
    

   สมาคมสโมสรนักลงทุน 
แผนกบริการฝึกอบรมและบริการนักลงทุน 
เลขท่ี 1 อาคารทีพีแอนด์ท ีช้ัน 12 ถ.วิภาวดีรังสติ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทร. 0 2666 9449 ต่อ 4511 E-mail: chatreel@ic.or.th หรือ https://icis.ic.or.th 

แผนกฝึกอบรมและบริการนกัลงทุน โทรศัพท์ 0 2666 9449 ต่อ 4511 E-mail: Chatreel@ic.or.th  หรือ http://icis.ic.or.th 1 

หลักสูตร “วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน” 
หลักการและเหตุผล 
 กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้า    
วัตถุดิบและวัสดุจำเป็น ตามมาตรา 30, 36 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 จะต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  

ดังนั้น ผู้ได้รับการส่งเสริมฯ ต้องเข้าใจถึงวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นตามมาตราที่กิจการ
ได้รับการส่งเสริม รวมถึงข้ันตอนปฏิบัติและกระบวนการดำเนินการที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้สามารถใช้สิทธิและ
ประโยชน์ได้ตรงตามที่กำหนด อันจะทำให้กิจการได้รับประโยชน์สูงสุด  
 

หัวข้อสัมมนา 
1. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นตามมาตรา 36 (1) (2) 
1.1 การพิจารณาบัญชีรายการวัตถุดิบพร้อมปริมาณสต็อกสูงสุด 
1.2 การอนุมัติสั่งปล่อยวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น  
1.3 การพิจารณาสูตรการผลิต 
1.4 การตัดบัญชีวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น 

   1.5 การใช้ธนาคารค้ำประกันวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น 
1.6 การนำผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกไปแล้วกลับมาซ่อมแซม 
1.7 การตัดบัญชีวัตถุดิบส่วนสูญเสียจากการผลิต 
1.8 การโอนวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น 
1.9 การขอชำระอากรขาเข้าวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น 
1.10 การขอชำระอากรขาเข้าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่นำเข้าโดยยกเว้นอากรขาเข้า 
1.11 การขอขยายเวลานำเข้าวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น 
1.12 การปฏิบัติหลังสิ้นสุดสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 36(1) (2) 

          2. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นตามมาตรา 30 
2.1 การพิจารณาอนุมัติบัญชีรายการวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น 
2.2 การพิจารณาปริมาณสต็อควัตถุดิบและวัสดุจำเป็น 
2.3 การอนุมัติสั่งปล่อยวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น 
2.4 การพิจารณาสูตรการผลิต 
2.5 การสรุปยอดวัตถุดิบคงเหลือ 
2.6 การขอขยายเวลานำเข้าวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นตามมาตรา 30 

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ 
 เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้ที่เก่ียวข้องกับการ
ใช้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน ผู้ที่สนใจทั่วไป 
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ข้อแนะนำ 
 หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรระดับกลาง เหมาะสำหรับผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่เคยผ่านการอบรม
หลักสูตร“ข้อควรรู้หลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน” หรือ “วิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน”  
 

วิธีการสัมมนา 
 การบรรยายเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนประสบการณร์ะหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนา 
 

วิทยากร 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

 
วัน-เวลา-สถานที่ 
 วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 

 เวลา  09.00-16.00 น.  (เปิดระบบ 08.30 น.) 
 ออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom 

อัตราค่าสัมมนา 

 สมาชิกสมาคม  1500 บาท + VAT 105 บาท จ่ายสุทธิ 1,605 บาท/คน 
 บุคคลทั่วไป     1,800 บาท + VAT 126 บาท จ่ายสุทธิ 1,926 บาท/คน   
 
หมายเหตุ 

- อัตราค่าสัมมนารวมเอกสาร อาหารกลางวัน อาหารว่าง และภาษีมูลค่าเพ่ิม 

- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 % 

- สมาคมได้รับการยกเว้นการหักภาษีเงินได้ตามข้อ 12/1 (2) ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.101/2544    
           ผู้จ่ายเงินค่าสัมมนาจึงไม่ต้องหักภาษเีงินได้  
 

ลงทะเบียนที่น่ี 
https://icis.ic.or.th/i-regist/index.php?r=register&project=9-11-003-64-006  
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ขั้นตอนการลงทะเบียนและเข้าอบรมผ่าน zoom 
 

1. เมื่อท่านลงทะเบียนผ่านระบบเรียบร้อยแล้วจะได้รับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ พร้อมแนะนำให้
ท่านติดตั้งโปรแกรม zoom ไว้ที่คอมพิวเตอร์ของท่าน 

ตัวอย่าง 
เร่ือง ยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ หลกัสูตร xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

เรียน xxxxxxxx 
บริษัท xxxxxxxxx 

       สมาคมสโมสรนักลงทุน ยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ หลักสูตรxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx กรุณารอสมาคมฯแจ้งรายละเอียดการเข้า
สัมมนาออนไลน์ทางอีเมล ก่อนวันอบรม 1 วัน 

ตรวจสอบข้อมูลคลิก https://icis.ic.or.th/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
หมายเหตุ : ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Zoom และติดต้ังเพื่อเตรียมพรอ้มก่อนการสัมมนาได้ที่ 
              Zoom for Computer  l  Mobile App IOS l Android ทดสอบการใช้งาน Zoom คลิก 

2. ก่อนการอบรม 1 วันระบบจะส่งอีเมลแจ้ง Meeting ID สำหรับการเข้าร่วม Joine zoom Meeting 
ตัวอย่าง 

เร่ือง ยืนยันการลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา หลักสูตร xxxxxxxx 

เรียน xxxxxxxx 

บริษัท xxxxxxxxx 

        สมาคมสโมสรนักลงทุน ขอแจ้งรายละเอยีดการเข้าอบรม หลกัสูตร "{project_name} ในวันที่ {project_date}" {project_place} 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

Topic: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom) 
Time: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/xxxxxxxxxx 
Meeting ID: xxx xxxx xxx 
Passcode: xxxxxx 
หมายเหตุ :  
ก่อนการอบรมท่านต้องติดต้ังโปรแกรม zoom (download Click) ไว้ที่คอมพวิเตอร์ที่ท่านใช้งานให้เรียบร้อยและ 
กรุณาเข้าระบบได้ตั้งแต่เวลา (08.30 น.)เพื่อเตรียมพร้อมอุปกรณ์ของท่านและโปรแกรม zoom ก่อนเริ่มการอบรม 

1. เอกสารการสัมมนา Download Click   

2. กำหนดการอบรม Dowload Click 

■ วิธีเข้าใช้งาน zoom โดยโปรแกรม zoom (กรณีติดต้ังโปรแกรม) 

■ วิธีเข้าใช้งาน zoom ผ่าน google chrome (กรณีไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมได้) 

■ ทดสอบการเข้าใช้งาน zoom 
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