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AGENDA

• บริษัทแสดงความจ านงใบขนพร้อมแนบไฟล์เอกสาร

• ข้อมูลไปแสดงที่ระบบขยายเวลามาตรา 36 Online

• เจ้าหน้าที่สกท. พิจารณาและยืนยัน (ส่งค่าการยืนยันกลับมาที่

ระบบของสมาคม)

• ระบบส่งจ านวนใบขนสินค้าขาออกและเอกสารการโอนสิทธิ์คงค้าง

กลับไปแสดงทีร่ะบบขยายเวลามาตรา 36 Online

• ออกหนังสือรับรองย่ืนความจ านงการใช้ใบขนตัดบญัชีให้บริษัท

รับรองและส่งกลบั

• เมนูตรวจสอบข้อมูลยื่นความจ านงการใช้ใบขนตัดบญัชี



การปรับปรุงàÁ¹Ùá¨Œ§ความจ านงเพื่อขยายระยะเวลาน าเ¢ŒÒ
วัตถุดิบและวสัดุจ าเป็น ม.36

ตามที่ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้มี

ประกาศที่ ป.5/2562 เรื่องวิธีปฏิบัติในการขยายระยะเวลา

น าเข้าวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็นเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อส่งออก

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้เปิดให้บริการตั้งแต่เมษายน

2562 เป็นต้นมา 
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ระบบขยายระยะเวลา HTTPS://RMTS.BOI.GO.TH/LOGIN.PHP 4

https://rmts.boi.go.th/login.php
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การตรวจสอบใบขนขาออกคงค้างและเอกสารการโอนสิทธิ์คงค้างเกินปี



การตรวจสอบใบขนขาออกคงค้างและเอกสารการโอนสิทธิค์งค้างเกนิปี



ตัวอย่างการแสดงข้อมลูใบขนสินค้าขาออกคงค้างและเอกสาร

การโอนสิทธิ์คงค้าง
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ระบบ IC ONLINE SYSTEM 9

https://eservice.ic.or.th/iconline/login.aspx

https://eservice.ic.or.th/iconline/login.aspx


โครงสร้างข้อมลูไฟล์แสดงความจ านงการใช้

สิทธิใบขนสินค้าขาออกคงค้างเกินปี

10

ล าดับ ชื่อข้อมูล ค าอธิบาย ตัวอย่าง

1 เลขรับงาน
เลขรับงานจากระบบขยายเวลาน าเข้าวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็นตาม

มาตรา 36 (ONLINE)
62-0XXX43

2 เลขที่ใบขนขาออก
เลขที่ใบขนขาออกคงค้างเกินปีจากระบบขยายเวลาน าเข้าวัตถุดิบและ  

วัสดุจ าเป็นตามมาตรา 36 (ONLINE)
A01245XXXXXXX11

3 ยืนยันสถานะใบขนขาออก

1 = ใช้ตัดบัญชีกับบัตรนี้ (ระบบจะบังคับกรอก ProjectCode ของบัตรนี้)

2 = ไม่ใช้ตัดบัญชีกับบัตรนี้ จะตัดกับบัตรอื่นกรณีมีมากกว่า 1 บัตร 

(ระบบจะล็อกไม่ให้น าใบขนนี้มายื่นขอขยายเวลากับ ProjectCode

นี้อีก, ระบบจะบังคับกรอก ProjectCode ท่ีต้องการตัดบัญชี)

3 = ไม่ใช้สิทธิตัดบัญชี (ระบบจะล็อค ไม่สามารถตัดบัญชีได้)

1

4 ProjectCode
- ระบุเมื่อช่องยืนยันสถานะใบขนขาออกเป็น 1 และ 2 เท่านั้น

- หากระบุช่องยืนยันสถานะใบขนขาออกเป็น 3 ไม่ต้องกรอกช่องนี้
54321111

ตัวอย่างไฟล์
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1. หนังสือยืนยันยื่นความจ านงการใช้ใบขนตัดบัญชี (ภาษาไทย) ตัวอย่างแนบท้าย 
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2. หนังสือยืนยันยื่นความจ านงการใช้ใบขนตัดบัญชี (ภาษาไทย) ตัวอย่างแนบท้าย 
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ตรวจสอบสถานะหนงัสือยนืยนั



THANK YOU



หนังสือบริษัทยืนยันข้อเท็จจริงการตัดบัญชีวัตถุดิบ 
 
  
         วันท่ี……………เดือน……………………………ปี…………………. 

เรื่อง   ขอยืนยันข้อเท็จจริงการตัดบัญชีวัตถุดิบตามมาตรา 36 (1) 

เรียน   เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

 ด้วยบริษัท..............................................................................................................จำกดั ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามบัตรส่งเสรมิ
เลขท่ี....................................................... ลงวันท่ี................................... ได้ใช้สิทธิและประโยชนย์กเว้นอากรขาเข้าสำหรบัวัตถุดิบและวัสดุ
จำเป็นตามมาตรา 36 เพื่อนำเข้ามาผลิตเป็นผลติภณัฑ์ที่ได้พบว่าไมม่ีใบขนสินค้าขาออกของโครงการที่จะขอขยายระยะเวลาที่ได้ส่งออกไปแล้ว
เกิน 1 ปี นับถึงวันท่ียื่นคำขอขยายระยะเวลานำเข้าวัตถดุิบ ซึ่งบริษทัฯ มีความประสงค์แสดงความจำนงการใช้สิทธ์ิใบขนสินค้าขาออกเกิน 1 ป ี
รายละเอียด ดังนี้ 
สรุปจำนวนรายการที่ย่ืนแสดงความจำนง 

เลขรับงาน สถานะใบขน จำนวน 
   
   

   

รวมจำนวนใบขนทั้งสิ้น        รายการ 
 

จึงขอแจ้งว่าบริษัทฯ ขอสละสิทธิก์ารนำใบขนสินค้าขาออก จำนวน..................ใบขน ซึ่งเป็นใบขนซึ่งไม่ได้ใช้กับโครงการที่ได้รับสิทธ์ิ
ตาม ม.36 ทุกโครงการ 

ข้าพเจ้าผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบโดยชัดแจ้งแล้วว่า รายการใบขนสินค้าขาออกที่แจ้งมานี้ ไม่ใช่รายการใบขน
สินค้าขาออกที่จะนำมาใช้ตัดบัญชีวัตถุดิบของโครงการที่ขอขยายเวลาครั้งนี้  จึงได้มีหนังสือแจ้งมาเพื่อขอให้พิจารณาขยายเวลาสิทธิและ
ประโยชน์ มาตรา 36 ให้แก่บริษัทฯ ต่อไป  

ทั้งนี้ ขอยืนยันว่าแม้บริษัทฯ จะตรวจสอบพบในภายหลังว่ามีรายการสินค้าตามใบขนสินคา้ขาออกตามที่แจ้งมานี้ เป็นรายการสินค้าที่
จะใช้ตัดบัญชีวัตถุดิบของโครงการตามแจ้งก็ตาม บริษัทฯ จะไม่เรียกร้องหรือโต้แย้งเพื่อทำการขอตัดบัญชีวัตถุดิบกับโครงการที่ยื่นขอขยาย
ระยะเวลานำเข้าวัตถุดิบตามมาตรา 36 ในครั้งนี ้กับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแต่อย่างใด 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

(ลงลายมือช่ือผูม้ีอำนาจตามหนังสอืรับรองกระทรวงพาณิชย์เท่านั้น)  ..............................................................................   ประทับตราบรษิัท/ห้าง 
                         (.........................................................................................)                

ตำแหน่ง……………………………………………….……………………… 
  e-mail ……………..………………………………..…………..……..…… 

 

ช่ือผู้ติดต่อ …………………………………………….………… 
โทร ………………………………………………………………… 
e-mail …………………………………………….………..…… 
 



Confirmation of facts for requesting the imported stock adjustment 
 

Date  Month   Year   
 
Subject:  To confirm the fact for requesting the imported stock adjustment under Section 36 (1) 
To: Secretary General of the Thailand Board of Investment 
 
(Name of company)     Ltd. received investment promotion under investment 
promotion certification no.   issued date   and utilized the benefits of import 
duties exemption on raw and essential materials under Section 36 to be imported for production.  It was later 
acknowledged that the company did not have the export entry form of the project that applies for an export 
extension period of over 1-year from the date of applying for an import extension period of raw materials. 
However, the company expresses its intention to utilize the benefit of the export entry form of over 1-year. The 
details are as follows; 
Summary of the list of the export entry form 

Document No. Status of the export entry form Amount 
   
   

Total of export entry form of……….items 
 
The Company hereby waives the right of export entry form of   items, which did not utilize the 

export entry form with all the projects that received benefits under Section 36. 
I, who have authorized for legally binding, explicitly verified that the above-informed list of the export 

entry form is not the list for imported stock adjustment of the project that applies for an extension of the export 
period. Therefore, the company request consideration for an extension of the export period to utilize the benefit of 
importing raw materials under Section 36. 

The Company hereby confirms that if the Company later acknowledges that the above-informed list of the 
export entry forms is the list for imported stock adjustment, the Company will make no claim or argue against the 
Office of the Board of Investment in order to request for imported stock adjustment with the project that applies for 
import extension time period under Section 36.   

 
For your consideration. 

 
(Signature of the authorized person according to the certificate of the Ministry of Commerce only)...............................Company seal 

(      ) 
Position      
e-mail     
      

 
Contact person     
Tel      
e-mail      
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