Charging Module และ Front & 
Rear Axle Module 

นอกจากนัน้ บีโอไอยังเปิดให้การส่งเสริมการลงทุน
ในกิจการผลิตรถจักรยานไฟฟ้า (Electric Bicycle 
หรือ E-BIKE) โดยให้ได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล 3 ปี และหากมีการผลิต Traction Motor 
และ/หรือการผลิตโครงรถจักรยานไฟฟ้าจากวัสดุ
น า้หนักเบาภายใน 3 ปี นับจากวันออกบัตรส่งเสริม จะ
ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมอีกกรณีละ 
1 ปี นอกจากนี้ ยังขอสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมหากมีการ
วิจัยพัฒนาได้อีกด้วย
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ข้อมูลจาก: https://www.boi.go.th/index.php?page=press_releases_detail&topic_id=129254&
language=th
https://www.prachachat.net/economy/news-754917

1) ขยายขอบข่ายการสนับสนุนตามมาตรการ
ส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก ให้ครอบคลุมถึงการ
สนับสนุนองค์กรท้องถ่ินในการพัฒนากิจการเกษตรท่ียัง่ยนื 
เช่น การปลูกข้าวแบบปล่อยมีเทนต ่า เป็นต้น อีกทั้ง ได้
ขยายระยะเวลาการยื่นขอรับการส่งเสริมตามมาตรการ
เศรษฐกิจฐานรากออกไปอีก 1 ปี จากเดิมจะสิ้นสุด
ในปี 2564 เป็นภายในวันท าการสุดท้ายของปี 2565

ทั้งนี้ มาตรการกระตุ้นส่งเสริมด้านการผลิต
ยานพาหนะไฟฟ้านั้น เป็นการผลักดันเพื่อให้ไทยเป็น
ศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อเตรียมพร้อม
รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์
โควิดคลี่คลาย

โดยนักลงทุนและผู้ประกอบการท่ีสนใจ สามารถ
สอบถามเพิ่ม เ ติมได้ ท่ี  ส า นักงานคณะกรรมการ
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ล ง ทุ น  โ ท ร ศัพ ท์  0  2 5 5 3  8 1 1 1 
E-mail: head@boi.go.th ห รื อ ท า ง ช่ อ ง ท า ง 
https://www.boi.go.th/th/BOILINE

ภาพจาก: https://www.idtechex.com/en/research-report/carbon-capture-utilization-and-storage-
ccus-2021-2040/802

3) การปรับปรุงประเภทกิจการ สิทธิและประโยชน์ 
ส าหรับ 2 กิจการ คือ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี 
ในกรณีใช้เทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์และการกักเก็บ
คาร์บอน (Carbon Capture, Storage and Utilization: 
CCSU) โดยให้ได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
8 ปี และกิจการห้องเย็น หรือกิจการห้องเย็นและขนส่ง
ห้องเย็น ในกรณีใช้สารท าความเย็นธรรมชาติ จะได้รับสิทธิ
ประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี

4) เปิดให้ส่งเสริมการลงทุนกิจการโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติ ท่ีใช้เทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการ
กักเก็บคาร์บอน โดยให้ได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล 8 ปี

3. มาตรการกระตุ้นไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต
ยานยนต์ไฟฟ้า
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จะเห็นว่าแนวทางและวิธีการควบคุมโรคและสกัดกัน้
การระบาดของเชื้อในประเทศไทย เมื่อปี 2020 (พ.ศ. 2563)
แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับการระบาดครั ้งใหม่ครั ้งใหญ่
ในปี 2021 (พ.ศ. 2564) เนื่องจากเมื่อต้นปี 2020 เป็น
ช่วงแรกของการระบาดของเชื้อโควิด 19 ซ่ึงในระยะนัน้
ยังเรียกว่าเชื้อไวรัสอู่ฮัน่ เมื่อพบผู้ติดเชื้อ ณ วัน-เวลา 
และสถานที่ใด เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะลงพืน้ที่สอบสวนโรค
ปิดพื้นที่ และตรวจคัดกรองกลุ่มเส่ียงทันที ท าให้การ
แพร่กระจายเชื้อยังไม่ทันขยายวง แม้ว่าจะมีกลุ่มเส่ียง
บางส่วนเคล่ือนย้ายไปในสถานที่อื่นก็ยังติดตามได้ทัน 
อีกทัง้ความร่วมมือเป็นอย่างดีของประชาชนคนไทย ตาม
ค ารณรงค์ที่ว่า “กินร้อน ช้อนกลาง เว้นระยะห่าง และ
สวมหน้ากากอนามัย” เป็นผลให้รายงานจ านวนผู้ติดเชื้อ 
ผู้ป่วยหนัก และผู้เสียชีวิตมีจ านวนน้อย

(2)

จ าลักษณ์ ขุนพลแก้ว
email: chamluck@gmail.com

มีข้อค าถามเกิดขึ้นมากมาย หลังการระบาดและมี
ผู้ติดเชื้อจ านวนมากขึน้เรื่อยๆ ว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร 
เมื่อติดเชื้อ สงสัยว่าจะติดเชื้อ รับทราบข่าวว่าผู้ที่เราไป
สัมผัสด้วยติดเชือ้ ท าให้มีการจ าแนกคนออกเป็นกลุ่มๆ คือ 
กลุ่ม A ผู้ที่ติดเชือ้ กลุ่ม B เส่ียงสูงเนื่องจากสัมผัสผู้ติดเชื้อ
และกลุ่ม C ซ่ึงอยู่วงนอกจากการที่อยู่ร่วมหรือสัมผัสกลุ่ม B
หลักปฏิบัติเบือ้งต้นส าหรับกลุ่มเส่ียงสูง (กลุ่ม B) ที่สงสัยว่า
ตัวเองติดเชื้อหรือไม่ ให้นับวันที่สัมผัสผู้ติดเชื้อครัง้สุดท้าย
เป็นวันที่ 0 กรณีที่ยังไม่มีอาการ ให้นับไป 5-7 วัน แล้วไป
ตรวจคัดกรองว่าติดเชื้อหรือไม่ ด้วยการสวอปเย่ือบุ
ด้านหลังโพรงจมูก (Nasopharyngeal Swab) และน าส่ง
ตัวอย่างไปวิเคราะห์ต่อด้วยเครื่อง RT-PCR ถ้าผลเป็นลบ 
ให้กลุ่มเส่ียงสูง B กักตัวต่อจนครบ 14 วัน ส่วนผู้สัมผัส
กลุ่ม C ถือว่าไม่เส่ียงสามารถใช้ชีวิตปกติได้ ถ้าไม่มีอาการใดๆ
ให้กลุ่มเส่ียงสูง B สวอปอีกครัง้ในวันที่ 14 ถ้าผลยังเป็นลบ 
ก็ให้ออกจากการกักตัวได้ แต่ถ้ากลุ่มเส่ียงสูง B ผลตรวจ
เชื้อเป็นบวก ก็จะขยับกลายเป็นกลุ่ม A ถือว่าเป็นผู้ติดเชื้อ 
กลุ่ม C ที่สัมผัส B ก็จะกลายเป็นกลุ่มเส่ียงสูงทันที และต้อง
ปฏิบัติเหมือนกับที่ B เคยปฏิบัตินัน่เอง

ในปัจจุบันเนื่องจากมีผู้ติดเชื้อจ านวนมาก อีกทัง้
การตรวจ RT-PCR ของสถานพยาบาลและห้องปฏิบัติการ
ตรวจหาเชื้อของเอกชน มีก าลังความสามารถในการ
ตรวจต่อวันจ ากัด อีกทัง้ยังต้องรอผลตรวจนาน 2-3 วัน
ท าให้รัฐบาลอนุโลมให้ใช้ชุดตรวจแบบรู้ผลเร็ว (Rapid Test) ได้
และเมื่อพบว่าติดเชื้อแต่ไม่มีอาการหรืออาการไม่รุนแรง 
ให้กักตัวรักษาอยู่บ้าน (Home Isolation) โดยเมื่อขึ้นทะเบียน
จะได้รับยาและการดูแลทางไกลจากแพทย์และอาสาสมัคร 
ในกรณีที่ ผู้ติด เ ชื้อ ไม่สามารถกักตัวรักษาที่ บ้านไ ด้ 
สามารถขอเข้ารับการกักตัวรักษาในพื้นที่ ใกล้ เคียง 
(Community Isolation) ที่แต่ละชุมชนจัดเตรียมไว้ไ ด้ 
ส่วนกรณีอาการรุนแรงขึน้ให้อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ใน
การส่งตัวเข้า Hospitel โรงพยาบาลสนาม หรือในโรงพยาบาล
กรณี ICU ตามภาพการรักษาในศูนย์พักคอยรอการส่งตัว

แต่เมื่อเวลาผ่านไปและเชื้อได้แพร่กระจายไปทั่วโลก 
โดยเฉพาะในหลายประเทศที่ไม่ได้ให้ความส าคัญกับการ
ป้องกันตัวเองมากนัก เป็นผลให้เกิดการระบาดและการ
ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นเป็นจ านวนมาก ผลของการติดเชื้อ
อย่างแพร่หลายท าให้เกิดการกลายพันธ์ุของเชื้อและมี
ความรุนแรงมากขึ้น ลดทอนประสิทธิภาพการป้องกัน
การติดเชือ้ของวัคซีนที่พัฒนาขึน้มาในช่วงแรกทุกชนิดลง 
ความสามารถของเชื้อกลายพันธ์ุอย่างเชื้อเดลต้าท าให้
การติดลุกลามเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็ว ในประเทศไทย
เองก็เช่นกัน การติดเชื้อแผ่ขยายไปถึงครัวเรือนจากคน
ในบ้านที่ออกไปท างานหรือท ากิจกรรมภายนอก น าเชื้อ
เข้ามาติดคนภายในครอบครัว นอกจากมาตรการป้องกัน
ตัวขัน้สูงสุดที่ทุกคนต้องท าแล้ว การเร่งฉีดวัคซีนเป็นสิ่งที่
จ าเป็นเร่งด่วนที่สุด เพราะจะช่วยลดอัตราการป่วยรุนแรง
และการเสียชีวิตได้อย่างมาก ดังที่ ในหลายประเทศมี
อัตราการฉีดที่สูง ส่งผลให้แม้อัตราการติดเชื้อยังมีสูง 
แต่อัตราการตายจะต า่มาก

ด้วยเทคโนโลยีการแพทย์

รู้สู้ภัยโควิด

หลักปฏิบัติ เบื ้องต้น ส าหรับกลุ่ม เสี่ยงสูง
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เทคโนโลยีการวินิจฉัยรักษา

Home Use (ส าหรับบ้าน สถานที่สาธารณะ) Hospital Use (ส าหรับสถานพยาบาล)

การป้องกันการติดเชื้อ (ส าหรับการใช้ชีวิตประจ าวัน การเดินทาง และการท างาน)
• หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า (ใส่ 2 ชัน้)
• เว้นระยะห่าง 2 เมตร กินร้อน ช้อนตัวเอง
• หมัน่ล้างมือ ท าความสะอาดบ้าน/ท่ีท างานสม า่เสมอ
• หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด อับอากาศ คนหนาแน่น
• ลดการเดินทางท่ีไม่จ าเป็น ท างานท่ีบ้าน WFH

• หน้ากากอนามัย / N95 ถุงมือยาง ชุด PPE
• งดการสัมผัส ลดการพูดคุย ใช้เวลาพบปะน้อยท่ีสุด
• ล้างมือ ท าความสะอาดอาคาร/สถานท่ี จุดสัมผัส
• การแบ่งพืน้ท่ีโรงพยาบาล อุปกรณ์เคล่ือนย้ายผู้ป่วย
• ห้องควบคุมความดัน (บวก / ลบ)

การตรวจวินิจฉัย
• เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ
• เคร่ืองวัดออกซิเจนในเลือดท่ีปลายนิว้ Fingertip Pulse Oximeter
• ชุดตรวจเชื้อโควิด Rapid Antigen Test Kit 
• ชุดตรวจภูมิคุ้มกัน Antibody Test Kit (ไม่แนะน าให้ตรวจ)

• เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความดัน
• เคร่ืองวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด และ X-ray (CT Scan)

เพื่อตรวจหาการติดเชื้อลงปอด
• การตรวจหาเชื้อโควิดด้วยวิธี RT-PCR
• การตรวจภูมิคุ้มกันด้วยวิธี PRNT, ELISA หรือ Antibody Level 

Test (ไม่มีความจ าเป็นต้องตรวจ)

การรักษา และการป้องกันอาการป่วยรุนแรง (กรณีที่ติดเชือ้)
• วัคซีนตัวเลือก หรือวัคซีนทางเลือก ท่ีจองซื้อเอง
• เคร่ืองผลิตออกซิเจน Oxygen Concentrator
• ยาแก้ไข แก้ไอ ลดน า้มูก (ตามแพทย์สัง่ หรือปรึกษาร้านขายยาท่ีมีเภสัชกร)
• ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร

• วัคซีนหลัก จัดสรรโดยรัฐบาล ไม่มีค่าใช้จ่าย
• เคร่ืองผลิตออกซิเจน Oxygen Concentrator

เครื่องช่วยหายใจ แบบ Hi-Flow และ Ventilation
• ยาฟาวิพิราเวียร์ และยาอื่นๆ ตามอาการของโรคตามแพทย์สัง่

จะ เห็น ได้ว่า ปัจจุบันความรู้เ กี ่ยวกับ โค โรน่า ไวรัส หรือ โควิด-19
เริ ่มเ ป็นที่ รู้จักกันเป็นอย่างดีขึ ้น มาตรการและการรับมือกับการ

ระบาด การติดเชื้อ การตรวจติดตาม การรักษา มีความชัดเจนขึ้นมากในระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มียา
หรือวิธีการรักษาจ า เพาะโดยตรง ยังคงใช้ยาจากการรักษาในโรคใกล้เคียงอื่นๆ มาใช้ ร่วมกับเครื ่องมือและ
เทค โน โลยีท างการแพทย์ในการวิน ิจฉ ัยร ักษา แล ะด้วยขีดความสามารถที ่จ ากัดของร ะบบสาธารณสุข 
สถานพยาบาล และบุคลากรที่มีจ ากัด ไม่สามารถดูแลผู้ป่วยได้ทุกคน จึงมีความจ าเป็นต้องแบ่งกลุ่มผู้ป่วยเป็นสีต่างๆ
ตามระดับความรุนแรง เ ช่น สีเขียว (อาการน้อยถึง ไม่มีอาการ ) สีเหลือง (อาการปานกลาง ) และสีแดง 
(อาการรุนแรงถึงขั ้นวิกฤต) โดยผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวซ่ึงเป็นจ านวนคนส่วนใหญ่ ร้อยละ 80 ให้ใ ช้มาตรการดูแล
รักษาที่บ้าน การให้ความรู้ในการดูแลรักษาเบื้องต้นร่วมกับอุปกรณ์การแพทย์ขั ้นพื ้นฐานที่สามารถมีติดบ้านได้
สรุปให้เห็นดังตาราง แบ่งเป็น การใช้งานทัว่ไปในครัวเรือน (Home use) และการใช้งานแบบมืออาชีพ (Hospital use)
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อธิบายแบบเข้าใจง่ายไม่วิชาการเกินไป ถึงความ
แตกต่างระหว่าง Antigen กับ Antibody เปรียบเชื้อโควิด
เสมือนศตัรูที่จะแปลกปลอมเข้ามาในร่ายกายเพื่อท าร้ายคน 
ท าให้เราป่วย และภูมิคุ้มกันเสมือนทหารที่ร่างกายเราสร้าง
ขึ้นมาต่อสู้กับเชื้อ โดยภูมิคุ้มกันสามารถสร้างได้ 2 วิธีคือ 
(1) ร่างกายสร้างขึ้นเองโดยธรรมชาติ และ (2) ฉีดวัคซีน
เพื่อให้วัคซีนไปกระตุ้นการสร้างภูมิ ดังนัน้เราสามารถตรวจ
ได้สองทางคือ ตรวจว่ามีเชื้อหรือไม่ กับตรวจว่ามีภูมิคุ้มกัน
หรือไม่

ไม่แนะน าซื้อออนไลน์ (อาจได้ของปลอม ของไม่ได้รับการ
รับรองจาก อย. ของด้อยคุณภาพ ของเสื่อมสภาพจาก
การเก็บรักษา/ขนส่งไม่ดี หรือของเก่าหมดอายุ)

ชุดตรวจแบบรู้ผลเร็ว Rapid Test Kit มี 2 ประเภทคือ
1. ตรวจหาเชื้อ (Antigen Test) ทั่วไปใช้การสวอป 

ป่ันหาเชื้อในโพรงจมูกหรือล าคอ ตรวจหาเชื้อ/องค์ประกอบ
ของเชือ้ว่าในร่างกายเรามีเชือ้หรือไม่ (ตรวจว่าติดโรคหรือไม่)

2. ตรวจหาภูมิ (Antibody Test) ทั่วไปใช้การเจาะเลือด
ตรวจว่ามีภูมิหรือไม่ มีมากน้อยแค่ไหน ปกติคนที่มีภูมิก็จะ
เป็นคนที่เคยเป็นโควิดแล้วและหายแล้ว หรือคนที่ได้รับการ
ฉีดวัคซีนแล้ว หรือคนที่ติดโควิดที่มีปริมาณเชื้อน้อย แล้ว
ไม่มีอาการ ร่างกายแข็งแรงสร้างภูมิต่อสู้ได้เอง

หลักส าคัญในการหาซื้อชุดตรวจ ATK คือ 
1. สถานที่ซื้อถูกต้อง 
2. ผลิตภัณฑ์ถูกต้อง มีสถานที่จ าหน่ายแน่นอน

ชดัเจน และสามารถติดต่อสถานที่ซื้อได้ 
3. จ าหน่ายเฉล่ียราคาชุดละ 250 บาท
4. ปัจจุบันยังไม่มีการอนุญาตให้ขายผ่านออนไลน์

(Rapid) Antigen Test Kit ห รื อ ที่ ก ร ะ ท ร ว ง
สาธารณสุขให้เรียกว่า ATK นั ้น มี 2 ลักษณะการใช้งาน
ที่ประกาศอนุญาตให้ใช้ได้ คือ

1. ส า ห รั บ ใ ช้ โ ด ย บุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร แ พ ท ย์ 
(Professional use) เป็นการทดสอบแบบให้ผลเร็ว ภายใต้
การทดสอบของแพทย์ พยาบาล หรือบุคลากรของ
สถานพยาบาล เพื่อการคัดกรองขัน้ต้นก่อนเข้ารับบริการ
ทางการแพทย์ทั่วไป หรือเพื่อลดระยะเวลารอคอยเข้าตรวจ
แบบละเอียดด้วยวิธี RT-PCR

2. ส าหรับใช้โดยประชาชนทัว่ไป (Home use) เป็นการ
ทดสอบแบบให้ผลเร็ว สามารถทดสอบด้วยตนเองที่บ้าน 
ที่ท างาน เพื่อให้คัดกรองได้ง่ายและเร็ว อีกทัง้ยังสามารถ
ท าได้บ่อยครัง้เท่าที่ต้องการ อันเนื่องมาจากความไม่สะดวก
ในการเข้าตรวจที่สถานพยาบาล

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อนุมัติ
ขึน้ทะเบียนชุดตรวจโควิด-19 (Antigen test kit) หรือ ATK 
รวมมากกว่า 20 รายการ และแบบทดสอบด้วยตนเอง 
ส าหรับประชาชน รวม 5 รายการ (ข้อมูล ณ ปลายเดือน 
ก.ค. 2564) ทัง้นีส้ามารถตรวจสอบรายช่ือชุดตรวจที่ผ่าน
ก า ร อนุญ าต จ าก  อย .  ที่ เ ป็ น ข้ อ มู ล ปั จ จุ บั น ไ ด้ ที่ นี่ 
https://www.fda.moph.go.th/sites/Medical/SitePages/te
st_kit_covid19.aspx ส าหรับชุดตรวจด้วยตนเองสามารถ
หาซื้อได้ผ่านสถานพยาบาล หน่วยงานของรัฐ และร้านขายยา
ที่มี เภสัชกร ใ ห้ค าแนะน า โดยผู้บริ โภคสามารถสัง เกต
ข้อความบนฉลาก ระบุว่า “บุคคลทั่วไปสามารถใช้ได้”

เนื่องจากสายพันธ์ุเดลต้าที่ระบาดง่ายและแพร่
ได้เร็ว ผู้สงสัยว่าจะติดเชือ้ เป็นผู้เส่ียงสูง หรืออยู่ในกลุ่มเส่ียง
มักมีค าถามว่าจะต้องตรวจ ATK หรือไม่ จะต้องตรวจ
ทันทีที่สงสัย หรือต้องตรวจวันใด (กรณีไม่มีอาการ) 
มีข้อแนะน าจากแพทย์และผู้เช่ียวชาญ ดังนี้ ให้นับวันที่
สัมผัสผู้ติดเชื้อเป็นวันที่ 0 จากนัน้ตรวจ ATK ในวันที่ 3
และอีกครัง้ระหว่างวันที่ 5 ถึงวันที่ 7 ถ้าผลเป็นลบและ
ไม่มีอาการ ก็น่าจะปลอดภัย แต่ควรกักตัวดูอาการ
ต่อจนครบ 14 วัน

การตรวจหาเชื้อด้วยเทคโนโลยี 
Realt ime RT-PCR

RT–PCR หรือ Reverse Transcription Polymerase 
Chain Reaction เป็นรูปแบบของ PCR หรือปฏิกิริยา
ลูกโซ่โพลีเมอเรส เทคนิคทัง้สองใช้กระบวนการเดียวกัน 
ยกเว้นว่า RT–PCR มีขัน้ตอนเพิ่มเติมของการถอดรหัส 
RNA แบบย้อนกลับไปยัง DNA หรือ RT เพื่อให้สามารถ
ขยายปริมาณได้ ซ่ึงหมายความว่า PCR ใช้ส าหรับเชื้อโรค
เช่น ไวรัสและแบคทีเรีย ที่มี DNA อยู่แล้วส าหรับการขยาย
ในขณะที่ RT–PCR ใช้ส าหรับผู้ที่มี RNA ซ่ึงจ าเป็นต้อง
คัดลอกกลับไปเป็น DNA เพื่อขยาย ทั ้งสองเทคนิค
สามารถท าได้ในแบบ “ เรียลไทม์” ซ่ึงหมายความว่า
ผลลัพธ์สามารถมองเห็นได้เกือบจะในทันที ในขณะที่
เมื่อใช้ “ตามแบบแผนเดิม” ผลลัพธ์จะปรากฏเฉพาะเมื่อ
สิน้สุดปฏิกิริยาเท่านัน้
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PCR เป็นหนึ่งในการตรวจวินิจฉัยที่ ใช้กันอย่าง
แพร่หลายมากที่สุดส าหรับการตรวจหาเชื้อโรค รวมถึง
ไวรัส ที่ท า ใ ห้ เ กิดโรคต่างๆ เช่น อี โบลา โรคอหิวาต์
แอฟริกาในสุกร และโรคปากเท้าเป่ือย เนื่องจากไวรัส 
COVID-19 มี เพียง RNA จึงใช้ RT–PCR แบบเรียลไทม์
หรือแบบธรรมดาเพื่อตรวจจับ เป็นเวลากว่า 20 ปี
ที่  IAEA ร่วมมือกับ FAO ไ ด้ ฝึกอบรมและจัด เตรียม
ผู้เ ช่ียวชาญจากทั่วทุกมุมโลกใ ห้ ใ ช้ วิ ธี RT–PCR แบบ
เรียลไทม์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านเครือข่าย VETLAB ของ
ห้องปฏิบัติการวินิจฉัยทางสัตวแพทย์ เมื่อเร็วๆ นี ้เทคนิค
นียั้งใช้ในการวินิจฉัยโรคอื่นๆ เช่น อีโบลา ซิกา เมอร์ส และ
ซาร์ส ตลอดจนโรคสัตว์ที่ส าคัญอื่นๆ นอกจากนียั้งใช้เพื่อ
ตรวจหาโรคจากสัตว์สู่คน ซ่ึงเป็นโรคของสัตว์ที่สามารถ
แพร่ระบาดในมนุษย์ได้เช่นกัน

หลังจากที่นักวิทยาศาสตร์จีน ได้เผยแพร่ข้อมูลไวรัส
โคโรนา SARS-CoV-2 ที่เป็นต้นเหตุของโรคโควิด 19 และ
น าเสนอรหัสพันธุกรรม ของสาย RNA ไวรัส ท าให้การ
พัฒนาการตรวจด้วยหลักการอณูชีวโมเลกุล ที่สามารถ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มีความน่าเช่ือถือได้ องค์การ
อนามัยโลกได้เผยแพร่เกณฑ์วิธีหลายอย่างส าหรับการ
ทดสอบโรคนี้ การทดสอบที่ใช้กันเป็นหลักอย่างหนึ่ง คือ 
RT-PCR (Real Time Reverse transcription polymerase
chain reaction) ปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสแบบคัดลอก
ย้อนกลับด้วยเวลาจริง ซ่ึงสามารถท าได้กับตัวอย่าง
สารคัดหลั่งจากระบบทางเดินหายใจจากผู้ป่วย โดยทั่วไป
แล้วจะทราบผลภายในไม่ก่ีชัว่โมงหรือไม่ก่ีวัน หากทราบ
ล าดับเบสพันธุกรรมของไวรัส ห้องปฏิบัติการทั่วโลก
ก็สามารถพัฒนาชุดทดสอบพีซีอาร์ อย่างอิสระเพื่อ
ตรวจหาการติดเชื้อโดยไวรัสได้ เครื่องตรวจจะท าการ
คัดลอกไวรัสและขยายจ านวนชิ้น RNA ด้วยวิธีการสร้าง
ประกอบเป็นดีเอ็นเอสายคู่ แล้วท าให้เพิ่มปริมาณจนสามารถ
ตรวจสอบไวรัสในกระบวนการได้

เนื่ องจากไวรัส โค โรนาที่ท า ใ ห้ เ กิด โรค โควิด- 19 
แพร่กระจายไปทั่วโลก IAEA ร่วมกับองค์การอาหารและ
การเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) จึงเสนอการสนับสนุน
และความเช่ียวชาญเพื่อช่วยให้ประเทศต่างๆ ใช้การถอดรหัส
ปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสแบบย้อนกลับ (เรียลไทม์ RT–
PCR) หนึ่งในวิธีการในห้องปฏิบัติการที่แม่นย าที่สุดส าหรับ
การตรวจจับ ติดตาม และศึกษาไวรัสโควิด-19

ในช่วงเวลาที่มีการระบาดอย่างหนักในเมืองอู่ฮั่น 
การตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วยการดูเชื้อไวรัสโดยตรง ไม่
สามารถท า ไ ด้ทั น แนวทางการ วินิ จ ฉัยที่ ออก โดย
โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยอู่ฮัน่ แนะน าวิธีการตรวจหา
การติดเชื้อตามลักษณะทางคลินิก และความเส่ียงทางการ
ระบาดวิทยาประกอบกัน เพื่อให้ระบุผู้ป่วยจากโรคนีไ้ด้เร็ว 
โดยดูความเส่ียงของผู้ป่วยที่มีโอกาสติดโรค ร่วมกับอาการ
มีไข้ มีผลภาพทางรังสีส่วนตัดที่ใช้คอมพิวเตอร์ประมวล
ภาพ (CT Scan) โดยการวินิจฉัยทางการแพทย์ที่มีโรคปอด
อักเสบ ร่วมกับการนับเม็ดเลือดขาวได้ปกติหรือลดลง หรือ
นับเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์ลดลง

นักวิทยาศาสตร์จะขยายส่วนเฉพาะของ DNA ไวรัส
ที่คัดลอกมาหลายแสนครัง้ การขยายปริมาณท าให้ตรวจวัด
ได้ง่าย เมื่อไวรัสที่เป็นเป้าหมายมีปริมาณมากพอที่จะยืนยัน
ได้อย่างแม่นย าว่ามีเชื้ออยู่จริง การเก็บตัวอย่างจากส่วน
ต่างๆ ของร่างกายที่มีไวรัส COVID-19 สะสมอยู่ เช่น จมูก
หรือล าคอของบุคคล ตัวอย่างดังกล่าวจะได้รับการเติมด้วย
สารละลายเคมีหลายชนิดที่ก าจัดสารต่างๆออก เช่น โปรตีน
และไขมัน และสกัดเฉพาะ RNA ที่มีอยู่ในตัวอย่างเท่านั ้น 
RNA ที่สกัดออกมานีเ้ป็นส่วนผสมของสารพันธุกรรมของ
บุคคลและ RNA ของไวรัส แล้วแปลงกลับเป็น DNA โดยใช้
เอนไซม์จ าเพาะ จากนัน้นักวิทยาศาสตร์ได้เพิ่มชิน้ส่วนสัน้ๆ 
ของ DNA ที่ประกอบกับส่วนเฉพาะของ DNA ของไวรัสที่
คัดลอกมา หากมีไวรัสอยู่ในตัวอย่าง ชิ้นส่วนเหล่านีจ้ะยึด
ติด กับ ส่วน เ ป้ าหมายของ DNA ของ ไวรั ส  ชิ้น ส่วน
พันธุกรรมบางส่วนที่เพิม่เข้ามานัน้ใช้ส าหรับสร้างสาย DNA 
ในระหว่างการขยายปริมาณ

จากนัน้น าส่วนผสมไปใส่ในเครื่อง RT–PCR เครื่องจะ
หมุนเวียนไปตามอุณหภูมิที่ร้อนและท าให้ส่วนผสมเย็นลง
เพื่อกระตุ้นปฏิกิริยาเคมีเฉพาะ ซ่ึงจะสร้างส าเนาดีเอ็นเอ
ไวรัสเป้าหมายใหม่ที่เหมือนกัน วนเป็นวัฏจักรซ ้ าแล้วซ ้ าอีก
เพื่อคัดลอกส่วนเป้าหมายของ DNA ไวรัสให้เกิดขึ้นซ ้ าๆ 
แต่ละรอบจะเพิ่มเป็นสองเท่าของจ านวนก่อนหน้า สองชุด
กลายเป็นส่ี ส่ีชุดกลายเป็นแปด และอื่นๆ การตัง้ค่า RT–PCR
แบบเรียลไทม์ มาตรฐานมักจะอยู่ที่ 35 รอบ ซ่ึงหมายความว่า
เมื่อสิน้สุดกระบวนการ ส าเนาใหม่ของส่วนของ DNA ไวรัส 
จ านวนมากมายจะถูกสร้างขึน้จากแต่ละสายของไวรัสที่มีอยู่
ในตัวอย่าง ในการอ่านค่าถ้าสามารถตรวจพบเชื้อใน
ปริมาณมากจากจ านวนรอบที่ต ่ากว่า 30 รอบ แสดงว่า
บุคคลนัน้ติดเชื้อ แต่ถ้าเกิน 35 รอบไปแล้วยังตรวจไม่ค่อย
พบเชือ้ แสดงว่าบุคคลนัน้ไม่ติดเชือ้
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เทคนิค RT–PCR แบบเรียลไทม์มีความละเอียดอ่อน
และเฉพาะเจาะจงสูง และสามารถให้การวินิจฉัยที่เช่ือถือได้
ภายในเวลาเพียงสามชัว่โมง แม้ว่าห้องปฏิบัติการจะใช้เวลา
ประมาณหกถึงแปดชัว่โมงโดยเฉล่ีย เมื่อเทียบกับวิธีการแยก
ไวรัสอื่นๆ ที่มีอยู่ RT–PCR แบบเรียลไทม์นัน้เร็วกว่ามาก และ
มี โอกาสเกิดการปนเป้ือนหรือข้อผิดพลาดน้อยกว่า 
เนื่องจากกระบวนการทัง้หมดสามารถด าเนินการได้ภายใน
ห้องปฏิบัติการที่มีระบบปิด ยังคงเป็นวิธีการที่แม่นย าที่สุด
ส าหรับการตรวจหาไวรัส COVID-19

www.faq108.co.th

ค าถามกับ ง านส่ ง เสริ มการลงทุนFAQ108

และสิทธิประโยชน์ในรูปแบบกระดานสนทนา (Webboard)

แหล่งรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับงานส่งเสริมการลงทุน

ข้อมูลการติดต่องาน BOI และ IC แจ้งข้อมูล ข่าวสาร 

และแลกเปล่ียนความคิดเห็น

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
• พญ.ร่มเย็น ศกัดิ์ทองจีน ศูนย์โรคติดเชือ้ โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา “วัคซีนโควิด 19 มีกี่ชนิด อะไรบ้าง”
• ณัฐพล โชติศรีศุภรัตน์ และ ดร.ชญาดา โชติศรีศุภรัตน์ “โควิด-19 และหลักการท างานของเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดท่ีปลายนิว้ (Fingertip Pulse Oximeter)”
• เว็บไซต์ ฟิสิกส์ทางการแพทย์  โดย Institute of Physics (IOP) https://spark.iop.org/collections/teaching-medical-physics 
• World Health Organization (WHO) [Internet] [Cited 2021 February 28] Status of COVID-19 Vaccines within WHO EUL/PQ evaluation 
process. Available from: https://extranet.who.int/pqweb/sites/default/files/documents/Status_COVID_VAX_01March2021.pdf 

• World Health Organization (WHO) [Internet] [Cited 2021 March 3] COVID-19 – Landscape of novel coronavirus candidate vaccine 
development worldwide. Available from: https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate- vaccines

• World Health Organization (WHO) [Internet] [Cited 2021 March 3] ROADMAP FOR PRIORITIZING POPULATION GROUPS FOR VACCINES 
AGAINST COVID-19. Update 27 September 2020. Available from 
https://www.who.int/immunization/sage/meetings/2020/october/Session03_Roadmap_Prioritization_Covid-19_vaccine.pdf

• Package leaflet. Information for the recipient COVID-19 Vaccine AstaZeneca solution for injection. Update December 2020
• Centers for Disease Control and Prevention (CDC) [Internet] [Cited 2021 March 1] COVID-19 Vaccine: Helps protect you from getting 
COVID-19. Available from: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html

• Centers for Disease Control and Prevention (CDC) [Internet] [Cited 2021 March 1] Understanding How COVID-19 Vaccines Work Updated 
Jan. 13, 202. Available from: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/how-they-work.html

• กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข [ internet] [Cited 2021 February 20] โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Available from: 
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/faq_more.php

• กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ในสถานการณ์การระบาดปี 64 ของประเทศไทย. กุมภาพันธ์ 2564

ภาพจาก: http://www.lanna-hospital.com/lannahospital/html/Package%20Covid-19%20test%20Lanna%20Hospital.html
https://www.aechealthcare.com/service/articles/244
https://www3.dmsc.moph.go.th/download/files/dmsc_covid19.pdf
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30 วัน
7 วัน

สมัครใช้

บริการ 

RMTS

BOI Approve

คีย์บัญชี

รายการ

วัตถุดิบ เข้าสู่

ระบบ

ฐานข้อมูล 

RMTS Online 

วิธีด าเนินการ
หลังได้รับส่งเสริมการลงทุน

ตามมาตรา36 (1), (2)

ติดต่อ...

IC บริการคีย์ข้อมูล

งานสิทธิและประโยชน์

ด้านวัตถุดิบ
ด้วยทีมงานมืออาชีพ

ยื่นเรื่องการก าหนดวัน

น าเข้าครั้งแรก

ในระบบฐานขอ้มลู 

RMTS Online

คีย์ข้อมูล    

สั่งปล่อย (น าเข้า) 

วัตถุดิบ

คีย์ข้อมูล

สูตรการผลิต เข้าสู่ระบบ

ฐานข้อมูล RMTS Online

คีย์ข้อมูล 

ตัดบัญชี 

(ส่งออก) 

วัตถุดิบ

หากแต่ละขั้นตอน

ท าให้คุณ

สับสน

0 2666 9449 ¡´ 6 (¤Ø³ÊØ¡ÑÞÞÒ)  

e-mail : counterservice@ic.or.th

BOI Approve

30 วัน

COUNTER
SERVICE
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<<สมาคมสโมสรนักลงทุนจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “การจัดท าบัญชีวัตถุดิบอุตสาหกรรมยานยนต์ 
และชิ้นส่วนยานยนต์” ผ่านโปรแกรม Zoom ท่ีสามารถรองรับการฝึกอบรมและสัมมนาในยุค New Normal โดย
จัดขึน้เม่ือวันท่ี 19 กรกฎาคม 2564

เคลียร์ให้ชัด!! 

การสัมมนาครัง้นี้ได้รับเกียรติจาก คุณนิรินทร ศักดิเศรษฐ์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนช านาญการ 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีหัวข้อส าคัญ อาทิ การขออนุมัติบัญชี
รายการวัตถุดิบและปริมาณสต็อกสูงสุด และการขอแก้ไขบัญชีรายการและปริมาณสต็อกสูงสุด หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
จัดท าข้อมูลสูตรผลิตภัณฑ์ การขออนุมัติสูตรผลิตภัณฑ์ และการแก้ไขสูตรผลิตภัณฑ์ เอกสารประกอบการพิจารณา 
เช่น รายละเอียดแสดงการใช้วัตถุดิบ (BOM) รูปผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต ตลอดจนผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ร่วม
ซกัถามประเด็นปัญหาท่ีเป็นข้อสงสัย โดยวิทยากรได้โต้ตอบกับผู้เข้าร่วมอบรมเสมือนอบรมในห้องสัมมนา เพื่อน า
ข้อมูลท่ีได้รับไปใช้ในการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้

การจัดท า

บัญชีวัตถุดิบอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์



มยุรีย์ งามวงษ์
mayureen@ic.or.th
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<<สมาคมสโมสรนักลงทุนจัดสัมมนาหลักสูตร “โปรแกรมสร้างผู้เช่ียวชาญประสานงาน BOI มืออาชีพ” รุ่นท่ี 2 
ผ่านโปรแกรม Zoom ท่ีสามารถรองรับการฝึกอบรมและสัมมนาในยุค New Normal โดยจัดเป็นหลักสูตรต่อเน่ือง 4 วัน 
เม่ือวันท่ี 20-23 กรกฎาคม 2564 

การสัมมนาครั้งนี้จัดเป็นโปรแกรมรวมหลักสูตรท่ีส าคัญส าหรับผู้ใช้บริการท่ีปฏิบัติงานเป็นผู้ประสานงานกับ
บีโอไอและสมาคมในการด าเนินงานต่างๆ เกี่ยวกับงานส่งเสริมการลงทุน โดยจัดขึ้นรวม 4 วัน วันละ 1 หลักสูตร บรรยาย
โดยวิทยากรจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประกอบด้วย วันท่ี 1 : หลักสูตร “ข้อควรรู้เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมการลงทุนส าหรับกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน” บรรยายโดย คุณอรทัย พิทยธนากุล นักวิชาการส่งเสริม
การลงทุนช านาญการ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน วันท่ี 2 : ขัน้ตอนการขอรับบัตรส่งเสริมส าหรับกิจการ
ท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน บรรยายโดย คุณมัทนี จันทร์ศิริพร วิทยากรจากกลุ่มบัตรส่งเสริม ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน วันท่ี 3 : การใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
บรรยายโดย คุณอุทัยวรรณ วัฒนสุวกุล นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนช านาญการพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน และวันท่ี 4 : หลักเกณฑ์และปัญหาการใช้สิทธิและประโยชน์ท่ีได้รับตาม พรบ. ส่งเสริมการลงทุน บรรยาย
โดย คุณปุณยนุช มีก าลัง ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมาย และ คุณธรรมรัตน์ รัตนพันธ์ นิติกรช านาญการพิเศษ ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยระหว่างการบรรยาย วิทยากรได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้สอบถามกรณีปัญหา
ต่างๆ เพ่ือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับการปฏิบัติงาน

ประสานงาน BOI มืออาชีพ
โปรแกรม สร้างผู้เชี่ยวชาญ

JOIN A TRAINING ON

รุ่นที่ 2
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<<สมาคมสโมสรนักลงทุนจัดกิจกรรมบริการให้ค าปรึกษาแบบ One on One Training บริการใหม่ส าหรับ
บริษัทผู้ใช้บริการที่ต้องการค าปรึกษารายบริษัทเก่ียวกับวิธีการใช้สิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุน การคีย์ข้อมูล
ในระบบงานต่างๆ เป็นการสอนแบบกลุ่มที่เข้าถึงและสร้างความเข้าใจได้ง่าย ภายใต้การจัดกิจกรรมวิถีปกติใหม่ 
ตรวจวัดไข้ ใส่หน้ากาก เว้นระยะห่าง ตามมาตรการป้องกันโควิด-19

สมาคมสโมสรนักลงทุนบริการให้ค าปรึกษา

กิจกรรมครัง้นีจ้ัดให้กับ บริษัท ไทย-ฮอง เทคโนโลยี จ ากัด ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยได้รับเกียรติจาก 
คุณอภิชาติ ค าเกลีย้ง และ คุณนันทพงศ์ รุ่งเรือง วิทยากรจากสมาคมสโมสรนักลงทุน เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมี
หัวข้อส าคัญ อาทิ การขออนุมัติบัญชีรายการเคร่ืองจักร การขอแก้ไขงานขออนุมัติรายการเคร่ืองจักร การขอ
อนุมัติสั่งปล่อยเคร่ืองจักรแบบปกติ/ขอคืนอากร / ขอถอนการใช้ธนาคารค ้ากระกัน/สั่งปล่อยน ากลับจากส่งซ่อม / 
คืนอากรจากส่งซ่อม การขออนุญาตผ่อนผันการใช้ธนาคารค า้ประกันเคร่ือง การขออนุญาตขยายระยะเวลาเคร่ืองจักร 
การขออนุญาติส่งคืน-ส่งซ่อมเคร่ืองจักรไปต่างประเทศ และการขออนุมัติขยายระยะเวลา รวมถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
(Workshop) การใช้งานระบบ eMT Online ตลอดจนผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สามารถซกัถามประเด็นปัญหาที่เป็นข้อสงสัย
อย่างใกล้ชิด เพื่อน าข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิง่ขึน้

One On Oneแบบ Training

Join on

มยุรีย์ งามวงษ์
mayureen@ic.or.th



การส่งเสริมการลงทุน ในประ เทศไทยปัจจุบัน
มีหน่วยงานภาครัฐท่ีก ากับดูแลผู้ประกอบการท่ีได้รับ
ส่งเสริมการลงทุน รวมถึงนักลงทุนทัง้ไทยและต่างประเทศ
ท่ีมีความสนใจเข้ามาลงทุนในประเทศ นั่นคือ ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือท่ีเรารู้จักกันในช่ือ 
บีโอไอ (BOI)

ขัน้ตอนการจะใช้สิทธิประโยชน์ท่ีได้รับเป็นกรณี
ส าคัญท่ีผู้ประกอบการมักประสบพบเจอปัญหาตัง้แต่
เริ่มต้น เพราะไม่รู้ว่าข้อมูลในบัตรส่งเสริมการลงทุน
บอกอะไรกับผู้ได้รับส่งเสริมบ้าง ต้องศึกษาข้อมูล
ตรงส่วนใดบ้าง และจะต้องติดต่อกับหน่วยงานใดของ
บีโอไอ หรือเจ้าหน้าท่ีท่านใด และในขัน้ตอนการจะใช้
สิทธิประโยชน์ต้องด าเนินการตามขั ้นตอนล าดับ
อย่างไร ส่ิงเหล่านี้สร้างความกังวลต่อการท างาน
ของผู้ได้รับผิดชอบในการด าเนินงานกับบีโอไออย่าง
แน่นอน

โดยหลักการเบื้องต้น ผู้ประกอบการหรือนักลงทุนท่ี
ตัดสินใจลงทุนประกอบกิจการ สร้างโรงงานอุตสาหกรรม 
ศูนย์วิจัยและพัฒนา หรือลงทุนด้านอื่นๆ ที่ตรงกับประเภท
กิจการของบีโอไอ จะต้องยื่นค าขอรับการส่งเสริมการลงทุน
กับบีโอไอ เพื่อจะได้รับสิทธิและประโยชน์ทัง้ด้านภาษี เช่น การ
ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ยกเว้นอากรขาเข้า
เครื่องจักร ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบผลิตเพื่อการส่งออก 
และยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับของที่น าเข้ามาเพื่อใช้ในการวิจัย
และพัฒนา เป็นต้น และไม่ เก่ียวกับภาษี เช่น อนุญาต
ต่างชาติถือหุ้น 100% อนุญาตให้ถือครองกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 
อนุญาตให้ช่างฝีมือ/ผู้ช านาญการเข้ามาท างาน เป็นต้น

มยุรีย์ งามวงษ์

mayureen@ic.or.th

สมาคมสโมสรนักลงทุนใส่ใจและให้ความส าคัญ
กับการด าเนินงานของผู้ประกอบการในทุกขั ้นตอน
ตั้งแต่ต้นน ้าจนถึงปลายน ้า โดยเฉพาะในช่วงการ
ท างานต้นน า้ ท่ีมักพบเจอปัญหาและข้อผิดพลาดท่ี
อาจเกิดขึ้นได้ด้วยความไม่รู้และไม่เข้าใจ ประกอบกับ
ขาดทักษะความเช่ียวชาญเก่ียวกับระบบงานและข้อมูล
งานท่ีต้องประสานกับบีโอไอ สมาคมจึงได้จัดกิจกรรม
สัมมนาออนไลน์ในหลักสูตรต่อเน่ืองท่ีครบเครื่อง
เรื่องบีโอไอ ในหัวข้อ “โปรแกรมสร้างผู้เช่ียวชาญ
ประสานงาน BOI มืออาชีพ” ในวันที่ 26-29 ตุลาคม 
พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 - 12 .00 น. ( เริ่ ม
ลงทะเบียน 08.30 น.) (รวม 4 วัน) ออนไลน์ผ่าน
โปรแกรม Zoom โดยผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาตาม
เวลาครบ 4 วัน จะได้รับวุฒิบัตรเมื่อจบหลักสูตร

เสริมความเชี่ยวชาญ

เพื่อการประสานงาน

ด้านบีโอไอ

เมื่อได้รับอนุมัติ ให้ ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
ผู้ประกอบการจะได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน อันเป็น
เอกสารยืนยันและแสดงวา่ผู้ประกอบการได้รับสิทธิประโยชน์
ตามประเภทกิจการและเง่ือนไขต่างๆ ท่ีก าหนดไว้อย่าง
ถูกต้อง เพื่อให้สามารถน าไปใช้ประกอบการด าเนินกิจการ
ได้ต่อไป

ผู้ประกอบการท่ีสนใจส่งบุคลากรเข้าร่วม
สามารถลงทะเบียนออนไลน์เพื่อส ารองท่ีนั่งได้ ท่ี 
http://icis.ic.or.th หากต้องการสอบถามข้อ มูล
เพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณวิลาสินี แผนกฝึกอบรม
และบริการนักลงทุน โทรศพัท์ 0 2666 9449 กด 5 
หรือ icis@ic.or.th
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สอบถามเพิ่มเติม แผนกฝึกอบรมและบริการนักลงทุน

โทรศัพท์ 0 2666 9449 กด 5 (คุณวิลาสินี)



ในนาทีนีค้งไม่มีใครไม่รู้จัก พส.!  
ท่ า น พ ร ะ ม ห า ไ พ ร วั ล ย์  ว ร ว ณฺ โ ณ  แ ล ะ 

พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต นั่นเอง

กลายเป็นปรากฏการณ์รวมตัวกันฟังธรรม
ในยุค New normal แทนการไปท่ีวัด ซ่ึงไม่สามารถไปได้
เหมือนเดิมในช่วง COVID-19 โดยมียอดรีวิวกว่า 5 ล้านวิว
มียอดคอมเมนต์และยอดไลค์มากกว่า 4 แสน ด้วยการ
เผยแพร่ธรรมในรูปแบบท่ีเข้าถึงง่าย ผ่าน YouTube และ 
Facebook Live สด ถือว่าประสบความส าเร็จไม่น้อย 
และเป็นตัวอย่างท่ีดีขอการผันปัญหาให้เป็นโอกาสด้วย
ปัญญา

แต่จะท าอย่ าง ไ ร ใ ห้ ไ ม่ล้ม เหลวหรือผิดซ ้ าๆ 
เหมือนเดิม ค าตอบคือ พลังและสมาธิ ช่วยท่านได้!?

ยกตัวอย่างกรณี พี่ตูน (บอดี้สแลม) วิ่งจาก
เบตง-แม่สาย ระยะทาง 2,215 กิโลเมตร เขาต้องวิ่งราว 
2.9-3.6 ล้านก้าวจึงจะเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 
ซ่ึงแรกเริ่มจากการคิดก็ว่ายาก แต่พี่ตูนและทีมงาน
ก็ท าได้ส าเร็จ จนกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆ 
คนลงมือท า ใน ส่ิง ท่ี เ ป็นประ โยชน์ทั้ง ต่อตนเองและ
คนรอบข้าง

หากสังเกตสีหน้า แววตาของผู้ท่ีประสบความส าเร็จ
แต่ละสาขาอาชีพ เมื่อถามถึงหรือให้บอกเล่าเรื่องราว
ของตนเอง จะเต็มเป่ียมไปด้วย… พลัง ทัง้ทางกายและ
ทางใจ สมาธิ แน่วแน่ ไม่ฟุ้งซ่าน

เส้าหลิน

จองทุกความส าเร็จ

จนแสดงออกมาซ่ึงการกระท าท่ีส าคัญ คือ 
ความใฝ่ปรารถนาท่ีจะท า คือ ความอยากจะท า

นัน่เอง เป็นจุดเริ่มว่าต้องมีอะไรท่ีอยากจะท า ท่ีดีงามและ
ชดัเจน 

ความมีใจเข้มแข็ง แกร่งกล้า มุ่งหน้าพยายาม
ท าไป 

ความมีใจแน่วแน่ จดจ่อ อุทิศตัวต่อส่ิงนัน้ 
การไตร่ตรองพิจารณาใช้ปัญญาใคร่ครวญ

ในการท่ีจะปรับปรุงแก้ไขท าให้ดียิ่งขึน้ไปจนกว่าจะสมบูรณ์

(พลังและสมาธ)ิ

แม้แต่… นักกีฬายังต้องใช้ความทุ่มเทในการ
ฝึกซ้อม เพื่อให้ได้ชยัชนะ

นักธุรกิจต้องมุ่งมัน่ค้นหาโอกาสในทางธุรกิจ เพื่อ
ความอยู่รอดและเติบโต 

การผ่านแต่ละด่านจนสามารถจับจองความส าเร็จ
ได้นั ้น จึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่ต้องใช้ “พ-พลัง” และ 
“ส-สมาธิ” ซ่ึงผู้ที่ประสบความส าเร็จส่วนใหญ่ต้องมี 
เพื่อไม่ให้ตนวอกแวก

พส.

พส. พร้อม อะไรจะเกิด…. ก็มาดิครับ

…อย่ากังวลกับส่ิงท่ียังมาไม่ถึง แต่ให้ค านึงถึง
ส่ิงท่ีก าลังท า…

เป็นเรื่องธรรมดาท่ีมนุษย์เราจะประสบกับความ
วิตกกังวล ความเครียด บางครัง้มีความสุข มีความทุกข์
คละเคล้ากันไปตามสภาพ ดังนัน้ ความส าเร็จและความ
ล้มเหลวจึงเป็นของคู่กัน วันนี้ส าเร็จวันหน้าอาจติดขัด
เจออุปสรรคสลับสับเปลี่ยนกันไปเช่นกัน
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โดยการเสริมสร้างให้ตนมีพลังและมีสมาธิ ต้อง
พัฒนา 4 มี ไปด้วยเพื่อความสมบูรณ์ คือ 

มท่ีี 1: ความร่าเริง แจ่มใส เบิกบานใจ คือ ใจท่ีร่าเริง
เบิกบาน แจ่มใส จิตใจไม่ขุ่นมัว ไม่เศร้าหมอง เป็นพืน้จิต
ประจ าใจ

มีท่ี 3: ความผ่อนคลาย สงบ ซ่ึงตรงข้ามกับ
ความเครียด เพราะมีความกังวล กระวนกระวาย 
จึงต้องรู้จักผ่อนคลาย ใจก็จะสงบ เม่ือใจผ่อนคลาย
กายก็จะผ่อนคลาย

เม่ือถึงตอนนี้ใจเราก็อยู่ตัวและตั้งมั่น ไม่มีอะไร
มารบกวน ไม่กระสับกระส่าย ไม่พลุ่ งพล่ าน ไม่
กระวนกระวาย ท่ีว่าอยู่ตัว คือ ใจก าลังคิดจะท าอะไร
ก็อยู่กับส่ิงนัน้ ไม่มีอะไรมารบกวนได้ ท่ีเรียกว่า สมาธิ 

แม้วันนี้ยังไม่ได้ดังใจ เพราะคาดหวังไว้สูง แต่หาก
เรารักษาพลังไว้ในตัว ท าทุกส่ิงอย่างมีสมาธิ และยังคง
ไม่ล้มเลิก มีความสุขท่ีได้ท าไปเรื่อยๆ ท่านอาจไปถึง
เป้าหมายของชีวิต แบบยังไม่ทันได้จับจอง...

มีท่ี 2: ความอ่ิมใจ ปลืม้ใจ ในแต่ละเรื่องแต่ละกิจ 
เวลาท าอะไรก็จะมองเห็นถึงผลดีๆ ท่ีได้ท า เช่น กวาดบ้าน
บ้านย่อมสะอาด น่าอยู่ ถูกสุขลักษณะ หรือเวลาท างาน 
ใจของเราอาจจะเครียดได้ แต่ถ้านึกไปถึงผลของงานท่ีจะ
เกิดขึน้ ออกมาดีประสบความส าเร็จ หน่ึงแรงนัน้ก็มีฝีมือ
เราด้วยนะ เป็นต้น

ภาพจาก: https://www.freepik.com/vectors/people'>People vector created by pch.vector
https://www.freepik.com/free-vector/cartoon-business-people-meditating-
illustration_13297265.htm#&position=13

หลักสูตรบีโอไอ

โทรศัพท์ 0 2666 9449 กด 5

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม แผนกฝึกอบรมและบริการนกัลงทุน

สมัคร
ผ่านระบบ

หลักสูตรฝึกอบรม

ออนไลน์
เพียงคลิก http:// icis.ic.or.th

หลักสูตรด้านศุลกากร

หลักสูตรการบรหิารจดัการ

หลักสูตรการใช้งานระบบ IC

จะเห็นได้ว่า การท่ีเราสร้างพลังกายและพลังใจ
ท่ีเข้มแข็งนั้น ไม่ว่าจะต้องเจอปัญหามากน้อยแค่ไหน 
เราก็ผ่านพ้นมาได้อย่างมีสมาธิ ดังภาษิตท่ี พส. 
พระมหาไพรวัลย์ กล่าวไว้ว่า… “มีความสุขกับส่ิงท่ีท า 
ดีกว่าเอาความคาดหวังทัง้หมดไปฝากไว้กับความส าเร็จ” 
เพราะการกดดันตัวเอง ไม่ได้ท าให้อะไรดีขึน้!

มีท่ี 4: ความสุข ไม่ติดขัด ไม่มีอะไรบีบคัน้ เร่งรีบ 
ตรงข้ามกับความทุกข์ท่ีมันติดขัด บีบคัน้ ขัดข้อง
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สมัครสมาชิก 

โดยไม่เสียค่าใช้จา่ย
คลิก www.ic.or.th

จดหมายข่าว ICN

มยุรีย์ งามวงษ์
mayureen@ic.or.th

การขอช าระภาษีส่วนสูญเสียนอกสูตร

Q : สอบถามเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ ในการด าเนินการขอช าระภาษีส่วนสูญเสีย
นอกสูตรการผลิตที่มีมูลค่าเชิงพาณิชย์ และขอปรับยอดวัตถุดิบ บริษัท
จะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

A : การขอช าระภาษีและตัดบัญชีส่วนสูญเสียนอกสูตร ใช้เอกสารดังนี้
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ติดตาม FAQ 108 ค าถามกับงานส่งเสริมการลงทุน ได้ทาง www.faq108.co.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อี เมล icn@ic.or.th

เอกสารในการขออนุมัติช าระภาษีและตัดบัญชีส่วนสูญเสียนอกสูตร
1. หนังสือน าส่งของบริษัท
2. แบบค าขอใช้สิทธิประโยชน์วัตถุดิบมาตรา 36 ขออนุมัติตัดบัญชีส่วนสูญเสีย (นอกสูตร) กรณีท าลาย
3. ส าเนาหนังสือที่ได้รับอนุมัติวิธีท าลายส่วนสูญเสียนอกสูตร
4. ภาพถ่ายส่วนสูญเสียแยกรายการก่อนท าลายและหลังการท าลาย จ านวน 3 ชุด
5. เอกสารรับรองปริมาณส่วนสูญเสีย การตรวจสอบการท าลาย ภาพถ่ายหลังการท าลาย และบัญชี

สรุปรายการวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็นจากส่วนสูญเสีย (เพื่อใช้ตัดบัญชี) ที่ออกโดยบริษัทตัวแทนที่ได้รับ
การแต่งตัง้จาก BOI

6. รายการส่วนสูญเสียนอกสูตรและวิธีการท าลาย จ านวน 1 ชุด
7. บัญชีส่วนสูญเสียที่มีมูลค่าเชิงพาณิชย์ (นอกสูตร) จ านวน 3 ชุด 
8. บัญชีสรุปการตัดยอดของวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็นเพื่อการปรับยอดบัญชีวัตถุดิบ (จากส่วนสูญเสียที่มีมูลค่า

เชิงพาณิชย์) จ านวน 3 ชุด
9. รายการโอนสิทธิการตัดบัญชีให้ VENDOR ในประเทศ (ถ้ามี) จ านวน 2 ชุด

เอกสารในการย่ืนตัดบัญชี (ปรับยอด) ส่วนสูญเสียนอกสูตรที่ช าระภาษีอากรแล้ว
1. หนังสือบริษัทฯ ขอย่ืนเอกสารฐานข้อมูล (ปรับยอดช าระภาษีอากร)
2. หนังสืออนุมัติให้ช าระภาษีอากรส่วนสูญเสียนอกสูตร (ฉบับจริง/ทัง้ชุด)
3. ส าเนาใบประเมินภาษีอากร
4. ส าเนาใบขนสินค้าประกอบการช าระภาษีอากร
5. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีอากร (ฉบับจริง)
6. ไฟล์ birtadj



Add friends พิมพ์ @ หน้าช่ือ ID ด้วยนะคะ

ไม่พลาด !!

@

ส่ งตรง ถึงปลายนิ้ว คุณ

อย่าลืม . . .บอกต่อ
และแนะน า เพื่อน เข้ามาด้วยกันนะ ! !

investorclub

ทุกข่าวสารส าคัญ

ติดตามกันต่อไปนะคะ
ไปถึงคุณอกีมากมาย

ท่ีส าคัญ . . .ตอบทุกข้อสงสัยของคุณ
ในทุกงานบรกิารของสมาคม ด้วย LINE CHAT

IC จะส่งข่าวสารอัพเดท 



ผ่านโปรแกรม

สมาคมสโมสรนักลงทุนบริการจัดอบรม

One on One Training

ให้ค าปรึกษา “แบบตัวต่อตัว”

จองสิทธิและช ำระเงิน
ภำยใน 31 ตุลำคม 2564

9,500
(รำคำกอ่น Vat7%)

เป็นการจัดอบรมเฉพาะกลุ่ม กลุ่มละ ไม่เกิน 5 ท่าน/1 บริษัท

ชื่อหลักสูตร จ านวนวัน

ค่าธรรมเนียม

การจัดอบรม (บาท)

ผู้เข้าอบรม 5 ท่าน

1

การอนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักร

และการขออนุมัติสั่งปล่อยเครื่องจักร

ผ่านระบบ eMT Online

1/2 วัน 7,500

2

การอนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักร

และการขออนุมัติตัดบัญชีเครื่องจักร

ผ่านระบบ eMT Online

1/2 วัน 7,500

3

การเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์

ส าหรับเคร่ืองจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

แบบครบวงจร (eMT online)

1 วัน 15,000

หมายเหตุ :

1. อัตราสัมมนานี้เป็นราคาต่อ 1 บริษัทและเข้าอบรมไม่เกิน 5 ท่าน

และต้องอบรมภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เท่านั้น

2. อัตรานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

3. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

4. สัมมนานี้ไม่มีค่าเอกสารและค่าอาหาร

อบรมภำยใน 29 ธันวำคม 2564 เท่ำนั้น!!

สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ คุณศิริรัตน์ แผนกฝึกอบรมและบริกำรนักลงทุน
โทรศัพท์ 0 2666 9449 กด 5 หรือ E-Mail: siriratu@ic.or.th




