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ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ยังคงเป็นสิ่งที่ต้องเน้นย ้าและกระตุ้น
จิตส านึกของคนโดยส่วนใหญ่ให้หันมาสนใจ ใส่ใจในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและธรรมชาติ
ที่มีอยู่แล้วให้คงอยู่และร่วมกันเพิ่มจ านวนมากขึ้นส าหรับทดแทนความสูญเสียที่เกิดขึ้น
เมื่อในอดีต  

ความใส่ ใจรักษาสิ่ งแวดล้อมเริ่มขยายวงกว้างสู่แวดวงอุตสาหกรรมมากขึ้น 
โดยผู้ประกอบการหลายรายหันมาด าเนินธุรกิจในแนวทางอนุรักษ์และให้ความส าคัญต่อ
สภาพแวดล้อม ปรับกระบวนการผลิตและบริการให้ไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อม หรือที่เรียกว่า 
“เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” นัน่เอง

และเพื่อกระตุ้นการส่งเสริมการลงทุนที่เสริมสร้างบทบาทการรักษาสภาพแวดล้อมให้
ยัง่ยืน ทางส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ จึงได้มีมาตรการกระตุ้น
และขับเคล่ือนให้เกิดการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน อันเป็น
การด าเนินธุรกิจสร้างรายได้และท าให้ภาพรวมของเศรษฐกิจประเทศเติบโตควบคู่กับการดูแล
รักษาและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงชุมชนพืน้ที่ใกล้เคียงให้มีความเจริญพร้อมกับ
สภาพแวดล้อมที่ดีอย่างยัง่ยืน

มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ได้แก่ ด้านการ
ปรับปรุงเง่ือนไขการใช้สารท าความเย็นลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส าหรับกิจการห้องเย็น 
หรือ กิจการห้องเย็นและขนส่งห้องเย็น ซ่ึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
3 ปี หรือสิทธิประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร ตามเง่ือนไขที่บีโอไอก าหนด

ด้านสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage) 
โดยเพิ่มประเภทกิจการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ และปรับปรุงเง่ือนไขกิจการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
จะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี และ 5 ปี ตามเง่ือนไขที่บีโอไอก าหนด

การสนับสนุนตามมาตรการนี้ จะช่วยให้ผู้ประกอบการที่ เกี่ยวเนื่องกับสิ่งแวดล้อม
ได้มีทางเลือกในการด าเนินการให้ไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้โมเดลด้านเศรษฐกิจ
ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) มาเป็นส่วนส าคัญ เพื่อสร้าง
สภาวะแวดล้อมที่ดีอย่างยัง่ยืน

สมาคมสโมสรนักลงทุนพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อด าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน สร้างความส าเร็จทัง้ภาพรวมเศรษฐกิจที่เติบโตและสภาพแวดล้อมที่
ยั่งยืน ด้วยบริการที่ดี สะดวก และรวดเร็ว ผ่านการให้บริการแบบออนไลน์ของสมาคม 
พร้อมด้วยบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวทางการลดปัญหาในการปฏิบัติงานให้กับ
ผู้ประกอบการที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งานระบบบริการของสมาคม ผ่านบริการ Customer
Support Unit : CSU โทรศัพท์ 0 2666 9449 กด 1 รวมถึงทางเฟซบุ๊ก และ Line OA
พร้อมด้วยบริการด้านหลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนาที่มุ่งเน้นให้ความรู้ด้านส่งเสริมการลงทุน 
และบริการอบรมแบบตัวต่อตัว One on One Training ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้
ทาง http://icis.ic.or.th หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2666 9449 กด 3 
และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของสมาคมได้ทาง www.ic.or.th
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ประ เทศ ไทยก ำลั ง เผ ชิญควำมท้ ำทำยด้ ำน
เศรษฐกิจจำกกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ควำมเส่ียง
จำกไวรั สสำยพัน ธ์ุ ใหม่ โอ ไมครอน แนวโน้มกำร
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลก รวมถึงควำมผันผวนของ
เศรษฐกิจโลกซ่ึงได้ส่งผลกระทบต่อกำรลงทุนของไทยให้
ชะลอตัว คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน หรือบอร์ด
บี โอไอ จึงได้ออกมำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนท่ี ใ ห้
ควำมส ำคัญต่อกำรพลิกฟ้ืนกำรลงทุนของภำคเอกชน 
ส่่ง เสริิม ใ ห้้ เ กิิดกำรลงทุนในพื้น ท่ีและอุตสำหกรรม
เป้ำหมำย รวมถึงกระตุ้้นให้้ภำคเอกชนมีีส่่วนร่่วมในกำร
พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ซ่ึงเป็นปัจจัยส ำคัญท่ีจะช่วย
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจไทยได้อย่ำงรวดเร็ว เกิดกำรสร้ำงงำน 
กระจำยรำยได้ และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของประเทศ ได้แก่
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คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ได้ขยำยเวลำ
มำตรกำรกระตุ้นกำรลงทุนส ำหรับโครงกำรลงทุนขนำด
ใหญ่ท่ีจะส่งผลกระทบในวงกว้ำงต่อกำรกระตุ้นกิจกรรม
ทำงเศรษฐกิจ โดยเน้นอุตสำหกรรมเป้ำหมำยท่ีใช้เทคโนโลยี
ขัน้สูง จำกเดิมท่ีสิน้สุดในปี 2564 ให้สำมำรถยื่นขอรับกำร
ส่งเสริมได้ถึงสิน้ปี 2565 ซ่ึงมีเง่ือนไขและสิทธิประโยชน์ดังนี้

คุณดลพร จันทร์เอี่ยม

นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

3) ต้องเป็นโครงกำรท่ีได้รับสิทธิและประโยชน์
ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลตำมมำตรกำรส่งเสริมกำร
ลงทุนต่ำงๆ รวมกันแล้วไม่เกิน 8 ปี

4) ต้องมีกำรลงทุนจริง (โดยไม่รวมค่ำท่ีดินและ
ทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่ำ 1,000 ล้ำนบำท ภำยใน 
12 เดือน นับจำกวันท่ีออกบัตรส่งเสริม 

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทย

มาตรการบีโอไอ

1. มำตรกำรกระตุน้กำรลงทุน

เงื่อนไข
1) ใช้กับโครงกำรท่ียื่นขอรับกำรส่งเสริมภำยใน

ปี 2565
2) ต้องเป็นกิจกำรในกลุ่ม A1 A2 และ A3 (ได้รับ

สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล 5 - 8 ปี 
ตำมเกณฑ์ปกต)ิ ยกเว้น

2.1 ประเภทกิจกำรท่ีไม่มีท่ีตัง้สถำนประกอบกำร 
เช่น กิจกำรขนส่งทำงอำกำศ กิจกำรขนส่งทำงเรือ เป็นต้น

2.2 ประเภทกิจกำรท่ีก ำหนดเง่ือนไขให้ตัง้ในพืน้ท่ี
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ หรือ เขตเศรษฐกิจพิเศษเท่ำนัน้ 

5) ไม่อนุญำตให้ขยำยเวลำตอบรับกำรส่งเสริมและ
ส่งหลักฐำนกำรออกบัตรส่งเสริม ทั้งนี้ จะพิจำรณำ
ขยำยเวลำน ำเข้ำเครื่องจักรและเปิดด ำเนินกำรตำมควำม
เหมำะสม

6) ต้องยื่นหลักฐำนกำรลงทุนจริงเพื่อขอรับสิทธิ
และประโยชน์เพิ่มเติมตำมแบบท่ีส ำนักงำนก ำหนดภำยใน 
18 เดือน นับจำกวันท่ีออกบัตรส่งเสริม ทัง้นี ้ส ำนักงำน
จะพิจำรณำขยำยเวลำยื่นหลักฐำนกำรลงทุนจริงเพื่อ
ขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมได้ตำมควำมเหมำะสม 
โดยในวันท่ียื่นขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตำม
มำตรกำรนี้ จะต้องมีสิทธิและประโยชน์กำรยกเว้นภำษี
เงินได้นิติบุคคลเหลืออยู่ทั ้งระยะเวลำและวงเงินท่ีได้รับ
ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล

สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม
จะได้รับสิทธิและประโยชน์กำรลดหย่อนภำษีเงินได้

นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีได้จำกกำรลงทุนในอัตรำ
ร้อยละ 50 ของอัตรำปกติเป็นระยะเวลำ 5 ปี นับจำก
วันสิ้นสุดระยะเวลำกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล 
เพิ่มเติมจำกเกณฑ์ปกติ 
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คณะกรรมกำรส่ง เสริมกำรลงทุน ได้ออก
มำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนในพืน้ท่ีเขตพัฒนำพิเศษภำค
ตะวันออก (EEC) มำอย่ำงต่อเน่ืองตัง้แต่ปี 2560 โดยมี
เจตนำรมณ์เพื่อส่่งเสริิมให้้เกิิดกำรลงทุนในกิิจกำรเป้ำหมำย
และในพืน้ท่่ี 3 จัังหวััด คืือ ฉะเชิิงเทรำ ชลบุรีี และระยอง 
ตลอดจนกระตุ้้นให้้ภำคเอกชนมีีส่่วนร่่วมในกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์ กำรพัฒนำพืน้ท่ี EEC เป็นส่วนหนึ่งของ
นโยบำยหลักของรัฐบำลท่ีจะขับเคลื่อนประเทศสู่ประเทศไทย 
4.0 ดังนั้นผู้ ท่ีลงทุนในอุตสำหกรรมเป้ำหมำยในพื้นท่ี
ท่ีก ำหนดหรือมีกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์จะได้รับสิทธิ
ประโยชน์สูงกว่ำเกณฑ์ปกติ ตำมประกำศคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรลงทุนท่ี 2/2563 เรื่อง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ลงทุนในพื้นท่ี เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC) 
ลงวันท่ี 15 มกรำคม 2563 และประกำศอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
โดยสรุปหลักเกณฑ์ สิทธิและประโยชน์ และเง่ือนไข ดังนี้

(1) ก ำหนดใ ห้พื้น ท่ี เขตพัฒนำพิ เศษภำค
ตะวันออก (EEC) ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรำ ชลบุรี และ
ระยอง เป็นเขตส่งเสริมกำรลงทุน

(2) ก ำหนดให้กิจกำรในกลุ่ม A3 ขึ้นไป (ได้รับ
สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล 5 - 8 ปีตำม
เกณฑ์ปกติ) และกิจกำรในหมวด 8 กำรพัฒนำเทคโนโลยี
เป้ำหมำย รวมถึงกิจกำรท่ีมีกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีเป้ำหมำยในหมวด 8 เป็นกิจกำรเป้ำหมำยในเขต
พัฒนำพิเศษภำคตะวันออก ยกเว้นประเภทกิจกำรท่ีมี
นโยบำยเฉพำะ ท่ีจะ ไ ม่ ใ ห้ ได้รับ สิทธิและประ โยชน์ตำม
มำตรกำรนีต้ำมท่ีส ำนักงำนก ำหนด เช่น กิจกำรท่ีไม่มีท่ีตัง้
สถำนประกอบกำรชดัเจน กิจกำรท่ีมีเง่ือนไขบังคับเรื่อง
ท่ีตั้งสถำนประกอบกำรซ่ึงไม่อยู่ ในจังหวัดฉะเชิงเทรำ 
จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง เป็นต้น

(3) ก ำหนดกำรให้สิทธิและประโยชน์ด้ำนภำษี
เงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมตำมหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

ควำมร่วมมือในกำรรับนักเรียนหรือนักศึกษำเข้ำ
ฝึกอำชีพ โดยมีจ ำนวนนักเรียนหรือนักศึกษำท่ีจะ
รับเข้ำฝึกอำชีพไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของจ ำนวน
พนักงำนทัง้หมดในโครงกำรท่ียื่นขอรับกำรส่งเสริมกำร
ลงทุน หรือ ไม่น้อยกว่ำ 40 คน แล้วแต่จ ำนวนใด
ต ำ่กว่ำ โดยจะให้ได้รับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม ดังนี้

- กิจกำรในหมวด 8 กำรพัฒนำเทคโนโลยี
เป้ำหมำย และกิจกำรสนับสนุนกำรพัฒนำเทคโนโลยี
เป้ำหมำย ให้ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม 
2 ปี   

- กิจกำรในกลุ่ม A3 ขึ้นไป ให้ได้รับกำร
ลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 เพิ่มเติม 3 ปี 

2. มำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนในพื้นที่ เขตพัฒนำ
พิเศษภำคตะวันออก (EEC)

กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
ในกรณีท่ีมีควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำ

ตำมรูปแบบที่ก ำหนด ได้แก่ ควำมร่วมมือในโครงกำร 
Work-integrated Learning (WiL) สหกิจศึกษำและทวิภำคี 
หรือควำมร่วมมือ เพื่ อพัฒนำบุคลำกร ไทย ในด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอื่นๆ ตำมที่ได้รับควำมเห็นชอบ
จำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน โดยจะต้องยื่นแผน

ท่ีตัง้โครงกำร
1) กรณีตัง้โครงกำรในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจ

พิเศษ เพื่อกิจกำรพิเศษ ทัง้ 5 แห่ง ได้แก่ 
- เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : เมือง

กำรบินภำคตะวันออก (EECa)
- เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : เขต

นวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก 
(EECi) 

- เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : เขต
ส่งเสริมอุตสำหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) 

- เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : ศูนย์
นวัตกรรมกำรแพทย์ครบวงจร ธรรมศำสตร์(พัทยำ) 
(EECmd) 

- เ ข ตส่ ง เ ส ริ ม เ ศ รษฐ กิจพิ เ ศษ  : 
กำรแพทย์จีโนมิกส์ มหำวิทยำลัยบูรพำ (บำงแสน) 
(EECg) ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมดังนี้

- กิจกำรในหมวด 8 กำรพัฒนำ
เทคโนโลยีเป้ำหมำย และกิจกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีเป้ำหมำย ให้ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล 
เพิ่มเติม 1 ปี

- กิจกำรในกลุ่ม A3 ขึ้นไป ให้ได้รับ
กำรลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 เพิ่มเติม 
2 ปี
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2) ในกรณีตัง้โครงกำรในนิคมอุตสำหกรรมหรือ
เขตอุตสำหกรรมท่ีได้รับส่งเสริมในจังหวัดฉะเ ชิงเทรำ 
ชลบุรี และระยอง ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์กำรยกเว้นภำษี
เงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม 1 ปี ตำมหลักเกณฑ์ในประกำศ 
กกท. ท่ี 2/2557

สรุปสิทธิและประโยชน์ด้ำนภำษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม กรณีตัง้โครงกำรในจังหวัดฉะเชิงเทรำ ชลบุรี 
และระยอง ได้ดังนี้

หมำยเหตุ* ในกรณี EECi ซ่ึงมีสถำนะเป็นเขตวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับกำรส่งเสริมนัน้ ตำมประกำศ กกท. ที่ 2/2557 ก ำหนดให้
กิจกำรเป้ำหมำยที่ตัง้ในเขตวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับกำรส่งเสริมจะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้

ทั้งนี้ โครงกำรที่สำมำรถด ำเนินกำรเข้ำข่ำย
หลักเกณฑ์ทัง้ 2 ด้ำน (กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และ
ท่ีตัง้โครงกำร) ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ด้ำนภำษีเงินได้
นิติบุคคลเพิ่มเติมควบคู่กันได้

กิจกำรเป้ำหมำย

เงื่อนไขในกำรได้รับสิทธิฯ ด้ำนภำษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม

เกณฑ์กำรพัฒนำ    

ทรัพยำกรมนุษย์

ด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี

เกณฑท์ี่ตัง้

EECa, EECi*, EECd,

EECmd, EECg

นิคมอุตสำหกรรม

หรือเขตอุตสำหกรรม

หมวด 8 และกิจกำรสนบัสนนุ

(สิทธิพืน้ฐำน ยกเว้นภำษีเงินได้ฯ 10 ปี)
+ ยกเว้นภำษีเงินได้ฯ 2 ปี + ยกเว้นภำษีเงินได้ฯ 1 ปี + ยกเว้นภำษีเงินได้ฯ 1 ปี

A1, A2

(สิทธิพืน้ฐำน ยกเว้นภำษีเงินได้ฯ 8 ปี)

+ ลดหย่อนภำษีเงินได้ฯ 50%

3 ปี

+ ลดหย่อนภำษีเงินได้ฯ 50% 

2 ปี
-

A3

(สิทธิพืน้ฐำน ยกเว้นภำษีเงินได้ฯ 5 ปี)

+ ลดหย่อนภำษีเงินได้ฯ 50%

3 ปี

+ ลดหย่อนภำษีเงินได้ฯ 50%

2 ปี
+ ยกเว้นภำษีเงินได้ฯ 1 ปี

ประเภทกจิกำรเป้ำหมำย สิทธพิืน้ฐำน
สิทธเิพิม่เตมิ

กรณีตัง้ในเขตวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยฯี

- กิจกำรออกแบบทำงอเิลก็ทรอนกิส์

- กิจกำรวจิยัและพฒันำ

- กิจกำรเทคโนโลยชีีวภำพ (Biotechnology)

- กิจกำรบรกิำรออกแบบทำงวศิวกรรม

- กิจกำรบรกิำรทดสอบทำงวทิยำศำสตร์

- กิจกำรบรกิำรสอบเทยีบมำตรฐำน

- กิจกำรสถำนฝึกฝนวชิำชีพ

ยกเว้นภำษีเงินได้

นิติบุคคล 8 ปี 

โดยไม่จ ำกัดวงเงิน

ลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล

50%

เพิ่มเติมอีก 5 ปี

- กิจกำรพฒันำเทคโนโลยเีป้ำหมำย 

- กิจกำรสนบัสนนุกำรพฒันำเทคโนโลยเีป้ำหมำย

ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล 
10 ปี

โดยไม่จ ำกัดวงเงิน

ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมอีก 2 ปี

โดยไม่จ ำกัดวงเงิน
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(4) ผ่อนผัน ท่ี ตั้ง โครงกำรลงทุน ใน กิจกำร
เป้ำหมำยตำมมำตรกำร EEC ท่ีจะขอรับสิทธิและประโยชน์
เพิ่มเติมกรณีตัง้โครงกำรในเขต EECi ให้สำมำรถตัง้อยู่
ในพื้นท่ีอุทยำนวิทยำศำสตร์ท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำก 
กกท. ให้เป็นเขตวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีได้ โดยจะต้อง
ย้ำยไปตัง้อยู่ในเขต EECi ภำยในวันท่ี 30 ธันวำคม 2565

(5) กรณีโครงกำรใดได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้น
ภำษีเงินได้นิติบุคคลรวมแล้วเกิน 8 ปี จะไม่ให้ได้รับสิทธิ
และประโยชน์ลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลตำมมำตรำ 
35 (1) เพิ่มเติมอีก

( หมำย เหตุ :  ร ำยล ะ เ อี ยด เพิ่ ม เ ติม โ ปรดดู ปร ะกำศ
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนและค ำช้ีแจงท่ีเกี่ยวข้องได้ท่ี 
www.boi.go.th)

ทัง้นี ้มำตรกำรกระตุ้นกำรลงทุน และมำตรกำร
ส ่ง เสร ิมกำรลงท ุน ในพื น้ ที ่เ ขตพ ัฒนำพ ิเศษภำค
ตะว ันออก (EEC) จะมีส ่วนส ำคัญในกำรกระตุ ้นให้
ภำคเอกชนเกิดกำรลงทุนในอุตสำหกรรมเป้ำหมำยและ
พืน้ท่ีทำงเศรษฐกิจเพิ่มมำกขึ้น ส่งผลให้เกิดกำรฟ้ืนตัว
ของเศรษฐกิจไทยได้ภำยหลังสถำนกำรณ์โควิด -19
คลี่คลำยลง

(6) มำตรกำรนี้ ให้มีผลบังคับถึงวันท ำกำร
สุดท้ำยของปี 2565 ยกเว้นสิทธิและประโยชน์ตำมท่ีตัง้ใน
เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจกำรพิเศษ 5 แห่ง 
ได้แก่ EECa, EECi, EECd, EECmd และ EECg สำมำรถ
ยื่นค ำขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนตำมมำตรกำรนีไ้ด้โดย
ไม่ก ำหนดระยะเวลำสิน้สุดในกำรยื่นค ำขอ
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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 ¡´ 3 (¤Ø³ÊØ¡ÑÞÞÒ)  

e-mail : counterservice@ic.or.th



มยุรีย์ งามวงษ์

mayureen@ic.or.th

การลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม
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ขับเคลื่อน

ด้วยมาตรการส่งเสริมการลงทุน

เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

การด า เ นิน ธุร กิจและ อุตสาหกรรม ใน ปัจ จุบั น 
โดยส่วนใหญ่จะได้รับอิทธิพลจากเทคโนโลยีดิ จิ ทัล ท่ีมี
ความก้าวหน้าและพัฒนาต่อเ น่ืองอย่ าง ไ ม่หยุด น่ิง 
แต่ท่ามกลางความก้าวหน้าและ เติบโตของเทคโนโลยี
ท่ีทันสมัยมากขึ้นเรื่อยๆ ผู้ประกอบการจ านวนไม่น้อยท่ียังมี
ความตระหนักและใส่ใจด้านส่ิงแวดล้อม โดยมุ่งมั่นด าเนิน
ธุรกิจท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยืน

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ 
เล็งเห็นความส าคัญด้านการลงทุนท่ีใส่ใจส่ิงแวดล้อม และการ
ด าเนินธุรกิจควบคู่กับการจัดการส่ิงแวดล้อมและชุมชน
ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้แบบเป็นมิตร ไม่ ส่งผลเสียต่อ
สภาพแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง รวมถึงไม่สร้างมลพิษทาง
อากาศ จึงได้ออกมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยปรับปรุงและเปิดประเภทกิจการใหม่
เพื่อช่วยกระตุ้นและสนับสนุนการขับเคลื่อนการลงทุนเพื่อ
ส่ิงแวดล้อม ดังนี้

1. ปรับปรุงเงื่อนไขการใช้สารท าความเย็นลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส าหรับกิจการห้องเย็น หรือ 
กิจการห้องเย็นและขนส่งห้องเย็น โดยมีเงื่อนไข คือ

โดยสารท าความเย็นธรรมชาติ เป็นสารซ่ึงเกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ เช่น ไฮโดรคาร์บอน คาร์บอนไดออกไซต์ 
เป็นต้น ซ่ึงไม่ท าลายชัน้บรรยากาศ ไม่ท าให้เกิดก๊าซ
เรือนกระจก รวมทั้งประหยัดพลังงานมากกว่าสาร
ท าความเย็นชนิดสังเคราะห์ท่ีใช้กันทั่วไป ส าหรับสาร
ท าความเย็นท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อย จะต้อง
ไม่อยู่ในกลุ่ม CFC และ HCFC ส่วนกลุ่ม HFC จะต้องมี
ค่า GWP ต ่ากว่า 3,000 จึงจะอยู่ในข่ายท่ีขอรับการ
ส่งเสริมการลงทุนได้

กรณีใช้สารท าความเย็นธรรมชาติ ยกเว้น
แอมโมเนีย จะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล 3 ปี 

กรณีใช้แอมโมเนีย จะได้รับสิทธิประโยชน์
ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร

กรณีใช้สารท าความเย็นท่ีไม่ใช่สารท าความ
เย็นธรรมชาติ  ซ่ึ ง ต้อง เ ป็นสาร ท่ี มีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมน้อย โดยพิจารณาจากตัวชีว้ดั เช่น Global
warming Potential (GWP) เป็นต้น จะได้สิทธิประโยชน์
ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร



ค าถ ามกั บ ง านส่ ง เ สริ มการลงทุ น

และสิทธิประโยชน์ในรูปแบบกระดานสนทนา (Webboard)

แหล่งรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับงานส่งเสริมการลงทุน

ข้อมูลการติดต่องาน BOI และ IC แจ้งข้อมูล ข่าวสาร 

และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

การสนับสนุนและ ส่ง เสริมการลงทุนส าหรับ
มาตรการนี้ แน่นอนว่าจะสามารถช่วยขับเคลื่อนและ
พัฒนาประเทศ โดยมีโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสี เขียว (BCG) เ ป็นกลไก
ขับ เคลื่อนท่ีส า คัญ เพื่อสร้างความก้าวหน้าทาง
เศรษฐกิจการลงทุนควบคู่กับการรักษาสภาพแวดล้อม 
และระบบนิเวศทางธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยัง่ยืน

ข้อมูลจาก: https://www.boi.go.th/index.php?page=press_releases_detail&topic_id=129254&
language=th&fbclid=IwAR3Hsccs028Ta0hiWMZGkL1BgPFnnX7v4NaAHvLjftlT6y
M3F2ZzWgZLJ8
https://www.facebook.com/boithailandnews

ผู้ประกอบการท่ีสนใจขอรับส่งเสริมการลงทุน
ตามมาตรการส่ง เสริมการลงทุนเพื่อการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ท่ี 
ศูนย์บริการลงทุน โทรศัพท์ 0 2553 811 1 อี เมล 
head@boi.go.th หรือ www.boi.go.th

2. สนั บสนุ นการ ใ ช้ เ ทค โน โ ลยี  CCUS (Carbon 
Capture, Utilization and Storage) 

เทคโนโลยี CCUS คือ เทคโนโลยี ในการดักจับ 
การใช้ประโยชน์และกักเก็บคาร์บอนในภาคอุตสาหกรรม 
โดยการสนับสนุนประกอบด้วย

2.1 เพิ่มประเภทกิจการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 
ท่ีใช้เทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และ การกักเก็บ
คาร์บอน 

- กรณี ใ ช้ เทคโน โลยี  Carbon Capture, 
Utilization and Storage: CCUS จะได้รับสิทธิประโยชน์
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี

- กรณีทั่วไป จะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี

2.2 ปรับปรุงเงื่อนไขกิจการผลิตผลิตภัณฑ์
ปิโตรเคมี 

- กรณี ใ ช้ เทคโน โลยี  Carbon Capture, 
Utilization and Storage: CCUS จะได้รับสิทธิประโยชน์
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี

- กรณีทั่วไป จะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี

FAQ 108
www.faq108.co.th
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ปี 2565 ยังเป็นปีเริ่มต้นส ำหรับกำรใช้พิกัด
ศุลกำกรฉบับ ปี ค.ศ. 2022 ตำมรอบระยะเวลำกำร
ปรับป รุงแ ก้ ไขทุก 5 ปี กระทรวงกำรคลัง แล ะ 
กรมศุลกำกรได้ออกประกำศหลำยฉบับท่ีเก่ียวข้องกับ
กำรเปลี่ยนแปลงพิกัดศุลกำกร เช่น กำรลดหรือยกเว้น
อำกร ตำม ม.12 หรือ ม.14 แห่งพระรำชก ำหนดพิกัด
อัตรำศุลกำกร พ.ศ.2530 กำรเ ช่ือมโยงข้อมูล
ใบอนุญำต / ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ระหว่ำงกรม
ศุลกำกรและหน่วยงำนรัฐท่ีก ำกับกำรน ำเข้ำ - ส่งออก 
ส่งผลให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องต้องศึกษำประกำศต่ำงๆ ให้ทัน
ต่อกำรใช้งำนตัง้แต่ 1 มกรำคม 2565 เป็นต้นไป

Customs Today ฉบั บ นี้ เ ป็ นฉบั บ แ รกของ
ปี 2565 ผู้เขียนขอน้อมอัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย 
และส่ิงศักดิ์สิทธ์ิท่ีผู้อ่ำนทุกท่ำนเคำรพ อ ำนวยพรให้
ทุกท่ำนมีควำมสุข มีสุขภำพพลำนำมัยแข็งแรง 
ประกอบกิจกำรงำนใดลุล่วงส ำเร็จตำมท่ีตัง้ใจ

ใช้ รหัสต่างๆ อย่างไร

ในใบขนสินค้า

ฉบับนี้ ผู้เขียนจะขอน ำเรื่องกำรเช่ือมโยงข้อมูล
ใบอนุญำต / ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ จำกประกำศ
ต่ำงๆ เฉพำะกำร ใ ช้รหัสยกเว้นกำรขออนุญำต 
(EXEMPT รหัสต่ำงๆ) เพื่อ เ ป็นข้อมูล เ ตือนใจกำร
ด ำ เนินกำรด้ำนกำรขออนุญำตน ำ เข้ ำ  ส่ งออก 
ท่ีก ำหนดโดยกฎหมำยอ่ืนท่ีไม่ใช่กฎหมำยศุลกำกร

ในกำรยื่นใบขนสินค้ำขำเข้ำ หรือ ใบขนสินค้ำขำออก 
ส ำหรับของท่ีต้องขออนุญำต หรือมีกำรรับรองกำรน ำเข้ำ
หรือกำรส่งออก ผู้น ำเข้ำ ผู้ส่งออก ต้องด ำเนินกำร
ในเรื่องดังกล่ำวตำมท่ีกฎหมำย หรือ ประกำศท่ีเก่ียวข้อง
ก ำหนด และต้องน ำใบอนุญำต / ใบรับรอง มำยื่นต่อ
เจ้ำหน้ำท่ีศุลกำกร แต่เฉพำะของท่ีมีพิ กัดศุลกำกร
ท่ีหน่วยงำนควบคุมได้ตกลงกับกรมศุลกำกรใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์มำช่วยในกำรก ำกับตรวจสอบ ผู้น ำเข้ำ 
ผู้ ส่งออกต้องด ำเนินกำรในระบบอิเล็กทรอนิกส์ คือ 
น ำข้อมูลกำรอนุญำตมำใส่ไว้ในช่องข้อมูลกำรอนุญำตใน
ใบขนสินค้ำ ระบบอิเล็กทรอนิกส์จะตรวจสอบกำรอนุญำต
โดยอัตโนมัติ และไม่ต้องน ำเอกสำรกำรอนุญำตมำยื่นต่อ
เจ้ำหน้ำท่ีศุลกำกร และ ของท่ีน ำเข้ำส ำเร็จตำมบัญญัติ
ของกฎหมำยศุลกำกร ตัง้แต่วันท่ี 1 มกรำคม 2565 ต้อง
ใช้พิกัดศุลกำกรใหม่ท่ีบังคับใช้ตัง้แต่ 1 มกรำคม 2565

แต่เน่ืองจำกในกฎหมำยหรือประกำศท่ีเก่ียวข้องกับ
กำรก ำกับควบคุมมีบทยกเว้นกำรขออนุญำต เช่น หำก
กฎหมำยควบคุมใดมีบทบัญญติัว่ำ กำรน ำเข้ำมำเป็นตัวอยำ่ง 
หรือ เพื่อใช้ในกำรศึกษำ ไม่ต้องขออนุญำตน ำเข้ำ ส่งออก 
ของนัน้ก็ไม่ต้องขออนุญำตหรือใบรับรองจำกหน่วยงำนนัน้ 
ดังนัน้ เพื่อให้กระบวนกำรกำรตรวจสอบใบอนุญำตในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ด ำเนินกำรได้ จ ำเป็นท่ีจะต้องก ำหนดให้มีรหัส
ยกเว้นส ำหรับของท่ี ไม่ ต้องขออนุญำตหรือใบรับรอง 
เพื่อแสดงไว้ในใบขนสินค้ำท่ีท ำให้ระบบอัตโนมัติสำมำรถ
ตรวจสอบและไม่ต้องเรียกหำใบอนุญำตหรือใบรับรองใดๆ 
กรมศุลกำกรและหน่วยงำนท่ีก ำกับกำรน ำเข้ำ ส่งออก จึงได้
ร่วมกันก ำหนดรหัสพิเศษส ำหรับของท่ีไม่ต้องขออนุญำต
น ำเข้ำ-ส่งออก ตำมบัญญัติของกฎหมำย เพื่อใช้บันทึก
ในใบขนสินค้ำ โดยรหัสยกเว้นใบอนุญำต มีดังนี้

คุณศุทธิกำนต์ กริชไกรวรรณ 
วิทยำกรด้ำนศุลกำกร
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กรมศุลกำกรได้ทบทวนพิกัดศุลกำกรของของท่ีใช้ใน
กำรเช่ือมโยงข้อมูลใบอนุญำต / ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 
ระหว่ำงกรมศุลกำกรและหน่วยงำนอ่ืน ให้เป็นพิกัด
ศุลกำกรฉบับปี 2022 และน ำมำออกประกำศกรม
ศุลกำกร เรื่องกำรเช่ือมโยงข้อมูลใบอนุญำต / ใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีเลขท่ีประกำศกรมศุลกำกร  คือ 196 
/2564-214 /2564 และ 221/2564-222/2564 และ 
224/2564-225/2565 มีผลบังคับใช้ในกำร

ตำรำง “รหัสกำรยกเว้นของหน่วยงำนต่ำงๆ ” 
มีประโยชน์ส ำหรับช่วยกำรตัดสินใจว่ำของท่ีน ำเข้ำหรือ
ส่งออกต้องขออนุญำตหรือ ไม่  เ ช่น หำก เห็นว่ ำ
หน่วยงำนท่ีต้องไปด ำเนินกำรขออนุญำต มีรหัสยกเว้น 
เ ป็น ร หัส EXEMPT 6 แปลว่ำ ผู้น ำ เข้ ำ ผู้ ส่งออก 
ต้องศึกษำว่ำ รำคำของเท่ำใดที่ ไม่ต้องขออนุญำต 
เป็นต้น

รหัสยกเวน้ ค ำอธิบำย

EXEMPT1 ไม่ต้องมีใบอนุญำต / ใบรับรอง เน่ืองจำกเป็นส่วนรำชกำร หรือรัฐวิสำหกิจ เป็นต้น

EXEMPT2
ไม่ต้องมีใบอนุญำต / ใบรับรอง เนื่องจำกวัตถุประสงค์กำรน ำไปใช้งำนไม่ต้องขอใบอนุญำต /
ใบรับรอง เช่น เป็นของตัวอย่ำง หรือน ำเข้ำเพ่ือกำรศึกษำ เป็นต้น

EXEMPT3
ไม่ต้องมีใบอนุญำต / ใบรับรอง เน่ืองจำกมีกฎหมำยอื่นควบคุมและได้รับอนุญำตจำกหน่วยงำน
ท่ีควบคุมแล้ว

EXEMPT4 ไม่ต้องมีใบอนุญำต / ใบรับรอง เน่ืองจำกเป็นไปตำมข้อตกลงระหว่ำงประเทศ

EXEMPT5
ไม่ต้องมีใบอนุญำต / ใบรับรอง เน่ืองจำกปริมำณไม่ถึงเกณฑ์ท่ีต้องขอใบอนุญำต / ใบรับรอง 
เช่น น ำ้หนัก จ ำนวน ควำมเข้มข้น เป็นต้น

EXEMPT6 ไม่ต้องมีใบอนุญำต / ใบรับรอง เน่ืองจำกรำคำไม่ถึงเกณฑ์ท่ีต้องขอใบอนุญำต / ใบรับรอง

EXEMPT88
ไม่ต้องมีใบอนุญำต / ใบรับรอง เน่ืองจำกได้ยื่นใบอนุญำตหรือใบรับรองน ำเข้ำในเขตปลอดอำกร
ในครัง้แรกแล้ว

EXEMPT99 ไม่ต้องมีใบอนุญำต / ใบรับรอง เนื่องจำกกรณีอื่นๆ

EXEMPT152
ไม่ต้องมีใบอนุญำต / ใบรับรอง เนื่องจำกน ำเข้ำในเขตปลอดอำกำรตำมมำตรำ 152 วรรค 1 
แห่ง พ.ร.บ. ศุลกำกร 2560

ตรวจสอบใบอนุญำตท่ีเช่ือมโยงในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ตัง้แต่ 1 มกรำคม 2565
เ ป็น ต้น ไป  แล ะ ในปร ะกำศดั งกล่ ำว 
จะก ำหนดรหัสกำรยกเว้นใบอนุญำตของ
แต่ละหน่วยงำนไว้ด้วย โดยผู้ เขียนได้
รวบรวมรหัสกำรยกเว้นจำกประกำศ
ดังกล่ำวมำจัดท ำเป็นตำรำงเพื่อให้ง่ำย
ต่อกำรใช้งำน ตำมตำรำง “รหัสกำร
ยกเว้นของหน่วยงำนต่ำ งๆ ”  ท้ำย
บทควำม
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ส่วนนีผู้้บันทึกข้อมูลต้องระวัง ในเรื่องกำรใส่ข้อมูลเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำกร เช่น กำรขอใช้สิทธิชดเชย
ค่ำภำษีอำกร เลขท่ีสูตรกำรผลิตเพื่อใช้กับสิทธิฯ ตำมมำตรำ 29

กำรตรวจสอบว่ำพิกัดศุลกำกรใดมีกำรเช่ือมโยงใบอนุญำตในระบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่ำงกรมศุลกำกร
และหน่วยงำนควบคุม สำมำรถตรวจสอบได้จำกเว็บไซต์กรมศุลกำกร ช่อง “บริกำรอิเล็กทรอนิกส์” แล้วเลือก 
“ใบอนุญำต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์” หรือ กดท่ี ICON “เอกสำรและข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับ HS CODE 2022”

นอกจำกนี้ รหัสยกเว้น EXEMPT 88 จะใช้เฉพำะกับใบขนสินค้ำขำเข้ำโอนย้ำยออกจำกเขตปลอดอำกร  
(ประเภทเอกสำร เป็น C) หรือ ใบขนสินค้ำขำเข้ำช ำระภำษีอำกร (ประเภทเอกสำรเป็น P) ท่ีน ำของออกจำกเขตปลอด
อำกรในสภำพเดียวกับของท่ีน ำเข้ำไปในเขตปลอดอำกร และได้ยื่นใบอนุญำต / ใบรับรอง ไว้ในใบขนสินค้ำขำเข้ำท่ีน ำ
ของจำกต่ำงประเทศเข้ำมำในรำชอำณำจักร (ประเภทเอกสำร เป็น 0) แล้ว ดังนัน้ขณะน ำออกจำกเขตปลอดอำกรซ่ึง
ถือเป็นกำรน ำเข้ำจึงไม่ต้องยื่นใบอนุญำต / ใบรับรองอีก ในอีกควำมหมำยหน่ึง คือ รหัสยกเว้น EXEMPT 88 จะไม่ใช้
กับใบขนสินค้ำท่ีน ำของเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ (ประเภทเอกสำรเป็น 0) หรือ ใบขนสินค้ำขำออกที่ส่งของออกไป
ต่ำงประเทศ (ประเภทเอกสำรเป็น 1)

ภาพจาก: https://www.facebook.com/311805229598629/posts/462535807858903/icn 14



หน่วยงำน
Exempt 

1
Exempt 

2
Exempt 

3
Exempt 

4
Exempt 

5
Exempt 

6
Exempt 

88
Exempt

99
Exempt 

152

กรมวิชำกำรเกษตร / / / /

ส ำนักงำนคณะฯอำหำร
และยำ

/ / /

กรมอุตสำหกรรมทหำร / / / / /

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อย
และน ำ้ตำลทรำย

/ / /

กรมปรมำณูเพื่อสันติ / /

กรมกำรปกครอง / / /

กรมกำรค้ำภำยใน / /

กรมวิทยำศำสตร์
กำรแพทย์

/ / / /

กรมศิลปำกร / /

กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ / / / / / / / /

ส ำนักงำนมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม / / / /

กรมโรงงำนอุตสำหกรรม / / / / /

กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ 
และพันธุ์พืช

/ / /

กรมธุรกิจพลังงำน / / /

กรมป่ำไม้ ไม่มี EXEMPT

กำรยำงแห่งประเทศไทย ไม่มี EXEMPT

คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง 
กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำร
โทรคมนำคมแห่งชำติ

/ / /

กรมปศุสัตว์ / / / / /

กรมประมง / / / / /

กรมสรรพสำมิต / / / / /

กรมอุตสำหกรรมพืน้ฐำน
และกำรเหมืองแร่

/ / /

กรมทรัพยำกรธรณี / /

ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำ
เกษตรและอำหำรแห่งชำติ / /

ต ำ ร ำ ง “ ร หั ส ก ำ ร ย ก เ ว้ น ข อ ง ห น่ ว ย ง ำ น ต่ ำ ง ๆ ”
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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 ¡´ 3 (¤Ø³ÊØ¡ÑÞÞÒ) 

e-mail : counterservice@ic.or.th

BOI Approve

30 วัน

COUNTER
SERVICE



IC Focus ฉบับนี้ ผู้เขียนจะขอพูดถึงประเด็นงาน
ตัดบัญชีวัตถุดิบ ซ่ึงเป็นท่ีทราบกันดีแล้วว่า ในปัจจุบันการ
ตัดบัญชีวัตถุดิบนั้น เ ป็นการตัดบัญชีแบบไร้ เอกสาร 
โดยผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ หรือ มากกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ 
สามารถตัดบัญชีวัตถุดิบแบบไร้เอกสารได้โดยไม่ติดปัญหา
ใดๆ ยกเว้นบางกลุ่มอุตสาหกรรมเท่านั้นท่ียังมีความ
จ าเป็นต้องใช้เอกสารประกอบการพิจารณา แต่ก็ยังมี
ผู้ใช้บริการอีกหลายรายท่ีเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมปกติทั่วไป 
ซ่ึงตรวจพบว่ามีข้อมูลการส่งออกท่ีเป็นใบขนสินค้าขาออก
ท่ีส่งออกแล้วแต่ไม่สามารถตัดบัญชีแบบไร้ เอกสารได้ 
เน่ืองจากการจัดท าข้อมูลไม่ถูกต้องตามรูปแบบท่ีกรม
ศุลกากร หรือส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(BOI) ก าหนด ซ่ึงกรณีเช่นนี้ หากบริษัทไม่น าเอกสารมา
ตัดบัญชีวัตถุดิบกับสมาคมก็อาจจะส่งผลให้มียอดคงเหลือ
วัตถุดิบ หรือเป็นภาระภาษีอากรในอนาคตต่อไปได้

กฤตยา วิชัยดิษฐ์

kittayad@ic.or.th

ตัดบัญชีวัตถุดิบ

แต่หากบริษัทมีข้อสงสัยว่า ใบขนสินค้าขาออกท่ี
คงค้าง อันเนื่องจากไม่สามารถน ามาตัดบัญชีวัตถุดิบแบบ
ไร้เอกสารได้นัน้ สามารถน ามาตัดบัญชีวัตถุดิบกับสมาคม
ได้หรือไม?่?

งาน

ไขปัญหา

1. บริษัทท าหนังสือถึงส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) เรื่องขออนุญาตตัดบัญชี
วัตถุดิบแบบใช้เอกสาร พร้อมอธิบายรายละเอียดถึง
เหตุผล หรือประเด็นปัญหาท่ีไม่สามารถตัดบัญชีวัตถุดิบ
แบบไร้เอกสารได้ และแจ้งจ านวนเอกสารท่ีจะน ามา
ตัดบัญชีวัตถุดิบพร้อมรายละเอียด เช่น เลขท่ีใบขนสินค้า
ขาออก วันท่ีส่งออก โดยบริษัทสามารถยกร่างหรือ
พิมพ์หนังสือบริษัทได้ตามรายละเอียดของตัวเอง

(2)

ค าตอบคือ ได้ โดยปัจจุบันในกรณีท่ีบริษัทมีความ
ประสงค์จะขอน า ใบขนสินค้าขาออกท่ีเ ป็นเอกสารมา
ตัดบัญชีวัตถุดิบ แต่มีการ
จัดท าข้อมูลไม่ถูกต้องตาม
รูปแบบท่ีก าหนด 
บริษัทสามารถ
ด าเนินการได้ ดังนี ้

2. น าส่งหนังสือข้อ 1 มาท่ีสมาคม เพื่อสมาคม
จะได้จัดท าบันทึกส่ง BOI ตามกองท่ีบริษัทท่านสังกัด
พิจารณาอนุมัติ หรือไ ม่อนุมั ติ ก่อนท่ีสมาคมจะ
ด าเนินการต่อไป

3. เมื่อได้รับอนุมัติ ให้ตัดบัญชีวัตถุดิบแบบใช้
เอกสารได้ บริษัทจัดท าข้อมูล และเอกสารประกอบการ
ตัดบัญชีวัตถุดิบมายื่นท่ีสมาคมตามปกติ เพื่อสมาคม
ด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป

4. ส าหรับการตัดบัญชีวัตถุดิบแบบใช้เอกสาร
หากเป็นเอกสารท่ีส่งออกหลังวันท่ี 22 กรกฎาคม 2564 
เป็นต้นมา บริษัทจะต้องเสียค่าบริการในอัตราใบขนละ 
1,000 บาท โดยอ้างถึงรายละเอียดตามประกาศสมาคม
สโมสรนักลงทุนท่ี 12/2564 เรื่อง ปรับอัตราค่าบริการ
งานตัดบัญชีวัตถุดิบกับใบขนท่ีไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขท าให้
ไม่สามารถตัดบัญชีวัตถุดิบแบบไร้เอกสารได้ 
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มาติดตามเรื่องราวใหม่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานของบริษัทผู้ ใช้บริการได้ในฉบับต่อไป ทั้งนี้
บริษัทสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ท่ีเว็บไซต์
สมาคม www.ic.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ติดต่อได้ท่ี หน่วยงาน CSU: Customer Support Unit 
โ ทรศ ัพท ์ 02 666 9449 กด 1  หร ือทางอ ีเ มล
csu@ic.or.th 

ส าหรับผู้ใช้บริการท่านใด ท่ีมีใบขนสินค้าขาออก
คงค้างในรูปแบบเอกสารและมีความจ าเป็นต้องน ามา
ตัดบัญชีวัตถุดิบเพื่อลดยอดคงเหลือวัตถุดิบในบัญชี 
สามารถด าเนินการได้ตามขั ้นตอนข้างต้น ส่วนการ
พิจารณาว่าบริษัทจะได้รับอนุมัติให้ตัดบัญชีวัตถุดิบได้
หรือไม่นัน้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าท่ี BOI
และ เหตุผล ท่ี ท่านไ ม่สามารถตัดบัญชีวัตถุดิบแบบ
ไร้เอกสารได้

แต่เพื่อให้การด าเนินงานของทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็น
บริ ษัท เ จ้าหน้า ท่ี BOI และสมาคม เ ป็น ไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่เสียเวลาและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม บริษัท
จะต้องท าข้อมูลการส่งออกกับกรมศุลกากรให้ถูกต้อง
ตามท่ี BOI ก าหนดอย่างชดัเจน เพื่อท่ีสมาคมจะได้น า
ข้อมูลการส่งออกของบริ ษัทมาด าเนินการตัดบัญชี
วัตถุดิบแบบไร้เอกสารได้ต่อไป

HOT ออนไลน์ผ่านโปรแกรม

9 มีนาคม 2565

เริ่มเข้าระบบ 8.30 น.

09.00 – 12.00 น.

ผู้ใช้บริการ
บริษัทละ 2 ท่าน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Tel. : 0 2666 9449 กด 3 (คุณวิลาสินี) E-mail : icis@ic.or.thi cn 18    

คุณนิรินทร ศักดิเศรษฐ



มยุรีย์ งามวงษ์
mayureen@ic.or.th
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Join onOne On One

<<สมาคมสโมสรนักลงทุนจัดกิจกรรมบริการให้ค าปรึกษาแบบ One on One Training บริการใหม่ส าหรับ
บริษัทผู้ใช้บริการที่ต้องการค าปรึกษารายบริษัทเกี่ยวกับวิธีการใช้สิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุน การคีย์ข้อมูล
ในระบบงานต่างๆ เป็นการสอนแบบกลุ่มที่ เข้าถึงและสร้างความเข้าใจได้ง่าย ภายใต้การจัดกิจกรรมวิถีปกติใหม่ 
ตรวจวัดไข้ ใส่หน้ากาก เว้นระยะห่าง ตามมาตรการป้องกันโควิด-19

สมาคมสโมสรนักลงทุนบริการให้ค าปรึกษา

กิจกรรมครัง้นี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 ให้กับบริษัท จุน ไท่ ออโต้ ฮาร์เนส จ ากัด ออนไลน์ผ่าน
โปรแกรม Zoom ในหัวข้อ “วิธีการขออนุมัติบัญชีรายการวัตถุดิบ การสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบผ่านระบบ      
IC Online” โดยได้รับเกียรติจาก คุณอภิชาติ ค าเกลีย้ง คุณนันทพงศ์ รุ่งเรือง และคุณสุกัญญา หรัง่ทอง วิทยากร
จากสมาคมสโมสรนกัลงทนุ เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีหวัข้อส าคญั อาทิ การจัดท าบัญชีรายการวัตถุดิบและสูตรการผลิต
ผ่านระบบ IC Online ขออนุมัติสั่งปล่อยวัตถุดิบ ผ่านระบบ IC Online ขยายระยะเวลาน าเข้าวัตถุดิบ ขออนุมัติตัดบัญชี
วัตถุดิบ ผ่านระบบ IC Online ตลอดจนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถซกัถามประเด็นปัญหาที่เป็นข้อสงสัยอย่างใกล้ชิด 
เพื่อน าข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้

One On Oneแบบ Training



มยุรีย์ งามวงษ์
mayureen@ic.or.th
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Join the training on

การใช้งานระบบบริหารจัดการผู้ใช้งาน

<<สมาคมสโมสรนักลงทุนจัดอบรมหลักสูตร “การใช้งานระบบบริหารจัดการผู้ใช้งาน (BOI User Management)” 
ผ่านโปรแกรม Zoom ท่ีสามารถรองรับการฝึกอบรมและสัมมนาในยุค New Normal เมื่อวันท่ี 13 มกราคม 2565
โดยมีบุคลากรของสมาคมทัง้ส านักงานใหญ่ และส านักงานสาขา เข้าร่วมการอบรม

การสัมมนาครั้งนี้เป็นการถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจด้านระบบบริหารจัดการผู้ใช้งานของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI User management ซ่ึงเป็นระบบลงทะเบียน ยืนยันและพิสูจน์ตัวตน รวมถึง
การก าหนดสิทธิ์ของผู้เข้าใช้ระบบงานตามสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทัง้ของ สกท. และสมาคม โดยผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุน
ต้องด าเนินการผ่านระบบงานนี้ทุกบริษัท เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ซ่ึงการ
อบรมนีมุ่้งเน้นการเตรียมความพร้อมบุคลากรให้สามารถด าเนินงานรองรับผู้ใช้บริการได้อย่างถูกต้อง โดยมีหัวข้อส าคัญ 
อาทิ ภาพรวมของระบบบริหารจัดการผู้ใช้งาน การสมัครและใช้งานบัญชีบุคคลธรรมดา การสมัครและใช้งานบัญชีนิติบุคคล 
การมอบอ านาจ และการเพิ่มความปลอดภัยด้วย 2 Factor Authentication บรรยายโดย คุณพงค์พัฒน์ ศรีทิพงศ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ช านาญการพิเศษ จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และคุณวรลักษณ์ 
พงคเชนทร์ คุณกรกช ทนันชยั จากบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) โดยระหว่างการบรรยาย วิทยากร
ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้สอบถามประเด็นปัญหาท่ีต้องการความชัดเจน เพ่ือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับการ
ปฏิบัติงาน



จากการน าเสนอข้อมูลของ “ระบบบริหารจัดการ
สิท ธ์ิการ เข้ า ใ ช้ งานบริการ ต่างๆ ของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน” หรือ BOI USER 
MANAGEMENT ในฉบับท่ีผ่านมา น่าจะท าให้ผู้ใช้บริการ
ได้รับทราบข้อมูลที่ เ ป็นประโยชน์และน า ไปศึกษาท า
ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมของบริษัทเพื่อ
ลงทะเบียนเข้าใช้งานตามนโยบายก าหนดสิทธ์ิของบีโอไอ

ส าหรับฉบับนี้ ขอน าข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ 
เก่ียวกับแนวทางการใช้ดิจิทัลไอดีส าหรับประเทศไทย ซ่ึงเป็น
ประกาศของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(สพธอ.) ท่ีใช้เป็นแนวทางส าหรับด าเนินงานด้านการยืนยัน
และพิสูจน์ตัวตนเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเป็น
มาตรฐานสากลที่ยอมรับกันโดยทัว่ไป มาเสนอให้ผู้ใช้บริการ
ได้ รู้จักและท าความเข้ าใจควบคู่กับระบบ BOI USER 
MANAGEMENT

มยุรีย์ งามวงษ์

mayureen@ic.or.th

เรื่องต้องรู้ด้านข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ

เกี่ยวกับแนวทางการใช้ดิจิทัลไอดีส าหรับประเทศไทย

“BOI USER MANAGEMENT”

เพื่อการใช้งาน

1. ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสารท่ีจ าเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ว่าด้วยการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล – กรอบ
การท างาน เป็นการอธิบายค าศพัท์ กระบวนการ การ
ประเมินความเส่ียง และการก าหนด ระดับความน่าเช่ือถือ
ท่ีเก่ียวข้องกับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล 
เพื่อให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับระบบการพิสูจน์ และยืนยันตัวตน
ทางดิจิทัลมีความเข้าใจตรงกัน

2 .  ข้ อ เสนอแน ะมาตรฐานด้ าน เทค โน โลยี
สารสนเทศ และการส่ือสารท่ีจ าเป็นต่อธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทาง
ดิจิ ทั ล  – ข้อก าหนดของการพิสูจน์ ตัวตน เ ป็น
ข้อก าหนดส าหรับผู้พิสูจน์และยืนยันตัวตน (identity 
provider: IdP) ในการพิสูจน์ตัวตนของบุคคลท่ีประสงค์
จะใช้บริการหรือท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ IdP 
มีแนวปฏิบัติท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกันตามระดับความ
น่าเช่ือถือของการพิสูจน์ตัวตน (Identity Assurance 
level: IAL)

3 .  ข้ อ เ สนอแนะมาตรฐานด้ าน เทค โน โ ลยี
สารสนเทศ และการส่ือสารท่ีจ าเป็นต่อธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทาง
ดิจิทัล – ข้อก าหนดของการยืนยันตัวตน เป็นข้อก าหนด
ส าหรับผู้พิสูจน์และยืนยันตัวตน (Identity Provider: 
IdP) ในการบริหารจัดการส่ิงท่ีใช้ยืนยันตัวตนและการ
ยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการ เพื่อให้ IdP มีแนวปฏิบัติ
ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกันตามระดับความน่าเช่ือถือของ
การยืนยันตัวตน (Authentication Assurance level: 
AAL)

ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ เก่ียวกับแนวทางการใช้
ดิ จิ ทั ล ไ อดี ส า หรั บ ปร ะ เ ทศ ไ ทย  (Digital Identity 
Guideline for Thailand) มีจ านวน 3 ฉบับ ได้แก่
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ซ่ึงปัจจุบันการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของบุคคล
เป็นขัน้ตอนส าคัญในการท าธุรกรรมในระบบเศรษฐกิจ 
แต่ท่ีผ่านมาผู้ท่ีประสงค์ขอรับบริการจากผู้ประกอบการ
หรือหน่วยงานใดๆ จะต้องท าการพิสูจน์และยืนยันตัวตน
โดยการแสดงตนต่อผู้ให้บริการพร้อมกับต้องส่งเอกสาร
หลักฐาน ซ่ึงเป็นภาระต่อผู้ ใช้บริการและผู้ ให้บริการ 
ด้วยเหตุนี้ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนจึงได้
ร่วมกันจัดท ามาตรฐานแนวทางการใช้ดิจิทัลไอดีส าหรับ
ประเทศไทย โดยประกาศเป็นข้อเสนอแนะมาตรฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีจ าเป็นต่อธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA Recommendation)

แน่นอนว่าระบบบริหารจัดการสิทธ์ิการเข้าใช้งาน 
BOI USER MANAGEMENT ของบีโอไอ ได้ด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การส่ือสารท่ีจ าเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ว่าด้วยการพิสูจน์และยนืยนัตัวตนทางดจิิทัล โดยมีระดบั 
IAL 2.2 และ AAL 2.1 เพื่อให้เป็นศูนย์รวมบัญชีผู้ใช้งาน
ให้อยู่ในท่ีเดียว โดยบริษัทสามารถบริหารจัดการสิทธ์ิ
ผู้ ใ ช้งานได้ เอง และท าการ Login เพียงครั ้ง เดียว
ก็สามารถเข้าได้ทุกระบบท่ีมีสิทธ์ิเข้าใช้งาน ส าหรับด้าน
ท่ีเ ก่ียวเ น่ืองกับสมาคม ปัจจุบันอยู่ ในขั ้นตอนการ
พัฒนาการเช่ือมโยงข้อมูลการเข้าใช้ระบบงานของ
สมาคม ได้แก่ ระบบงานสิทธิประโยชน์เครื่องจักร (eMT)
และระบบงานสิทธิประโยชน์วัตถุดบิ (RMTS) ที่จะส่งผลให้
ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก ปลอดภัยตาม พ.ร.บ.
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซ่ึง ICN จะน าเสนอความ
คืบหน้าของการพัฒนาระบบดังกล่าวสู่ผู้ใช้บริการอย่าง
ต่อเน่ืองที่มา:  https://www.etda.or.th/th/Our-Service/Standard/OID/Information/Our-

Works/Guidelines/Announcing.aspx
https://standard.etda.or.th/?p=10132
https://boi-um.one.th/

ในเวลาต่อมา กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ก าหนดให้บุคคลสามารถพิสูจน์และยืนยัน
ตัวตนผ่านระบบดิจิทัลได้ โดยมีกลไกการควบคุมดูแล
ผู้ประกอบธุรกิจบริการท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้ระบบดังกล่าว
มีความน่าเช่ือถือและปลอดภัย ป้องกันความเสียหาย
ท่ีอาจเกิดขึ้นต่อผู้ใช้งานและบุคคลเก่ียวข้อง อีกทัง้เพื่อ
เสริมสร้างความน่าเช่ือถือและการยอมรับในระบบการ
พิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ทางส านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิ เ ล็ กทรอนิกส์ จึ ง ได้ แ ก้ ไ ขปรั บป รุ ง
ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ฉบับเดิม เพื่อให้แนวทางการ
พิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลมีความสอดคล้องกับ
บริบทการ ใ ช้งาน ความต้องการทาง ธุร กิจแล ะ
คุณลักษณะของระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทาง
ดิจิทัลในประเทศไทย ตามข้อมูลท่ีน าเสนอข้างต้น
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การให้บริการของสมาคมท่ีผู้ใช้บริการส่วนใหญ่
เข้าใช้งานกันอย่างต่อเน่ือง และเป็นระบบงานบริการหลัก
ของสมาคม ได้แก่ ระบบงานบริการสิทธิประโยชน์ด้าน
เครื่องจักร (eMT Online) และระบบงานบริการสิทธิ
ประ โยชน์ด้ านวัตถุดิบ (RMTS) ซ่ึ งผู้ ใ ช้บริการต้อง
ด าเนินการในขัน้ตอนแรก ก่อนเข้าใช้สิทธิและประโยชน์ท่ี
ได้รับจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(บีโอไอ) ตามเง่ือนไขและหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด

Q&A

ทัง้นี้ ผู้ใช้บริการท่ีได้รับส่งเสริมการลงทุนรายใหม่
โดยส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับข้อมูลวิธีปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับ
สมาคมว่าจะต้องด าเนินการอย่างไร IC Knowledge 
ฉบับนี้จึงขอน าเสนอวิธีการและขัน้ตอนการด าเนินงาน
ขัน้ตอนแรก เม่ือผู้ใช้บริการได้รับการส่งเสริมการลงทุน
จากบีโอไอมาแล้ว จะต้องด าเนินการอย่างไร เพื่อใช้สิทธิ
ประโยชน์ท่ีได้รับตามบัตรส่งเสริมการลงทุน โดยเบือ้งต้น
ขอแนะน าการด าเนินการเม่ือบริษัทเพิ่งจะได้รับส่งเสริมการ
ลงทุนรายใหม่ และต้องการใช้บริการระบบงาน RMTS 
เพื่อท าการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบ จะ ต้อง
ด าเนินการอย่างไร

CSU
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โดยการจะเข้า ใ ช้งานระบบของสมาคมได้ นั ้น 
ผู้ใช้บริการจะต้องได้รับส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ โดย
ต้องได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนท่ีระบุสิทธิประโยชน์ต่างๆ 
ด้านเครื่องจักรและวัตถุดิบท่ีบริษัทได้รับตามเง่ือนไข 
จากนัน้จึงจะสามารถเข้าใช้ระบบงาน eMT และ RMTS ได้ 
ซ่ึงผู้ใช้บริการจ าเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจในขัน้ตอน
และวิธีการต่างๆ ตลอดจนการเตรียมพร้อมด้านเอกสาร
และข้อมูลประกอบการยื่นค าขอในงานต่างๆ ท่ีต้องการ

ขัน้ตอนการด าเนินงานเพื่อเข้าใช้งานระบบกับสมาคม

1. บริ ษั ท ต้องท าการสมัคร เ ป็น ผู้ ใ ช้ บริ การ 
โ ด ย ล ง ท ะ เ บี ย น อ อ น ไ ล น์ ผ่ า น ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์
https://eservice.ic.or.th/RegisterServiceOnline/ReEM
T.aspx

2.1 กรอกข้อมูลใบลงทะเบียนใช้บริการด้วย
ระบบ IC online สามารถดาวน์โหลดได้ท่ี www.ic.or.th 
ไปท่ี เมนูดาวน์โหลดแบบฟอร์ม > แบบฟอร์มงานบริการ
ฐานข้อมูล > 2. แบบฟอร์มใบลงทะเบียนใช้บริการด้วย
ระบบ IC Online

2.2. ส าเนาบัตรส่งเสริม (บัตรหลัก) ทุกหน้า
2.3 ใบแจ้งรหัส โครงการ (Project Code) 

เพื่อเข้าใช้ระบบ RMTS
2.4 หนังสือข้อตกลงการ ใ ช้งานวัต ถุดิบ 

สามารถดาวน์โหลดได้ท่ี www.ic.or.th ไปท่ี เมนูดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม > แบบฟอร์มงานบริการฐานข้อมูล > 
9. แบบฟอร์มข้อตกลงการใช้งานวัตถุดิบ (เป็น PDF)

2.5 หนังสือรับรองบริษัท จ านวน 1 ชุด

2. บริษัทต้องด าเนินการจัดเตรียมเอกสารโดยมี
ขัน้ตอนท่ีเก่ียวข้อง หลังจากท่ีท่านได้รับรหัสโครงการ 
(Project Code) ดังนี้

โดยมีช่องทางการยื่นขอบันทึกรหัสโครงการกับ
สมาคม ได้ 2 ช่องทางดังนี้

1. ยื่นด้วยตัวเองท่ีหน่วยงานแผนกบริการข้อมูล
วัตถุดิบ ตามส านักงานสาขาท่ีใช้บริการ

2. ยื่นผ่าน e-Mail ไปยังส านักงานสาขาท่ีบริษัท
ใช้บริการ ดังนี ้

documentcenter@ic.or.th (ส านักงานใหญ่ 
กรุงเทพฯ) 
ic-chonb@ic.or.th  (สาขาชลบุร)ี 
ic-chmai@ic.or.th (สาขาเชียงใหม)่
ic-korat@ic.or.th (สาขานครราชสีมา)  
ic-khonkaen@ic.or.th (สาขาขอนแก่น)
ic-songk@ic.or.th (สาขาสงขลาและสาขา
สุราษฎร์ธาน)ี 

เม่ือด าเนินการตามขัน้ตอนด้านบนเรียบร้อยแล้ว 
ผู้ใช้บริการจะได้รับ Username และ Password เพื่อเข้า
ใช้งานระบบ IC Online ภายใต้ระบบ RMTS โดยสมาคม
จะด าเนินการให้กับผู้ใช้บริการ เม่ือท าการบันทึกรหัส
โครงการในระบบเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ใช้บริการสามารถรับ
ได้ด้วยตนเอง ณ ส านักงานใหญ่สมาคม และส านักงาน
สาขา ติดต่อ หน่วยงานบริการงานวัตถุดิบ หรือ 
รับผ่านช่องทาง e-Mail ตามท่ีผู้ใช้บริการระบุไว้



สมัครสมาชิก 

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายคลิก www.ic.or.th

จดหมายข่าว ICN

การตอบรับมติ

Q : บริษัทต้องการสอบถาม ดังนี้
1. เอกสารประกอบส าหรับใช้ยื่นขอบัตรส่งเสริมการลงทุนประกอบด้วยเอกสารอะไรบ้าง
2. หากบริษัทยื่นขอบัตรส่งเสริมการลงทุนพร้อมกับบริษัทในเครือ ภายในวันเดียวกัน จะสามารถ

ด าเนินการได้หรือไม่ เพื่อที่จะให้วันที่บัตรเป็นวันที่เดียวกัน

icn 24

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อี เมล icn@ic.or.th

มยุรีย์ งามวงษ์
mayureen@ic.or.th

A : ตอบค าถามดังนี้
1. เอกสารประกอบการขอรับบัตรส่ง เสริมการลงทุน มีรายละ เอียดระบุ ไว้ในแบบประกอบการขอรับบัตรส่ง เสริม 

(กกท.05) (F GA CT 08)
2. ส าหรับกรณีนี ้ เนื่องจากมีหลายปัจจัยประกอบ เช่น ระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารของแต่ละโครงการ อาจใช้

เวลาไม่เท่ากัน จึงไม่มีหลักประกันว่าจะออกบัตรส่งเสริมได้ในวันเดียวกัน

ส าหรับจ านวนเงินท่ีต้องแสดงหลักฐาน จะต้องไม่น้อยกว่า 25% ของเงินทุนจดทะเบียน
ตามท่ีก าหนดในหนังสือแจ้งมติอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน โดยค านวณเฉพาะตามสัดส่วน
ของหุ้นต่างชาติ เช่น หากหนังสือแจ้งมติอนุมัติให้การส่งเสริมฯ ก าหนดเงื่อนไขต้องมีทุน
จดทะเบียนไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท โดยต้องเรียกช าระเต็มมูลค่าหุ้นก่อนเปิดด าเนินการ และเป็น
หุ้นต่างชาติทัง้สิ ้น    ก็จะต้องมีหลักฐานโอนเงินจากต่างประเทศไม่น้อยกว่า 25% ของทุน
จดทะเบียน คือ 2.5 ล้านบาท เป็นต้น

3. ตามหลักเกณฑ์ปัจจุบัน การขอออกบัตรส่งเสริม กรณีมีหุ้นต่างชาติ จะต้องแนบหลักฐานการโอนเงินจากต่างประเทศด้วย 
โดยจะต้องระบุวัตถุประสงค์การโอนเงินว่าเป็นการลงทุนตามโครงการท่ีได้รับส่งเสริมการลงทุน และจะต้องโอนเงินเข้ายังบัญชี
ของบริษัทท่ีได้รับส่งเสริมการลงทุนนัน้โดยตรง

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

3. เอกสารแนบส าหรับยื ่นขอบัตรส่งเสริมการลงทุน ได้แก่ “หลักฐานการน าเง ินตราต่างประเทศเข้ามา (กรณีที ่ม ีหุ ้น
ต่างชาติ)” กรณีนี้หมายถึงต้องมีหลักฐานการโอนเงินเข้ามาในบัญชีใช่หรือไม่ ถ้าใช่จะต้องมีจ านวนยอดเงินที่ต้องแสดง
เท่าไหร่



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”

เฉพาะลูกค้าจองสิทธิและช าระเงิน 9,900
(ราคากอ่น Vat7%)

เป็นการจัดอบรมเฉพาะกลุ่ม กลุ่มละ ไม่เกิน 5 ท่าน/1 บริษัท

ชื่อหลักสูตร
จ านวน

วัน

ค่าธรรมเนียม

การจัดอบรม (บาท)

ผู้เข้าอบรม 5 ท่าน

1

วิธีการจัดท าบัญชีรายการวัตถุดิบและการ

ขออนุมัติสั่งปล่อยวัตถุดิบ ผ่านระบบ IC Online 

(ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)

1/2 

วัน
8,900

2

วิธีการจัดท าบัญชีสูตรผลิตและการขออนุมัติ

ตัดบัญชีวัตถุดิบผ่านระบบ IC Online    

(ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)

1/2 

วัน
8,900

3

วิธีการขออนุมัติบัญชีรายการวัตถุดิบ การสั่งปล่อย

และตัดบัญชีวัตถุดิบผ่านระบบ  IC Online 

(ออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom)

1 วัน 17,000

หมายเหตุ :

1. อัตราสัมมนานี้เป็นราคาต่อ 1 บริษัทและเข้าอบรมไม่เกิน 5 ท่าน

และต้องอบรมภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 เท่านั้น

2. อัตรานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

3. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

4. สัมมนานี้ไม่มีค่าเอกสารและค่าอาหาร

อบรมภายใน 31 มีนาคม 2565 เท่านั้น!!

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ คุณศิริรัตน์ แผนกฝึกอบรมและบริการนักลงทุน
โทรศัพท์ 0 2666 9449 กด 3 หรือ E-Mail: siriratu@ic.or.th



ผ่านโปรแกรม

สมาคมสโมสรนักลงทุนบริการจัดอบรม

One on One Training

ให้ค าปรึกษา “แบบตัวต่อตัว”

เฉพาะลูกค้าจองสิทธิและช าระเงิน 9,900
(ราคากอ่น 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 8,900

2

การอนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักร

และการขออนุมัติตัดบัญชีเครื่องจักร

ผ่านระบบ eMT Online

1/2 วัน 8,900

3

การเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์

ส าหรับเคร่ืองจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

แบบครบวงจร (eMT online)

1 วัน 17,000

หมายเหตุ :

1. อัตราสัมมนานี้เป็นราคาต่อ 1 บริษัทและเข้าอบรมไม่เกิน 5 ท่าน

และต้องอบรมภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 เท่านั้น

2. อัตรานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

3. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

4. สัมมนานี้ไม่มีค่าเอกสารและค่าอาหาร

อบรมภายใน 31 มีนาคม 2565 เท่านั้น!!

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ คุณศิริรัตน์ แผนกฝึกอบรมและบริการนักลงทุน
โทรศัพท์ 0 2666 9449 กด 3 หรือ E-Mail: siriratu@ic.or.th




