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วิธีปฏิบัติและแนวทางการท างาน
ระบบ RMTS Online ท่ีถูกต้อง
เพ่ือลดการท างานท่ีซ ้ าซ้อน (2)

มาตรการบีโอไอดึงดูดการลงทุน
เทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Tech)

มาท าความรู้จักกับ

ระบบการบริหารจัดการผู้ใช้

“BOI USER MANAGEMENT” 



ประกาศ

มอบโปรโมชั่นพิเศษ เฉพาะปี 2565
ยกเว้น ค่าสมัครใช้บริการระบบงาน eMT และ RMTS

ค่าสมัครและต่ออายุสมาชิก

ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา 

สมาคมขอร่วมแบ่งเบาภาระของผู้ประกอบการ

โดยท่านจะยังคงได้รับสิทธิและประโยชน์ ดังนี้ 

- สิทธิในการใช้ระบบงาน eMT และ RMTS

- สิทธกิารเข้าร่วมฝึกอบรม Public Training หลักสูตร BOI และ IC 

ทุกหลักสูตร ฟรี ตลอดปี

- สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล เรียกดู หรือดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารต่างๆ 

ที่สมาคมก าหนด

ในการนี้ สมาคมจะด าเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลลูกค้าของสมาคมทั้งหมด 

ให้รวมเป็นฐานข้อมูลเดียวกันกับบีโอไอ 

ติดตามข่าวสาร: www.ic.or.th

สอบถามร ายล ะ เ อี ยด เพิ่ ม เ ติ ม  

ไ ด้ ที่  0  2 666  9449  กด  1   

อีเมล : cus_service@ic.or.th
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การด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่ กลาง เล็ก หรือแม้กระทั่งธุรกิจ
ร้านอาหารริมทาง และท่ีก าลังได้รับความนิยมอย่างมาก คือ ธุรกิจออนไลน์ ทุกกิจการต่างน า
เทคโนโลยี สื่อดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการท างาน การให้บริการ เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกทัง้กับ
ผู้ด าเนินธุรกิจเอง และต่อผู้มารับบริการหรือผู้ซื้อสินค้าในการช าระค่าสินค้าและบริการ 
ซ่ึงเหมาะสมกับสถานการณ์การใช้ชีวิตท่ีเปล่ียนไปของผู้คนในยุค New Normal

ดังนัน้การส่งเสริมให้ธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ สามารถด าเนินต่อไปได้ อันเป็นการ
กระตุ้นและผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโต จึงเป็นสิ่งท่ีหน่วยงานภาครัฐอย่างส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ ให้ความส าคัญ โดยเฉพาะการสนับสนุนส่งเสริม
ด้านการพัฒนาและเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Tech) เพื่อให้บริษัทได้มีการ
พัฒนาและน า Deep Technology มาปรับใช้ในการผลิตและบริการ ซ่ึงจะช่วยให้ธุรกิจนัน้เป็น
สิ่งแปลกใหม่ สร้างความต่างให้กับสินค้า ช่วยท าให้ยอดขายและรายได้เติบโต ส่งผลถึงการ
ขยายตัวด้านการส่งออกของประเทศด้วย

โดยบีโอไอได้ออกมาตรการสนับสนุนและกระตุ้นการลงทุนย่านนวัตกรรมการแพทย์ โดยให้
พืน้ท่ีย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ตามประกาศของส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เป็นเขตส่งเสริมการลงทุน เพื่อการเป็นพื้นท่ีศูนย์กลางนวัตกรรมและการวิจัยทางการแพทย์ 
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนานวัตกรรม พัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep 
Tech) และการแลกเปล่ียนเทคโนโลยี ระหว่างผู้ประกอบการกับสถาบันหรือหน่วยงานของภาครัฐ

ซ่ึงผู้ขอรับการส่งเสริมการลงทุนจะได้รับสิทธิและประโยชน์ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
ร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 5 ปี เพิ่มเติมจากเกณฑ์ปกติ โดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีความร่วมมือ
ในการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Tech) ใน 2 รูปแบบนี้ ได้แก่ 1) ความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา โดยเป็นความร่วมมือในโครงการ Work-integrated Learning (WIL) หรือ
ความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรไทยในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับ
ความเห็นชอบจากบี โอ ไอ 2)  ความร่วมมือกับสถาบันหรือหน่วยงานของภาครัฐ 
เช่น โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ เป็นต้น โดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ท่ี ศูนย์บริการ
ลงทุน โทรศพัท์ 0 2553 8111 หรือ www.boi.go.th

สมาคมสโมสรนักลงทุนพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการท่ีสนใจลงทุนและพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึก
(Deep Tech) เพื่อสร้างธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศให้เติบโต ด้วยบริการท่ีดี สะดวก 
และรวดเร็ว ผ่านการให้บริการแบบออนไลน์ของสมาคม พร้อมด้วยบริการให้ค าปรึกษา 
แนะแนวทางการลดปัญหาในการปฏิบัติงานให้กับผู้ประกอบการท่ีเกิดขึ้นระหว่างการใช้งานระบบ
บริการของสมาคม ผ่านบริการ Customer Support Unit: CSU โทรศพัท์ 0 2666 9449 กด 1
รวมถึงทางเฟซบุ๊ก และ Line OA พร้อมด้วยบริการด้านหลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนาท่ีมุ่งเน้น
ให้ความรู้ด้านส่งเสริมการลงทุน และบริการอบรมแบบตัวต่อตัว One on One Training ผู้ท่ี
สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ทาง http://icis.ic.or.th หรือ สอบถามข้อมูลเพิม่เติมได้ท่ี โทรศพัท์ 
0 2666 9449 กด 3 และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของสมาคมได้ทาง www.ic.or.th
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วิธีปฏิบัติและแนวทางการท างาน
ระบบ RMTS Online ที่ถูกต้อง
เพ่ือลดการท างานที่ซ ้ าซ้อน (2)

มาตรการบีโอไอดึงดูดการลงทุน
เทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Tech)

“บริการให้ค าปรึกษา
ผ่าน ZOOM by CSU”

มาท าความรู้จักกับระบบการบริหาร
จัดการผู้ใช้ “BOI USER MANAGEMENT”

บรรณาธิการ



มยุรีย์ งามวงษ์

mayureen@ic.or.th

ดึงดูดการลงทุน
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มาตรการบีโอไอ

เทคโนโลยีเชิงลึก

<Deep Tech>

หากกล่าวถึง Deep Tech ใครหลายคนอาจจะยังไม่
เคยได้ยินหรือคุ้นชินมากนัก เพราะยังเป็นค าท่ีใช้เฉพาะ
อุตสาหกรรม ท่ี ต้อง ใ ช้ เทคโน โลยี ขั ้น สูง เ ป็น ส่วน ใหญ่ 
และได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีในแบบท่ีไม่มีใครเหมือน!

Deep Tech (Deep Technology) หรื อ เทคโนโลยี
เชิงลึก ซ่ึงเป็นผลส าเร็จท่ีได้จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
และวิทยาศาสตร์ท่ีไม่เหมือนใคร ลอกเลียนแบบได้ยาก และเป็น
ทรัพย์สินทางปัญญาท่ีมีสิทธิบัตรคุ้มครอง เพราะผ่านการ
วิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมอย่างยาวนาน 
ท าให้ Deep Tech กลายเป็นของใหม่ ซับซ้อน คู่แข่งน้อย 
มีความได้เปรียบทางธุรกิจในระยะยาว โดยเฉพาะในกลุ่ม Deep 
Tech Startup ท่ีจะได้รับการสนับสนุนทัง้ด้านเงินทุน เทคโนโลยี 
และการปล่อยออกสู่ตลาดจากภาครัฐและเอกชนตามเง่ือนไขท่ี
ก าหนด

ปัจจุบันมี Deep Tech Startup เกิดขึ้น 8 ประเภท 
ได้แก่

1. Artificial Intelligence (AI): ปัญญาประดิษฐท่ี์ถูก
พัฒนาให้ฉลาด รู้จักวิเคราะห์ ประมวลข้อมูล วางแผน และ
ตัดสินใจได้ เช่น ระบบค้นหาและจองสายการบินของ Sky 
Scanner ระบบจดจ าเสียงและใบหน้าบนสมาร์ทโฟน

2. Augmented Reality (AR) และ Virtual Reality (VR):
AR เป็นเทคโนโลยีท่ีผสานโลกเสมือนเข้ากับโลกแห่งความเป็น
จริง เช่น เกม Pokemon GO หรือคิวอาร์โค้ดส าหรับแสกน
เป็นภาพ 3 มิติในพิพิธภัณฑ์ ซ่ึงจะต่างจาก VR ท่ีเป็นการ
จ าลองโลกจริงในโลกเสมือน (Simulation) โดยอาศัยแว่น 
VR เป็นตัวช่วย เช่น เกม PlayStation VR

4. Blockchain: เ ทค โน โลยี จั ด เ ก็บข้อ มูล  เ ป็น
โครงข่ายไร้ศูนย์กลาง เช่ือถือได้ ชุดข้อมูลจะตรงกัน
ทุกชุด สามารถตรวจสอบและป้องกันการแก้ไขข้อมูลได้ 
และน ามาใช้ประโยชน์ในการท าสัญญาท่ีทุกคนจะเห็น
ต้นฉบับตรงกัน

5. Biotech: การประยุกต์ ใ ช้ เทคโนโลยี กับระบบ
ชีวภาพ เช่น การสร้างกระดูกเทียมด้วยการพิมพ์สามมิติ
ด้วยไทเทเนียมของ Meticuly บริษัท Startup ของไทย

3. Internet of Things (IoT): การเช่ือมโยงทุกอย่าง
สู่โลกอินเทอร์เน็ต ท าให้อุปกรณ์เช่ือมต่อและสั่งการได้ผ่าน
อินเทอร์เน็ต เช่น การเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า การตัง้ค่าให้
เซน็เซอร์วัดระดับน า้ส่งสัญญาณเตือนเข้ามือถือคนในชุมชน
เม่ือระดับน า้ขึน้สูง

6. Robotics: วิทยาการหุ่นยนต์ท่ีน ามาใช้ในด้าน
ต่างๆ เช่น YOMI หุ่นยนต์ทันตกรรม Atlas หุ่นยนต์
ขนของกู้ภัย

7. Energy: การประยุกต์ ใ ช้ เทคโนโลยี กับระบบ
พลังงาน เช่น แบตเตอรีลิ เ ธียม-แอร์ (Lithium-air 
Battery) ท่ีดึงออกซิเจนรอบตัวมาใช้ ท าให้ใช้งานได้นานขึ้น
การใช้อัลกอริทึมอัจฉริยะควบคุมอุณหภูมิภายในอาคาร
แบบเรียลไทม์ ลดการใช้พลังงานได้สูงสุดถึงร้อยละ 40

8. Spacetech: เทคโนโลยีอวกาศ เช่น เทคโนโลยี
ส่งข้อมูลหรือติดต่อส่ือสารระหว่างโลกและอากาศยาน 
การส ารวจนอกโลก การวิเคราะห์ข้อมูลวัตถุอวกาศ



ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ 
บีโอไอ หน่วยงานภาครัฐท่ีก ากับดูแลด้านการส่งเสริมการ
ลงทุนเล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาและเติบโตของ
อุตสาหกรรมเทคโนโลยี เ ชิงลึก (Deep Tech) ได้ออก
มาตรการสนับสนุนและกระตุ้นการลงทุนย่านนวัตกรรม
การแพทย์ โดยได้รับมติเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน หรือ บอร์ดบี โอไอ ให้พื้น ท่ีย่านนวัตกรรม
การแพทย์ โยธี ตามประกาศของส านักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นเขตส่งเสริมการลงทุน เพื่อ
สนับสนุนให้ประเทศไทยมีพืน้ท่ีศูนย์กลางนวัตกรรมและการ
วิจัยทางการแพทย์ และสนับสนุน ให้ เ กิดการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงการพัฒนานวัตกรรม และ
แลกเปลี่ยนเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep 
Tech) ระหว่างผู้ประกอบการกับสถาบันหรือหน่วยงานของ
ภาครัฐ เช่น สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล สถาบันทาง
การแพทย์ และสถาบันวิจัย เป็นต้น

โดยผู้ขอรับการส่งเสริมการลงทุน จะต้องมีความ
ร่วมมือ 2 รูปแบบ ประกอบด้วย 1) ความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา ได้แก่ ความร่วมมือในโครงการ Work-
integrated Learning (WIL) สหกิจศึกษา และทวิภาคี หรือ
ความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรไทยในด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 2) ความร่วมมือกับสถาบันหรือหน่วยงาน
ของภาครัฐ เช่น โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ 
สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัย เป็นต้น ในการพัฒนา
เทคโนโลยี เ ชิ งลึก (Deep Tech) เ ช่น MedTech เ ป็ นต้น 
โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) โดยจะได้รับสิทธิและประโยชน์ลดหย่อนภาษี
เงินได้นิติ บุคคลร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 5 ปี เพิ่มเติม
จากเกณฑ์ปกติ

นอกจากนั้น ยังเห็นชอบให้สถาบันเทคโนโลยี
แห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology: AIT) และ
อาคารศูนย์ ถ่ายทอด เทค โน โลยีประ ยุกต์สู่  SMEs 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
(วว.) ณ เทคโนธานี เป็นเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพืน้ท่ีรองรับการลงทุนด้านการ
วิจัยพัฒนา และการเช่ือมโยงระหว่างภาคอุตสาหกรรม
และภาคการวิจัย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของประเทศ เช่น การผลิตชิ้นส่วนระบบราง การผลิต
ชิน้ส่วนรถไฟฟ้าหรือยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมและ
บริการ เพื่อสุขภาพ อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต 
อุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่ อุตสาหกรรมชีวภาพ 
รวมถึงอุตสาหกรรมพลังงานและส่ิงแวดล้อม

ทัง้นี ้ผู้ยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนในพืน้ท่ีดังกล่าว 
จะได้รับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมจากเกณฑ์ปกติ คือ 
ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 เพิ่มเติมอีก 
5 ปี หรือยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 2 ปี 
ขึ้นอยู่กับประเภทกิจการ แน่นอนว่าการอนุมัติให้เป็นเขต
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะเป็นการเสริมก าลังการ
สนับสนุนเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Tech) ให้สามารถ
พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมแบบครบวงจร ผลักดันให้ 
Deep Tech เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง

ข้อมูลจาก: https://www.boi.go.th/index.php?page=press_releases_detail&topic_id=130868
https://www.nia.or.th/DeepTech

ภาพจาก:  https://readthecloud.co/entrepreneur-meticuly/
https://www.youtube.com/watch?v=XLHh2zp0RZ0
https://www.ait.ac.th/landing/

โดยผู้ประกอบการท่ีสนใจขอรับส่งเสริมการลงทุน 
สามารถสอบถามเพิ่มเ ติมได้ ท่ี ศูนย์บริการลงทุน 
โทรศัพท์ 0 2553 8111 อีเมล head@boi.go.th หรือ 
www.boi.go.th
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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)  
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ด้วยสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อโรค Covid-19 ซ่ึงส่งผลต่อเน่ืองมาตัง้แต่ปี 2563 ท าให้สมาคมต้อง
ด าเนินนโยบายให้พนักงานปฏิบัติงานแบบ Work Form Home มาเป็นระยะๆ โดยฝ่ายบริการฐานข้อมูลผู้ประกอบการ
ได้เพิ่มช่องทางการให้บริการ โดยให้ผู้ใช้บริการสามารถยื่นเอกสารทางอีเมลได้ ส าหรับเอกสารการปรับยอดและตัดบัญชี
วัตถุดิบฉบับจริงนัน้ บริษัทจะต้องน าส่งสมาคมภายใน 5 วันท าการ นับจากวันท่ีส่งข้อมูลผ่านทางอีเมลหรือไปรษณีย์ 
โดยประสานกับพนักงานของสมาคมทางโทรศพัท์เพื่อมารับเอกสารบริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานชัน้ 1 เพื่อลดการ
สัมผัส และจ ากัดจ านวนผู้ใช้บริการท่ีจะเดินทางมาใช้บริการท่ีสมาคม โดยการให้บริการในรูปแบบนี้ท าให้การให้บริการ
ยังคงเป็นไปอย่างต่อเน่ือง มีความปลอดภัย และลดความเส่ียงจากการแพร่กระจายของโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี ทัง้นี ้
สมาคมขอให้ผู้ใช้บริการติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ท่ีเว็บไซต์ของสมาคม และปฏิบัติตามรายละเอียดท่ีสมาคม
มีการแจ้งกลับทางอีเมลให้ผู้ใช้บริการ เพื่อการด าเนินงานท่ีส าเร็จและมีประสิทธิภาพ

กฤตยา วิชัยดิษฐ์

kittayad@ic.or.th

วิธีปฏิบัติ

RMTS Online
เพื่อลดการท้างานที่ซ ้าซ้อน

ส าหรับ IC Focus ในปี 2565 นี้ ผู้เขียนจะขอเน้นด้านการน าเสนอข้อมูลและแนวทางการปฏิบัติงานท่ีจะช่วยให้
ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์และสามารถน าไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ลดการท างานท่ีซ ้ าซ้อนให้ได้มากท่ีสุด และในฉบับนี้
ประกอบด้วย
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ระบบ

และแนวทางการท้างาน

โครงสร้างการบันทึกข้อมูลปรับยอดวัตถุดิบ (ไฟล์ต้นฉบับช่ือ BIRTADJ) : สามารถดาวน์โหลดได้ท่ีเว็บไซต์สมาคม
www.ic.or.th

(2)

1. การปรับยอดวัตถุดิบกรณีต่างๆ ในปัจจุบันผู้ใช้บริการจะเกิดกรณีท่ีจะต้องมีการขอปรับยอดวัตถุดิบนั้น 
มีหลายสาเหตุ เช่น การปรับยอดส่วนสูญเสียวัตถุดิบ การปรับยอดช าระภาษีอากร หรือการปรับยอดกรณีส่งคืนวัตถุดิบ
ไปต่างประเทศ โดยในฉบับนี้เราจะมาเน้นถึงวิธีการคีย์ข้อมูลกัน เน่ืองจากกระบวนการการขออนุมัติจากส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ โดยส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการสามารถด าเนินการมาได้เป็นท่ีเรียบร้อย จนถึง
ขั ้นตอนการมาปรับยอดวัตถุดิบท่ีสมาคม ซ่ึงเป็นขั ้นตอนสุดท้าย ดังนั้นเพื่อให้การท างานเป็นไปอย่างถูกต้องและ
ไม่เสียเวลา มาดูวิธีการคีย์ข้อมูลท่ีถูกต้อง ดังนี้

ที่ ช่ือ F ie ld ค าอธิบาย ข้อควรระวัง

1 PROJ_CODE รหัสโครงการ แยกตามบัตรส่งเสริม
แยกมาตรา และ ประเภทสต็อก
ท่ีได้รับอนุมัติจากส านักงาน

คีย์ข้อมูลให้ถูกต้องตามโครงการท่ีต้องการปรับยอด

2 GRP_NO รายการวัตถุดิบ (ตาม MML) • คีย์รายการวัตถุดิบให้ถูกต้องตรงกับรายการท่ีต้องการ
ปรับยอด

• คีย์ข้อมูลให้ครบตามท่ีบันทึกในบัญชีรายการวัตถุดิบ

3 GRP_DESC ช่ือวัตถุดิบท่ีต้องการปรับยอด • ช่ือต้องตรงกับหนังสืออนุมัติจากส านักงาน

4 QTY ปริมาณวัตถุดิบท่ีต้องการ
ปรับยอด

• คีย์ข้อมูลให้ตรงกับท่ีได้รับอนุมัติให้ปรับยอด
• ใส่เคร่ืองหมาย “ลบ” น าหน้ากรณีเป็นการขอลดยอด เช่น

ปรับยอดส่งส่วนสูญเสีย ส่งคืนวัตถุดิบ ช าระภาษีอากร /
กรณีบวกเพิ่ม เช่น รับโอนวัตถุดิบไม่ต้องใส่เคร่ืองหมายใด
น าหน้า

ที่ถูกต้อง



2. การอนุมัติส่ งคืนวัตถุดิ บ ไ ปต่ างปร ะ เทศ 
ในปัจจุบันการขออนุมัติส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ เป็น
การขออนุมัติผ่านระบบฐานข้อมูล Online และเป็นการ
อนุมัติโดยระบบแบบอัตโนมัติ แต่เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติให้
ส่งคืนวัตถุดิบแล้ว บริษัทจะต้องไปท าการส่งคืนวัตถุดิบ
ดังกล่าวตามท่ีได้รับอนุมัติให้ส่งคืนไปยังต่างประเทศ และ
หลังจากนัน้บริษัทจะต้องน าหลักฐานต่างๆ มาปรับยอดท่ี
สมาคม ได้แก่

3. การขอเปลี่ยนสาขาการขอใช้บริการระบบงาน
วัตถุดิบด้วยร ะบบ RMTS ถือ เ ป็นอีกงานหน่ึง ท่ี มี
ผู้ใช้บริการจ านวนไม่น้อย ท่ีได้มีการขอเปลี่ยนสาขาการ
ใช้บริการระบบสิทธิและประโยชน์ด้านวัตถุดิบด้วยระบบ 
RMTS กับ สกท. และสมาคมอย่างต่อ เนื่อง เ ช่น 
ขอเปลี่ยนการใช้บริการท่ีส านักงานใหญ่กรุงเทพฯ ไปยัง
สาขาภูมิภาค จ.ชลบุรี หรือจากส านักงานสาขาภูมิภาค
ต่างๆ มาใช้บริการท่ีส านักงานใหญ่กรุงเทพฯ เป็นต้น

ส าเนาใบขนสินค้าขาออก
ส าเนาอินวอยซ์
ส าเนาเลขท่ีหนังสืออนุมัติให้ส่งคืนวัตถุดิบไป
ต่างประเทศ โดยการพิมพ์จากระบบฐานข้อมูล 
Online 
หนังสือน าส่งของบริษัท เรื่อง ขอยื่นเอกสาร
ฐานข้อมูล RMTS-2011
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ที่ ช่ือ F ie ld ค าอธิบาย ข้อควรระวัง

5 DESC ระบุสาเหตุของการปรับยอด • ให้ระบุสาเหตุการปรับยอดให้ชัดเจนว่ามีการขอปรับยอด
เน่ืองจากอะไร

6 APP_NO เลขท่ีหนังสืออนุมัติจาก
ส านักงาน

• ให้ระบุเลขท่ีอนุมัติจากส านักงานบีโอไอ ตามรูปแบบท่ีก าหนด 
เช่น 1309 / 000123

7 APP_DATE วันท่ีท่ีได้รับการอนุมัติจาก
ส านักงาน

• ให้ระบุวันท่ีของหนังสืออนุมัติจากส านักงาน ตามรูปแบบ 
วัน / เดือน / ปี ค.ศ. เช่น 24 / 01 / 2021

ข้อควรระวัง
• คีย์ข้อมูลให้ถูกต้องตรงตามรูปแบบที่สมาคม

ก าหนดดังรายละเอียดในข้อท่ี 1
• การน ามาเอกสารมาปรับยอด สามารถน ามา

ปรับได้เพียงครัง้เดียวเท่านัน้
เนื่องจากการปรับยอดวัตถุดบิของสมาคมยัง

เป็นระบบ Manual ยังไม่สามารถตรวจการน าหลักฐาน
มาปรับยอดซ ้ าโดยระบบได้ ดังนัน้ หากบริษัทน าเอกสาร
มาปรับยอดซ ้ า จะท าให้ทุกฝ่ายเสียเวลาในการตรวจสอบ
ข้อมูล เพื่อท าการยกเลิกและท่ีส าคัญบริษัทจะมีค่าใข้จ่าย
เกิดขึน้ด้วย

มีขัน้ตอนการปฏิบัติ ดังนี้
1. บริษัทแจ้งความจ านงขอย้ายฐานข้อมูลโดย

สามารถแจ้งส านักงานบีโอไอต้นทาง หรือ
ปลายทางได้ (กรณีสาขาชลบุรี บีโอไอจะมี
ระบบให้บริษัทยื่นความจ านง)

2. บีโอไอพิจารณาอนุมัติและสั่งการ และเตรียม
ข้อ มูล เพื่ อก าหนดสิท ธิ เ จ้ าห น้า ท่ี  สกท . 
ผู้รับผิดชอบ และเป็นผู้พิจารณางานของ
บริษัทตามสายงานท่ีก าหนด

3. สมาคม ด าเนินการดังนี ้
3.1 ประสานงานบริษัท และแจ้งให้ตรวจสอบว่า

มีค าร้องท่ีรออนุมัติคงค้างท่ีสาขาต้นทาง
หรือไม่ ถ้ามี ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีบีโอไอ
เพื่อพิจารณาค าร้องนัน้ให้แล้วเสร็จ 

3.2ท าการโอนย้ายข้อมูลในระบบ RMTS โดยเลือก
สาขาท่ีต้องการย้ายไปใช้บริการ

3.3ท าการลบ Username และ Password ใ น
ระบบ Register ของบริษัทและแจ้งให้บริษัท
ทราบเพื่อขอ Username และ Password ใหม่
กับส านักงานสาขาปลายทาง

4. ส่วนของบริ ษัท ด าเนินการดังนี้ : ติดต่อ
สมาคมสาขาปลายทางเพื่อขอ Username 
และ Password ในการใช้ระบบใหม่อีกครัง้ 

5. จากนัน้ บริษัทสามารถใช้งานท่ีส านักงานสาขา
ปลายทางได้ตามปกติ

ในฉบับหน้ามาติดตามเรื่องราวใหม่ๆ ท่ี เ ป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของผู้ ใ ช้บริการกันต่อไป 
ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
ได้ท่ีเว็บไซต์สมาคม www.ic.or.th หรือต้องการสอบถาม
ข้อมูลการใช้งานระบบ RMTS และ eMT Online เพิ่มเติม 
สามารถสอบถามได้ท่ี Customer Support Unit: CSU 
โทรศพัท์ 02 666 9449 กด 1 หรืออีเมล csu@ic.or.th



มยุรีย์ งามวงษ์
mayureen@ic.or.th

<<สมาคมสโมสรนักลงทุนจัดกิจกรรมบริการให้ค าปรึกษาแบบ One on One Training บริการใหม่ส าหรับ
บริษัทผู้ใช้บริการที่ต้องการค าปรึกษารายบริษัทเก่ียวกับวิธีการใช้สิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุน การคีย์ข้อมูล
ในระบบงานต่างๆ เป็นการสอนแบบกลุ่มที่เข้าถึงและสร้างความเข้าใจได้ง่าย

สมาคมสโมสรนักลงทุนบริการให้ค าปรึกษา

กิจกรรมครัง้นีจ้ัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ให้กับบริษัท จุน ไท่ ออโต้ ฮาร์เนส จ ากัด ออนไลน์ผ่าน
โปรแกรม Zoom ในหัวข้อ “การอนุมัติบัญชีรายการเคร่ืองจักรและการขออนุมัติสั่งปล่อยเคร่ืองจักร ผ่านระบบ  
eMT Online” โดยได้รับเกียรติจาก คุณอภิชาติ ค าเกลีย้ง วิทยากรจากสมาคมสโมสรนักลงทุน เป็นวิทยากรบรรยาย 
โดยมีหัวข้อส าคัญ อาทิ ขออนุมัติบัญชีรายการเคร่ืองจักร ขอแก้ไขงานขออนุมัติรายการเคร่ืองจักร ขออนุมัติ
สัง่ปล่อยเคร่ืองจักรแบบปกติ / ขอคืนอากร / ขอถอนการใช้ธนาคารค า้กระกัน / สั่งปล่อยน ากลับจากส่งซ่อม / คืนอากร
จากส่งซ่อม ขออนุญาตผ่อนผันการใช้ธนาคารค า้ประกันเคร่ืองจักร ขออนุญาตขยายระยะเวลาเคร่ืองจักร ขออนุญาต
ส่งคืน-ส่งซ่อมเคร่ืองจักรไปต่างประเทศ และขออนุมัติขยายระยะเวลาน าเข้าคร่ืองจักรปกติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้สามารถซักถามประเด็นปัญหาที่เป็นข้อสงสัยอย่างใกล้ชิด เพื่อน าข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในการด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิง่ขึน้

One On Oneแบบ Training

Join on

มยุรีย์ งามวงษ์
mayureen@ic.or.th
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มยุรีย์ งามวงษ์
mayureen@ic.or.th

<<สมาคมสโมสรนักลงทุนจัดกิจกรรมบริการให้ค าปรึกษาแบบ One on One Training บริการใหม่ส าหรับ
บริษัทผู้ใช้บริการที่ต้องการค าปรึกษารายบริษัทเก่ียวกับวิธีการใช้สิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุน การคีย์ข้อมูล
ในระบบงานต่างๆ เป็นการสอนแบบกลุ่มที่เข้าถึงและสร้างความเข้าใจได้ง่าย

สมาคมสโมสรนักลงทุนบริการให้ค าปรึกษา

กิจกรรมครัง้นีจ้ัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ให้กับบริษัท ไอพี เพย์เมนท์โซลูชัน่ จ ากัด ออนไลน์ผ่าน
โปรแกรม Zoom ในหัวข้อ “ขัน้ตอนและวิธีปฏิบัติในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน” โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุธาสินี 
ค าไชย และ คุณแพรวา ฉัตรคุณเสถียร นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับปฏิบัติการ ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีหัวข้อส าคัญ อาทิ เงื่อนไข สิทธิและประโยชน์ของประเภทกิจการ 5.10
กิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์ม เพื่อให้บริการดิจิทัล หรือดิจิทัลคอนเทนต์ รายละเอียดโครงการที่ประสงค์
ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน และเอกสารแนบที่จ าเป็น ตลอดจนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถซกัถามประเด็นปัญหาที่เป็น
ข้อสงสัยอย่างใกล้ชิด เพื่อน าข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิง่ขึน้

One On Oneแบบ Training

Join on
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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ท่ี

Tel. :  0 2666 9449 กด 3 Email : icis@ic.or.th Website :  www.ic.or.th

1. ผู้เรียนต้องมีโปรแกรม ZOOM และมีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม

2. มีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและมีอินเทอร์เน็ตที่รองรับการใช้งานได้ดี

3. สมาคมขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมสัมมนาเฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียนตามรายชื่อไว้เท่านั้น

ผู้เข้าสัมมนาต้องเตรียม

หัวข้อการสัมมนา

การขอรับบัตรส่งเสริม

ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อส ารองที่นั่ง ได้ทาง https://icis.ic.or.th

ส าหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

15 กุมภาพันธ์ 2565
09.00-12.00 น.

เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมแล้ว ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) 

จะส่งหนังสือแจ้งมติให้การส่งเสริมให้บริษัททราบถึงสิทธิและประโยชน์ ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ ที่บริษัท

จะต้องปฏิบัติ จึงจ าเป็นต้องเข้าใจถึงขั้นตอนวิธีการตอบรับการส่งเสริม ตลอดจนการยื่นเอกสาร 

เพื่อประกอบการขอออกบัตรส่งเสริมตามล าดับ 

1. การแจ้งมติให้การส่งเสริม

2. การด าเนินการหลังจากได้รับหนังสือแจ้งมติ

• ตอบรับการส่งเสริม

• ขยายเวลาตอบรับ

• ส่งเอกสารเพื่อออกบัตรส่งเสริม

• ขยายเวลาส่งเอกสารออกบตัร

• ยกเลิกการให้การส่งเสริม

3. การรับบัตรส่งเสริม

4. การแก้ไขบัตรส่งเสริม

วิทยากรจากกลุ่มบัตรส่งเสริม

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

คุณมัทนี จันทร์ศิริพร

เริ่มเข้าระบบ 08.30 น.

JOIN A TRAINING

ON ZOOM

วิทยากร

บริษัทละ1 ท่าน FREE



เปิดหัวเรื่องคอลัมน์มา เช่ือว่าผู้ใช้บริการ
หลายๆ ท่านคงจะมีอาการงงงวย! และมีค าถาม
เกิดขึน้ในความคิดมากมายว่ามันคืออะไร เก่ียวกับ
งานบริการอย่างไร ฯลฯ แต่ค าถามที่น่าจะเป็น
ไฮไลท์มากที่สุด ก็คือ USER MANAGEMENT นี ้
เก่ียวข้องอะไรกับผู้ใช้บริการกันล่ะ!

ค าตอบคือ เก่ียวข้องกับผู้ใช้บริการโดยตรงแน่นอน เพราะว่าระบบนีเ้ป็นการด าเนินงานโดยส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ ภายใต้ช่ือ “ระบบบริหารจัดการสิทธ์ิการเข้าใช้งานบริการต่างๆ ของส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน” หรือ BOI USER MANAGEMENT ส าหรับให้ผู้ใช้บริการท่ีได้รับส่งเสริมการลงทุนใช้ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งาน 
การพิสูจน์และยืนยันตัวตนแบบ e-KYC และการพิสูจน์ยืนยันตัวตนท่ีส านักงาน การมอบอ านาจเพื่อก าหนดสิทธ์ิเข้าใช้งาน
ระบบสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของ สกท. รวมถึงการเข้าใช้งานระบบแบบ Single Sign On

มยุรีย์ งามวงษ์

mayureen@ic.or.th

โดยด าเนินงานตามข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ เก่ียวกับแนวทางการใช้ดิจิทัลไอดีส าหรับประเทศไทย ของส านักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ซ่ึงประกอบด้วย กรอบการท างาน (Framework) ข้อก าหนดของการ
พิสู จน์ตั วตน ( Identity Proofing Requirements) แล ะข้อก าหนดของการยืนยั นตั วตน (Authentication 
Requirements)

มาท าความรู้จักกับ

ระบบ การบริหารจัดการผู้ใช้ 
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การ เ ช่ือม โยงข้ อ มู ลของผู้ ใ ช้ ง าน BOI USER 
MANAGEMENT จ ะส่ งผลส า คัญมาก กับกา ร เ ข้ า ใ ช้
ระบบงานของสมาคม ได้แก่ ระบบงานสิทธิประโยชน์
เครื่องจักร (eMT) และระบบงานสิทธิประโยชน์วัตถุดิบ 
(RMTS) โดยจะท าการเช่ือมข้อมูลผู้ใช้บริการจากฐานข้อมูล 
ของ สกท. มาใช้ใน Application เพื่อเข้าใช้ระบบงานแทน
ข้อมูลผู้ใช้บริการเดิมทีใ่ช้อยู่ในปัจจุบัน

แน่นอนว่าผลดีของการจัดท าระบบบริหาร
จัดการผู้ใช้นี้ จะสามารถก าหนดสิทธ์ิการใช้งานของ
แต่ละ ID ได้ สามารถปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลได้
ตัง้แต่เริ่มใช้งาน โดยมีนโยบายให้ผู้ใช้งานเป็นเจ้าของ
ข้อมูล และสร้างความเช่ือมั่นให้กับบริษัทด้วยตัวตนท่ี
มีความน่าเช่ือถือ และมีผลรับรองทางกฎหมาย

ซ่ึง ปัจจุบันอยู่ ในช่วงของการพัฒนาและ
ทดสอบระบบก่อนเปิดให้ผู้ใช้บริการซ่ึงเป็นกิจการท่ี
ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทุกโครงการเข้าลงทะเบียน 
และการทดสอบระบบการเช่ือมโยงข้อมูลบริษัทและ
ข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้กับระบบงาน eMT / RMTS 
โดยคาดการณ์ว่าจะสามารถพร้อมเปิด ให้บริการ
ภายในปี 2565

ที่มา:  https://boi-um.one.th/
https://standard.etda.or.th/?p=10132
https://standard.etda.or.th/wp-content/uploads/
2021/10/Digital-ID-Infographic-Intro_V1.pdf

ภาพจาก: https://qwasar.io/upskill/
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สมาคมมุ่งมั่นและพัฒนางานบริการท่ีมีศกัยภาพ 
ด้วยบุคลากรผู้ เช่ียวชาญแบบมืออาชีพ พร้อมด้วย
เทคโนโลยีอันทันสมัยท่ีเลือกสรรมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
งานบริการของสมาคม สมาคมไม่เคยหยุดการพัฒนา
และเพิ่มช่องทางงานบริการใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ และสร้างความพึงพอใจได้อย่าง
สูงสุด โดยสมาคมได้เปิดบริการใหม่ “บริการให้ค าปรึกษา
ผ่าน ZOOM by CSU” เป็นบริการให้ค าปรึกษาปัญหา
การใช้งาน ระบบ eMT Online และ ระบบ RMTS โดย
ผู้ใช้บริการสามารถนัดหมายวันและเวลาเพื่อรับบริการ
ผ่านทางเว็บไซต์สมาคม หรือสแกน QR Code และ
กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน จากนั้น ทางสมาคมโดย
หน่วยงาน CSU จะยืนยันการนัดรับบริการทางอีเมล 
ซ่ึงผู้ใช้บริการจะได้รับบริการค าปรึกษาผ่านแพลตฟอร์ม 
ZOOM

เบญจมาศ  เกียรติ์ภานนท์

benjamas@ic.or.th

ZOOM

บริการให้ค าปรึกษาผ่าน ZOOM by CSU สมาคม
เน้นบริการด้านการใช้งานส าหรับระบบงาน eMT Online 
และ RMTS เม่ือผู้ใช้บริการพบปัญหา เกิดความติดขัด
ในขัน้ตอนงาน ท าให้การปฏิบัติงานไม่ได้ตามวัตถุประสงค์ 
ซ่ึงอาจส่งผลให้การน าเข้า-ส่งออกวัตถุดิบและเครื่องจักร
ไม่ประสบความส าเร็จ สมาคมพร้อมให้ค าปรึกษาโดย
บุคลากรผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้าน ร่วมแก้ไขปัญหาและ
คลายกังวลให้กับผู้ใช้บริการ สร้างกระบวนการท างาน
ท่ีมีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผล โดยเริ่มเปิดให้บริการ
แล้ว ตัง้แต่วันท่ี 11 มกราคม 2565 ผู้ใช้บริการสามารถ
จ อ ง คิ ว นั ด ห ม า ย รั บ บ ริ ก า ร ล่ ว ง ห น้ า  ไ ด้ ท่ี
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4ZU5
8mp4KJs3y1JeGB5N0_r3YrouT7oOId_O2lCtd1aauA
/viewform หรือ www.ic.or.th

ผ่าน

บริการให้ค าปรึกษา

by CSU
ZOOM by CSU

จองคิวให้ค าปรึกษา

zoom by csuผ่าน

เปิดให้บริการสมาคมสโมสรนักลงทุน

i cn 14 <เฉพาะงานบริการระบบงาน eMT และ RMTS>

สแกนเลย



30-60 วัน

7 วัน

7 วัน

สมัครใช้

บริการ 

eMT

BOI Approve

สั่งปล่อย

(น าเข้า) 

เครื่องจักร

ขยาย

ระยะเวลา

น าเข้า

เครื่องจักร

30 วัน

ติดต่อ...

ขออนุมัติ

บัญชีรายการ

เครื่องจักร

ครั้งแรก ในระบบ 

eMT Online 

ขอชื่อรอง / 

ขอรายการอะไหล่ / 

รายการแมพ่ิมพ์ใน

ระบบ eMT Online 

วิธีด าเนินการ
หลังได้รับส่งเสริมการลงทุน

ตามมาตรา 28, 29

หากแต่ละขั้นตอน

เป็นเรื่องยุงยาก
ส า ห รั บ คุ ณ

IC
COUNTER
SERVICE

บริการคีย์ข้อมูล

งานสิทธิและประโยชน์

ด้านเครื่องจักร

ด้วยทีมงานมืออาชีพ

0 2666 9449 ¡´ 6 (¤Ø³ÊØ¡ÑÞÞÒ)   

e-mail : counterservice@ic.or.th



สมัครสมาชิก 

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายคลิก www.ic.or.th

จดหมายข่าว ICN

สิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 36

Q : บริ ษัท A (BOI) เ ป็นประ เภทกิจการผลิตและส่งออก ต่อมามี บริษัท B (BOI) ประ เภทกิจการ
ผลิตส่งออกเ ช่น เดียวกัน และผลิตสินค้า เหมือนกัน และจากนั ้นพบว่า บริ ษัท B มีวัตถุดิบ
ไม่เพียงพอ จึงไปขอซื้อวัตถุดิบจากบริษัท A มาเพื่อผลิต อยากทราบว่า
(1) ด าเนินการแบบนี้สามารถท าได้หรือไม่  (2) กรณีท าได้ จะสามารถคืน Report V ได้ปกติหรือไม่

icn 16  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อี เมล icn@ic.or.th

มยุรีย์ งามวงษ์
mayureen@ic.or.th

A : 1. เท่าที่ตรวจสอบประกาศ BOI ไม่พบว่ามีประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี ่ยวกับการโอนวัตถุดิบ จะมีเพียง
คู่มือการปฏิบัติงานของ จนท. BOI และแบบฟอร์มในการขอโอน / รับโอนวัตถุดิบ และก าหนดระยะเวลาในการพิจารณา
อนุมัติการโอน

2. แนวทางการพิจารณาของ BOI มีหลักเกณฑ์เพียงว่า ผู้โอนและผู้รับโอนต้องมีบัญชีรายการวัตถุดิบที่จะโอน / รับโอน
ตรงกัน ยังอยู่ในระหว่างระยะเวลาท่ีได้รับสิทธติามมาตรา 36 และปริมาณท่ีจะโอนต้องไม่เกินปริมาณสงูสุด (Max Stock) ของผู้รับโอน

3. ในการอนุมัติให้โอน / รับโอนวัตถุดิบ ผู้รับโอนจะต้องมีหนังสือยืนยันว่า หากไม่น าวัตถุดิบที่ได้รับโอนไปผลิตส่งออก 
ผู้รับโอนจะยินยอมช าระภาษีอากรขาเข้าตามสภาพ ณ วันน าเข้า แทนผู้โอน

หาก BOI พิจารณาไม่อนุมัติให้โอน / รับโอนวัตถุดิบ อาจต้องแก้ปัญหาโดยให้บริษัท A (ผู้น าเข้า)
ขออนุญาตส่งวัตถุดิบไปต่างประเทศ (เช่น ส่งไปในเขต Free Zone) จากนัน้ บริษัท B ยื่นขอ
สัง่ปล่อยวัตถุดิบน าเข้าจาก Free Zone

กรณีท่ี BOI อนุมัติให้ โอน / รับโอนวัตถุดิบ จะออกเป็นหนังสืออนุมัติและบัญชีรายการ
ปริมาณวัตถุดิบท่ีจะให้โอน / รับโอน ซ่ึงบริษัทต้องน าหนังสืออนุมัตินี้ไปย่ืนปรับยอดท่ี IC (คือยัง
ไม่มีการอนุมัติและปรับยอดแบบ Paperless)

ปัญหาเกี่ยวกับการโอน / รับโอนวัตถุดิบ จะเกิดขึ้นในกรณีท่ีผู้โอนเลิกกิจการหลังจากการโอนวัตถุดิบ และผู้รับโอนไม่น า
วัตถุดิบนัน้ไปผลิตส่งออก กรณีนี้ รัฐจะไม่สามารถจัดเก็บภาษีของวัตถุดิบนัน้ได้ เน่ืองจากผู้ท่ีมีภาระภาษี (= ผู้น าเข้า = ผู้โอน) 
ได้เลิกกิจการไปแล้ว การพิจารณาอนุมัติ / ไม่อนุมัติ จึงเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของ จนท. BOI ท่ีต้องพิจารณาโดยรอบคอบ

เน่ืองจากปัจจุบัน BOI ไม่มีประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติการโอน / รับโอนวัตถุดิบ ดังนัน้ การพิจารณา
จึงขึน้อยู่กับ จนท. และ ผอ. ของกองส่งเสริมการลงทุนนัน้ๆ จึงแนะน าให้ปรึกษากับ จนท. ผู้รับผิดชอบโครงการของบริษัทโดยตรง

ติดตาม FAQ 108 ค าถามกับงานส่งเสริมการลงทุน ได้ทาง www.faq108.co.th



หัวข้อการสัมมนา

1. สิทธิประโยชน์ภายใต้ BOI ตาม พรบ. ส่งเสริม
การลงทุน พ.ศ. 2520 มาตรา 24 25 และ 26

2.ประเภทของวีซ่า และวิธีการย่ืนขอ
• วัตถุประสงค์ของวีซ่า
• การย่ืนขอวีซ่า

3.หลักเกณฑ์ของการย่ืนค าขอ
• เกณฑ์การย่ืนขออนุมัติต าแหน่ง
• เกณฑ์การย่ืนขอบรรจุต่างชาติและครอบครัว
• เกณฑ์การย่ืนขอขยายระยะเวลาต าแหน่ง

ระบบงานช่างฝีมือ

for

แนวทางปฏิบัติ

Visas

เหมาะส าหรับ

เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายต่างประเทศน าเข้าช่างฝีมือ บริษัทท่ีได้รับส่งเสริม
การลงทุน และบุคคลผู้ท่ีสนใจทัว่ไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่ม เติม

Single Window
and Work Permit

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 JOIN 

A TRAINING

ON

สมาคมสโมสรนักลงทุนขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา

เวลา 09.00 – 12.00 น.

(เริ่มเข้าระบบเวลา 08.30 น.)

Tel. : 0 2666 9449 กด 3

E-mail : icis@ic.or.th

Facebook : Investor Club Association

Line : @investorclub

Website : www.ic.or.th 

วิทยากร

คุณอรรจน์ อิ่มศูนย์

นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับช านาญการ 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ลงทะเบียนออนไลน์  

https://icis.ic.or.th 
ผู้ใช้บริการ
บริษัทละ 1 ท่าน



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 




