รายงานการปฎิบัติงานสหกิจศึกษา
ขั้นตอนการนาเข้ า-ส่ งออกต่ างประเทศภายใต้ สิทธิและประโยชน์ BOI
The import - export privileges under the BOI
จัดทาโดย
นางสาวพรนภา ตั้งวงศ์ ในสมุทร รหัสประจาตัวนักศึกษา 5304300251
รายงานนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของรายวิชา 130-409: สหกิจศึกษา
ภาควิชา การจัดการธุรกิจระหว่ างประเทศ คณะ บริ หารธุรกิจ
รายงานนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของรายวิชา สหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยสยาม
ภาคเรียนที่ 3

ปี การศึกษา 2556

หัวข้อโครงงาน

ขั้นตอนการนาเข้า-ส่งออกต่างประเทศภายใต้สิทธิประโยชน์ BOI

รายชื่อผูจ้ ดั ทา
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จดหมายนาส่งรายงาน
เรื่ อง ขอส่งรายงานการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
เรี ยน อาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิจศึกษา ภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
อาจารย์ ดร. ชลิศา รัตรสาร
ตามที่ดิฉนั นางสาวพรนภา ตั้งวงศ์ในสมุทร นักศึกษาภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะ
บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ได้ไปปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 4 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2556
ในตาแหน่ง TRAINEE ณ บริ ษทั เอเพ็ก เซอร์คิต (ไทยแลนด์) จากัด และได้รับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึ กษาให้ศึกษา
และทารายงานเรื่ อง “ขั้นตอนการนาเข้า-ส่งออกต่างประเทศภายใต้สิทธิประโยชน์BOI”

บัดนี้ การปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาได้สิ้นสุดแล้วดิฉนั จึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมกันนี้ จานวน 1
เล่ม เพื่อขอรับคาปรึ กษาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
นางสาวพรนภา

ตั้งวงศ์ในสมุทร

นักศึกษาสหกิจศึกษาภาควิชา
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

บทคัดย่อ
บริ ษทั เอเพ็กซ์ เซอร์ คิต (ไทยแลนด์) จากัด เป็ นบริ ษทั ที่ผลิตและจัดจาหน่ายแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิ กส์ ทั้ง
ในและต่างประเทศซึ่ งเป็ นที่รู้จกั กันอย่างแพร่ หลาย โดยมีฝ่ายขายหรื อแผนก BOI เป็ นผูร้ ับผิดชอบและ
ให้บริ การอานวยความสะดวกแก่ลูกค้าในด้านการนาเข้า-ส่ งออก รวมถึงสร้างยอดขายในแต่ละเดื อนให้
ตรงเป้ าหมายที่วางไว้ โดยทางแผนก BOI จึงได้ทาแบบสอบถามเพื่อให้ลุกค้าได้มีการประเมินความพึง
พอใจเกี่ยวกับเรื่ องการให้บริ การต่างๆ เช่น การขนส่ งภายในวันและเวลาที่กาหนด การรับประกันคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ โดยจะทาการประเมินในทุกๆ 3 เดื อน หากยอดขายหรื อผลการประเมินต่ ากว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้
ทางแผนกก็ จะมี ก ารพิ จารณาถึ ง หัวข้อการประเมิ นที่ ค ะแนนต่ า และมี ก ารแก้ไ ขปรั บ ปรุ ง รวมถึ ง การ
พัฒนาการให้บริ การที่ดีต่อไป

Abstract
Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd. is a manufacturer and distributor of electronic circuits. Both
domestic and international, which are widely known. The BOI is responsible for the sales department or
service and convenience to our customers in the field of import - export. Including sales each month to
meet the goals of department BOI has made queries to the hand, has evaluated the satisfaction Gus
concerns services such as transportation, day and time specified. To guarantee product quality. Will be
evaluated every three months if sales or evaluation below a preset threshold. Department, it would be
considered a low score on the assessment. The update includes fixes for the next great innovation.

คานา
รายงานฉบับนี้เป็ นส่วนหนึ่งของรายวิชา สหกิจศึกษา โดยมีจุดประสงค์เพื่อการศึกษาความรู ้ที่ได้จากการศึกษา
ฝึ กงานนอกสถานที่ ในระยะเวลา 16 สัปดาห์ ซึ่งรายงานเล่มนี้มีความรู ้เกี่ยวกับขั้นตอนด้านการนาเข้าและการส่งออก
ระหว่างประเทศ และความรู ้เกี่ยวกับ BOI (Board of Investment) ผูจ้ ดั ทาได้เลือก หัวข้อนี้ในการทารายงาน เนื่องมาจาก
เป็ นเรื่ องที่น่าสนใจ รวมถึงความรู ้ที่มีอยูน่ อกหนังสื อเรี ยน และเป็ นสิ่ งที่สาคัญต่อการนาเข้าและส่งออก เพื่อให้คณะ
อาจารย์ และ นักศึกษาได้ศึกษาและแนวทางการศึกษาในการเรี ยนรู ้ของการนาเข้าและส่งออกระหว่างประเทศภายใต้สิทธิ
ประโยชน์ BOI ผูจ้ ดั ทาหวังว่า รายงานฉบับนี้จะให้ความรู ้ และเป็ นประโยชน์แก่ผอู ้ ่านทุกๆท่าน
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รายงานโครงงานฉบับนี้ สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยความเมตตาช่วยเหลืออย่างดี ขอขอบคุณผูม้ ีรายนามดังต่อไปนี้ที่
ได้ช่วยในการประสานงาน อานวยความสะดวกและช่วยในการจัดหาและรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษาในครั้งนี้
1.

นางสาวศิริพร

ไชยศรี รัมย์

ตาแหน่ง Assistant manager

2.

นางสาวลัดดา

กิริกนั

ตาแหน่ง Officer

3.

นางสาวรุ จิรา

แย้มวงษ์

ตาแหน่ง Officer

4.

นางสาวปาณิ ศรา

ศรี ชยั นาท

ตาแหน่ง Officer

5.

นางสาวบุษกร

ทองอินทร์

ตาแหน่ง Officer

รวมทั้งคณะอาจารย์ประจาแผนกวิชาบริ หารธุรกิจทุกท่านที่ได้ให้คาแนะนาและข้อคิดเห็นต่างๆ ของการทางาน
มาโดยตลอด จึงขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่ได้อุดหนุนการทางาน และให้กาลังใจแก่ผเู ้ ขียนเสมอมา กระทัง่ การศึกษา
ค้นคว้าโครงงานครั้งนี้สาเร็ จลุล่วงได้ดี และความดีอนั เกิดจากการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผูเ้ ขียนขอมอบแด่ บิดา มารดา
อาจารย์ และผูม้ ีพระคุณทุกท่าน ผูเ้ ขียนมีความซาบซึ้งในความกรุ ณาอันดียงิ่ จากทุกท่านที่ได้กล่าวมา และขอกราบ
ขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
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ประวัติโดยย่อ

บริ ษทั เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์) จากัด ชื่อภาษาอังกฤษ Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd.จดทะเบียน
บริ ษทั จากัดเลขที่ 0745544001956 (เดิมเลขที่ บอจ.สค.2850) เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2544 สานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่
39/234-236 หมู่ที่ 2 ตาบลบางกระเจ้า อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 (นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร)
บนเนื้อที่ 21 ไร่ 3 งาน 55 ตารางวา
บริ ษทั ฯ ได้เริ่ มก่อตั้งครั้งแรกโดยทุนจดทะเบียนมูลค่า 316 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบนั บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุน
เป็ น 861 ล้านบาท (ชาระเต็มมูลค่าแล้ว) โดยเป็ นหุน้ ต่างชาติ (บรู ไน,ไต้หวัน) ร้อยละ 99.30 และหุน้ ไทย ร้อยละ 0.70
บริ ษทั ฯ ได้รับการส่งเสริ มการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI) ในกิจการ ผลิตแผ่นวงจรพิมพ์
(Printed Circuit Board) ประเภท 5.5 กิจการผลิตชิ้นส่วนหรื ออุปกรณ์ที่ใช้กบั ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ตามบัตรส่งเสริ ม
จานวน 2 ฉบับ ดังนี้
- บัตรส่งเสริ มเลขที่ 1743(1)/2544 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2544 โดยมีกาลังผลิต Printed Circuit Board ปี ละประมาณ
547,000 ตารางเมตร (เวลาทางาน 24 ชัว่ โมง / วัน: 300 วัน/ปี )
- บัตรส่งเสริ มเลขที่ 1492(2)/2549 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 โดยมีกาลังการผลิต Printed Circuit Board ปี ละ
ประมาณ 840,000 ตารางเมตร (เวลาทางาน 16 ชัว่ โมง/วัน: 300 วัน/ปี ) ซึ่งภายในปี 2553 นี้ จะทาการขยายกาลังการผลิต
เป็ นปี ละประมาณ 1,470,000 ตารางเมตร

Organization Chart

2012 Customer Origins (Come From)

แผ่น PCB คืออะไร
แผ่น PCB ย่อมาจากคาว่า Printed Circuit Board หรื ออาจเรี ยกว่า PWB Printed Wiring Board มี
ความหมายว่า แผ่นวงจรพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ถูกออกแบบมาเพื่อลดพื้นที่และความซับซ้อนในการประกอบอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และสามารถประกอบวงจรได้ง่าย แผ่นวงจรพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์โดยทัว่ ไปสามารถแบ่งออกได้หลาย
ประเภท ดังนี้
ประเภทของแผ่นวงจรพิมพ์อเิ ล็กทรอนิกส์

1. Single side
คือ แผ่นวงจรพิมพ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ ทมี่ เี ส้ นลายวงจร 1 ชั้น

2. Double side
คือ แผ่นวงจรพิมพ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ ทมี่ เี ส้ นลายวงจร 2 ชั้น

3. Multilayer
คือ แผ่นวงจรพิมพ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ ทมี่ เี ส้ นลายวงจรมากกว่ า 2 ชั้นขึน้ ไป

กรรมวิธีการผลิต Printed Circuit Board (Multi-Layer) (อธิบายโดยละเอียด)
1. Board Cut : ตัดแผ่นทองแดง Copper Clad Laminate ให้ได้ขนาดตามที่ตอ้ งการเพื่อให้เหมาะสมกับ กระบวนการ
ผลิต และลบขอบ/มุมเพื่อเอาเศษขอบบอร์ดออก
2. Pre-Cleaning : ทาความสะอาดผิวแผ่นงานทั้งสองด้านโดยน้ ายา และทาให้ผิวทองแดงมีความขรุ ขระเพื่อเพิ่มการยึด
เกาะของฟิ ล์ม
3. Dry Film : ติด Dry Film บนผิวทองแดงทั้ง 2 ด้าน
4. Exposure : ใช้แสงถ่ายผ่านฟิ ล์มต้นแบบ ในส่วนที่โดนแสงจะแข็งตัว และในส่วนที่ไม่โดนแสงจะถูกน้ ายาล้างออก
5. Developer : ใช้น้ ายาล้าง Dry Film ในส่วนที่ไม่โดนแสงให้หลุดออก
6. Etching : กัดทองแดงในส่วนที่ไม่ตอ้ งการ (ในส่วนที่ไม่มีฟิล์มติดอยู)่
7. D/F Stripping : ล้าง Dry Film ให้หลุดออก
8. A.O.I. : ใช้โปรแกรมตรวจสอบความถูกต้องของงาน ตาแหน่งและรู ปแบบที่ลูกค้าต้องการ
9. Prepreg Cutting : ตัดแผ่น Prepreg ให้ได้ตามขนาดที่ตอ้ งการ เพื่อให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิต
10. Brown Oxide : เตรี ยมผิวแผ่นงานเพื่อเพิ่มการยึดติดโดยใช้เคมีและทาให้ทองแดงเป็ นสี น้ าตาล
11. Pry-Up : จัดเรี ยงงานตามแบบชั้นที่กาหนด ประกอบด้วย Prepreg , แผ่นทองแดงที่มีลายวงจรแล้ว และ Copper Foil
12. Auto Lay-Up : นางานที่ผา่ นขั้นตอนจัดเรี ยง (Pay-Up) แล้วมาวางบนเครื่ องเพื่อให้เครื่ องวางแผ่นทองแดง
13. Hot Press : กดทับด้วยแรงดันความร้อนสูงเพื่อให้ Prepreg ละลายติดกับแผ่นทองแดงที่กดั ลายวงจรแล้ว และ
Copper Foil เพื่อให้แผ่นงานทุกชั้นยึดติดเป็ นเนื้อเดียวกัน
14. Cold Press : กดทับด้วยแรงดันและใช้ตวั ทาความเย็นเพื่อระบายความร้อนจากชิ้นงานและแผ่นกดทับ
15. Shearing : ตัดเพื่อแยกแผ่น Inner CCL ที่ผา่ นการกดทับด้วยแรงดันแล้วออกจากกัน โดยตัดแยกออกจาก Sheet เป็ น
Board
16. X-Ray Drill : เจาะรู Target Drill โดยใช้รังสี X-Ray จับจุด Target เพื่อใช้เป็ นหลักในการเจาะรู บนแผ่น Inner CCL
17. Routing : นาแผ่น Inner CCL เข้าเครื่ อง Rout ขอบและใช้โปรแกรมควบคุมการตัดขอบงานเพือ่ ตัดเอาเศษทองแดง
และ Prepreg ที่เกินพื้นที่ออก
18. Trimming : นาแผ่น Inner CCL เข้าเครื่ องเพื่อลบความคมบริ เวณขอบของแผ่นงานออก เพื่อลดการเกิดรอยขูดขีด
และอันตรายในการจับแผ่นงาน
19. Drilling : ใช้โปรแกรมควบคุมการเจาะรู ตามตาแหน่งและขนาดที่ลูกค้าต้องการ โดยในขั้นตอนนี้จะมีการจัดส่งแผ่น
Inner CCL บางส่วนไปว่าจ้างบริ ษทั ฯ อื่นเพื่อทาการเจาะรู ให้ตามแบบงานที่ระบุไว้
20. Plate Through Hole : ใช้สารเคมีชุบแผ่นงาน (Drilled Inner CCL) ให้ในรู มีทองแดงเคลือบบริ เวณผิวของรู
21. CU-1 : ใช้กระแสไฟฟ้ าชุบแผ่นงานให้ทองแดงมีความหนาเพิ่มขึ้น
22. CU-2 : ใช้กระแสไฟฟ้ าชุบแผ่นงานให้ทองแดงมีความหนาเพิ่มขึ้นจากเดิมตามที่ลูกค้ากาหนด
23. Dry Film : ขัดผิวแผ่นงานให้สะอาด และติด Dry Film บนผิวทองแดงทั้ง 2 ด้าน

24. Exposure : ใช้แสงถ่ายผ่านฟิ ล์มต้นแบบ ในส่วนที่โดนแสงจะแข็งตัว และในส่วนที่ไม่โดนแสงจะถูกน้ ายาล้างออก
25. Developer : ใช้น้ ายาล้าง Dry Film ในส่วนที่ไม่โดนแสงให้หลุดออก
26. Etching : กัดทองแดงในส่วนที่ไม่ตอ้ งการ และล้าง Dry Film ให้หลุดออก
27. Solder Mask : ขัดแผ่นให้ผวิ ทองแดงสะอาด และพิมพ์หมึกคลุมผิวทองแดงทั้งหมด จากนั้นอบผิวหมึกให้แห้ง
28. Exposure : ใช้แสงถ่ายผ่านฟิ ล์มต้นแบบ ในส่วนที่โดนแสงจะแข็งตัว และในส่วนที่ไม่โดนแสงจะถูกน้ ายาล้าง
ออกไป
29. Developer : ใช้น้ ายาล้างหมึกในส่วนที่ไม่โดนแสงให้หลุดออก
30. Marking : พิมพ์ตวั หนังสื อและสัญลักษณ์ลงบนแผ่นงานตามที่ลูกค้าต้องการ
31. Hot Air Solder Leveling : เคลือบตะกัว่ บนผิวทองแดง เพื่อป้ องกันการเกิดสนิม
32. Punching : ใช้ Tooling ปั้ มแยกแผ่นให้เป็ นตามรู ปแบบที่ลูกค้าต้องการ
33. Routing : ใช้โปรแกรมควบคุมการตัดแยกแผ่นให้เป็ นตามรู ปแบบที่ลูกค้าต้องการ
34. V-Cut : ใช้ใบมีดเซาะร่ องบนแผ่นงานทั้ง 2 ด้าน เพื่อการหักแยกตามที่ลูกค้าต้องการ
35. Cleaning : ล้างฝุ่ นและสิ่ งสกปรกที่ติดอยูบ่ นผิวของแผ่นให้หลุดออก
36. Flating : ใช้แรงกดทับแผ่นภายในตูอ้ บความร้อน ทาให้แผ่นตรงและไล่ความชื้นออกจากแผ่น
37. OSP : เคลือบน้ ายาบนผิวทองแดง เพื่อป้ องกันการเกิดสนิม
38. Packing : เพื่อป้ องกันและรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดจนถึงมือลูกค้า

เป้ าหมายและวัตถุประสงค์ในการนาเข้า-ส่ งออกจากประเทศ
เพื่อเข้าขอรับการส่งเสริ มการลงทุนกับหน่วยงาน BOI ในด้านการขอรับสิ ทธิประโยชน์ต่างๆทางด้านการ
ลงทุน เช่น สิ ทธิประโยชน์เว้นด้านการนาเข้าวัตถุดิบและเครื่ องจักรเข้ามาผลิตและประกอบเป็ นผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก
สิ ทธิประโยชน์ดา้ นการนาช่างผูช้ านาญการเข้ามาสอนงานด้านเทคโนโลยีให้กบั พนักงานคนไทย เพือ่ พัฒนาด้านเทคนิค
ในการผลิตให้มีความทันสมัยต่อการผลิต การแข่งขัน และบรรลุวตั ถุประสงค์ต่างๆ ตามที่บริ ษทั ฯกาหนดไว้

ความรู้ เกีย่ วกับ บีโอไอ
บีโอไอ หรือสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริมการลงทุน (Board of Investment)
คือหน่วยงานที่ให้การส่งเสริ มการลงทุน ซึ่งมีสิทธิประโยชน์ดา้ นภาษีอากรเป็ นการยกเว้น หรื อลดหย่อนภาษี
อากร สาหรับเครื่ องจักร วัตถุดิบ รวมถึงภาษีเงินได้นิติบุคคล และอื่นๆ นักลงทุนทั้งไทย และต่างชาติสามารถขอส่งเสริ ม
การลงทุนได้
หน้ าทีข่ องบีโอไอ
คือส่งเสริ มให้มีการลงทุนในกิจการที่เป็ นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไม่วา่ จะเป็ นกิจการ
เกษตร กิจการอุตสาหกรรม หรื อบริ การ มาตรการส่งเสริ มการลงทุนที่สาคัญ คือยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ยกเว้น
อากรเครื่ องจักร ยกเว้นอากร วัตถุดิบที่นาเข้ามาผลิตส่งออก
คณะกรรมการได้แบ่งเขตการลงทุนออกเป็ น 3 เขต ตามปัจจัยทางเศรษฐกิจ โดยใช้รายได้และสิ่ งอานวยความสะดวก
พื้นฐาน ของแต่ละจังหวัดเป็ นเกณฑ์ ดังนี้
เขต 1 ประกอบด้วย 6 จังหวัดในส่วนกลาง ได้แก่ กรุ งเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และ
สมุทรสาคร
เขต 2 ประกอบด้วย 12 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก พระนครศรี อยุธยา ภูเก็ต ระยอง ราชบุรี
สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง
เขต 3 ประกอบด้วย 58 จังหวัด แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ 36 จังหวัด และ 22 จังหวัดรายได้ต่า ดังนี้
- 36 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ กาแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ชัยนาท ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง ตราด ตาก นครราชสี มา
นครศรี ธรรมราช นครสวรรค์ ประจวบคีรีขนั ธ์ ปราจีนบุรี พังงา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ มุกดาหาร
แม่ฮ่องสอน ระนอง ลพบุรี ลาปาง ลาพูน เลย สงขลา สระแก้ว สิ งห์บุรี สุโขทัย สุราษฏร์ธานี อุตรดิตถ์ อุทยั ธานี
- 22 จังหวัด ได้แก่ กาฬสิ นธุ์ นครพนม นราธิวาส น่าน บุรีรัมย์ ปั ตตานี พะเยา แพร่ มหาสารคาม ยโสธร ยะลา ร้อยเอ็ด
ศรี สะเกษ สกลนคร สตูล สุรินทร์ หนองบัวลาภู ชัยภูมิ หนองคาย อุบลราชธานี อุดรธานี และอานาจเจริ ญ

หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
การนาเข้าวัตถุดิบ โดยการส่ง MODEM หรื อ ยืน่ DISK ใช้เวลาพิจารณาประมาณ 3 ชม.
1) นา INV. , P/L , B/L ของวัตถุดิบที่ตอ้ งการนาเข้ามาตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ตั้งแต่ชื่อวัตถุดิบต้อง
ตรงตามบัญชีรายการวัตถุดิบของ B.O.I. น้ าหนัก ราคา ฯลฯ ต้องมีหมายเลขของ INV. และ วันที่ใน INV. ด้วย
2) จัดทาใบปะหน้า เรื่ องการขออนุมตั ินาเข้าวัตถุดิบ ซึ่งในใบปะหน้าจะต้องเป็ นหัวจดหมายของบริ ษทั ฯ ต้องมี
ตรายางประทับ พร้อมลายเซ็นต์ของผูจ้ ดั การ
3) ทาการคียร์ ายละเอียดวัตถุดิบที่ตอ้ งการนาเข้าลงใน LOTUS หรื อ EXCEL โดยใช้ชื่อ BIRTIMP จะบันทึกลงใน
C: หรื อ A: ก็ได้ ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องทุกครั้ง
4) การส่งข้อมูล ต้องใช้โปรแกรม DATA2IC ซึ่งมีอยูใ่ นเครื่ อง COMPUTER แล้ว และใช้ MODEMนามาต่อพ่วง
กับคอมพิวเตอร์ซ่ ึงจะต้องเข้าไปกรอกข้อมูลที่หวั ข้อCONFIGURATION และ TRANSFER DATA ให้
สมบูรณ์เสี ยก่อนจากนั้นโปรแกรมจะทาการส่งข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ (รหัสผ่านเข้าโปรแกรมคือ IC )
5) นาใบปะหน้าที่เตรี ยมไว้ พร้อมกับอินวอยซ์ 1 ชุด ที่มีตรายางและลายเซ็นต์ของผูจ้ ดั การ FAX ไปที่เบอร์
(02)936-1425-8 , (02)936-1450-2 , (02)936-1448 , (02)936-1524
6) ตรวจสอบการขออนุมตั ินาเข้าวัตถุดิบทาได้โดยการดึงข้อมูลผ่าน MODEM โดยเข้าไปในหัวข้อ RECEIVE
หรื อโทรสอบถามโดยตรงที่เบอร์ (02)936-1429-31 ต่อ 150-155
7) นา INV. , P/L , B/L ที่ถูกต้อง FAX ให้ SHIPPING แจ้งงวดให้เข้าไปรับใบสัง่ ปล่อย
8) บันทึกการนาเข้าวัตถุดิบลงในสมุด โดยต้องทาการแยกบันทึกเป็ นรายเดือน และนาข้อมูลดังกล่าวเขียนขึ้น
กระดาน IMPORT SHIPPING ทุกครั้งที่มีวตั ถุดิบนาเข้า
หมายเหตุ 1. ในกรณี ที่เป็ นสิ นค้ากลับมาซ่อม ให้ระบุในหมายเหตุดา้ นล่างในใบปะหน้าหัวบริ ษทั ว่า “เป็ นผลิตภัณฑ์ที่
นากลับมาซ่อมเพื่อส่งกลับออกไป”
2. ในกรณี ที่เป็ นการนาเข้าวัตถุดิบแต่มีเครื่ องจักรปะปนมาในอินวอยซ์เดียวกัน ให้ระบุในหมายเหตุดา้ นล่างในใบปะ
หน้าหัวบริ ษทั ว่า “สาหรับรายการส่วนที่เหลือได้แยกสัง่ ปล่อยในข่ายเครื่ องจักรมาต่างหาก”
3. ในกรณี ที่เป็ นการยกเลิกเพื่อปล่อยใหม่ อาจมาจากคียจ์ านวนวัตถุดิบผิด คียช์ ื่อวัตถุดิบผิด เป็ นต้น ให้ระบุในหมาย
เหตุดา้ นล่างในใบปะหน้าหัวบริ ษทั ว่า “ขอยกเลิกหนังสื อสานักงานเลขที่ ………………….. ลงวันที่…………….
เนื่องจาก …………………….ในใบปะหน้าของชุดที่ตอ้ งการจะปล่อยใหม่เพื่อแทนชุดที่ขอยกเลิก
4. ในกรณี ที่เป็ นการยกเลิกขาด โดยไม่มีการปล่อยอีก ซึ่งสิ นค้าอาจจะไม่มีมาแล้ว หรื อทาการปล่อยผิดท่า ให้ทา
จดหมายบริ ษทั ฯขึ้นมา หัวเรื่ องขอยกเลิกหนังสื อ เลขที่อะไร เพราะอะไรต้องยกเลิก นาจดหมายนี้ พร้อมกับใบสัง่
ปล่อยฉบับสี ฟ้าที่ได้รับมาจาก IC เข้าไปติดต่อ “คุณตุก๊ ” เพื่อขอยกเลิก

การนาเข้ าเครื่องจักร ต้องนาแผ่น DISK ไปยืน่ ที่ IC เพราะยังไม่มี MODEM (3 ชม.)
1) นา INV. , P/L , B/L ของเครื่ องจักรที่ตอ้ งการนาเข้ามาตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ตั้งแต่ชื่อเครื่ องจักร
จะต้องตรงตามที่บญั ชีรายการเครื่ องจักรที่ B.O.I. อนุมตั ิ เลขที่และวันที่ใน INV., P/L หน่วยของเครื่ องจักร เช่น
PCS หรื อ SET ราคา ฯลฯ
2) เข้าโปรแกรมสาเร็จรู ปสาหรับเครื่ องจักร คือ MCTS ซึ่งโปรแกรมจะอยูใ่ นเครื่ องของแผนกจัดซื้อ (เครื่ อง
สุดท้าย รหัสเข้าโปรแกรม คือ “iba” ทาการคียร์ ายการต่างๆให้ครบถ้วนและทาการบันทึกข้อมูลลง DISK เพื่อ
นาไปยืน่ สัง่ ปล่อยเครื่ องจักรที่ IC
3) ทาการสัง่ พิมพ์เอกสารใบปะหน้าที่ตอ้ งยืน่ ซึ่งโปรแกรมได้ดาเนินการจัดทาให้เรี ยบร้อยโดยโปรแกรมจะใช้
ข้อมูลที่เราได้ทาการคียใ์ นครั้งแรกไปจัดทาให้อตั โนมัติซ่ ึงก็คือ แบบคาขออนุมตั ิยกเว้น/ลดหย่อนอากรขาเข้า
เครื่ องจักร และบัญชีเครื่ องจักรที่นาเข้า ซึ่งจะต้องมีตรายางและลายเซ็นต์ของผูจ้ ดั การประทับ นาไปยืน่ ที่ IC
พร้อมแผ่น DISK
4) บันทึกการนาเข้าเครื่ องจักรลงในสมุด เช่นเดียวกับการนาเข้าวัตถุดิบ
5) FAX เอกสารต่างๆ ไปให้ SHIPPING เพื่อเตรี ยมดาเนินการนาเข้าเหมือนวัตถุดิบ
หมายเหตุ

1. ในกรณี ที่เป็ นเครื่ องจักรนาเข้ามาปะปนกับวัตถุดิบในอินวอยซ์เดียวกันจะต้อง ทาการหมายเหตุในใบ

ปะหน้าว่า “สาหรับรายการส่วนที่เหลือได้แยกสัง่ ปล่อยในข่ายวัตถุดิบมาต่างหาก
2. ในกรณี ที่จะทาการยกเลิกเพื่อปล่อยใหม่ อาจมาจากการคียจ์ านวนหรื อรายการเครื่ องจักรผิด ให้ทาการหมายเหตุ
ด้านล่างในใบปะหน้าว่า ขอยกเลิกหนังสื อสานักงานเลขที่ …………………….. ลงวันที่ ……………………..
เนื่องจาก………..………………….. ในใบปะหน้าของชุดที่ตอ้ งการปล่อยใหม่เพื่อแทนชุดเดิม
3. ในกรณี ที่จะทาการยกเลิกขาด โดยอาจจะมาจากสาเหตุสินค้ามาผิดท่า หรื อยกเลิกการนาเข้าสินค้า บริ ษทั ฯ จะต้อง
ทาจดหมาย 1 ฉบับ เพื่อขอยกเลิกใบสัง่ ปล่อยหมายเลข อะไร หนังสื อลงวันที่เท่าไหร่ และระบุสาเหตุที่ขอยกเลิก แต่
กิจการจะต้องนาเอกสารชุดนี้ไปยืน่ ที่ BOI. กอง 3 (คุณตุม้ ) แล้วส่งเรื่ องต่อไปให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นต้องรอ
BOI อนุมตั ิเสี ยก่อนแล้วจึงนาเอกสารที่ BOI. อนุมตั ิยกเลิกมาทาการยกเลิกที่ IC อีกครั้ง โดยต้องมีใบสัง่ ปล่อยที่ได้รับมา
จาก IC แนบไปกับจดหมายขอยกเลิกด้วยซึ่งจะต่างจากวัตถุดิบ เพราะวัตถุดิบสามารถยกเลิกที่ IC ได้ทนั ที

การขอขยายเวลานาเข้ าวัตถุดบิ และเครื่องจักร ต้องยืน่ ขอต่ออายุลว่ งหน้า 1 เดือนก่อนบัตรหมดอายุ เพราะเจ้าหน้าที่ใช้
เวลาพิจารณาอนุมตั ิประมาณ 30 วัน
1. จัดทาเอกสารตามแบบฟอร์มที่ BOI.กาหนด (แบบฟอร์มอยูใ่ นแฟ้ มที่เขียนว่าแบบฟอร์มBOI ในตู)้
2. ยืน่ BOI. แผนกธุรการกอง 3 ยืน่ ตรวจเช็คเอกสารที่ คุณตุม้ ตรงธุรการ ถ้าเอกสารถูกต้องก็ส่งให้เจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบในสายงานพิจารณา
3.
4.
5.
6.

ติดตามผลการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ (อาจจะต้องเข้าไปพบหรื ออธิบายเหตุผลบ้าง)
BOI อนุมตั ิ
รับเอกสารBOI อนุมตั ิ
นาบัตรส่งเสริ มฉบับก่อนหน้าพร้อมกับหนังสื อที่ BOI อนุมตั ิ เข้าไปยืน่ ที่ฝ่ายบัตร ส่งเสริ ม (ชั้น 3) เพื่อติดต่อ
ขอขยายเวลาโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัตรฯ จะระบุการขยายระยะเวลาในเอกสารแนบท้ายของบัตรส่งเสริ ม
7. COPY บัตรส่งเสริ มและเอกสารแนบท้ายที่ได้รับการขยายเวลาแล้ว ไปยืน่ ที่ IC ให้ UPDATE เลขที่และ
ระยะเวลาให้ตามที่ BOI อนุมตั ิ (ติดต่อตรงแผนกสัง่ ปล่อยวัตถุดิบ คุณตุก๊ )
8. ขออนุมตั ิส่งคืนวัตถุดิบหรื อเครื่ องจักรที่เคยนาเข้ามาภายใต้สิทธิประโยชน์ กรณี ที่บริ ษทั ต้องการส่งคืนออกไป
ยังต่างประเทศ
9. จัดเตรี ยมเอกสารส่งคืนตามแบบฟอร์ม
10. COPY INVOICE P/L B/L ใบสัง่ ปล่อยหรื อใบขนสิ นค้าและอินวอยซ์ขาออก
11. ยืน่ ธุรการกอง 3 “คุณตุม้ ” เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อน และจะถูกส่งต่อไปให้ยงั เจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบพิจารณา
12. เจ้าหน้าที่พิจารณาตามขั้นตอน (อาจต้องเข้าไปอธิบายหรื อเข้าไปตามเอกสารด้วย)
13. ติดตามผลการพิจารณา
14. BOI อนุมตั ิ รับเอกสารกลับบริ ษทั ฯ
15. COPY ให้แผนกส่งออกเซ็นชื่อรับ และ FAX ให้ชิบปิ้ งนาไปเดินพิธีการต่อไป
หมายเหตุ ถ้าเป็ นการส่งคืนเครื่ องจักรกลับไปซ่อมแล้วจะนากลับเข้ามาอีก จะต้องแจ้งชิปปิ้ งให้ทาใบสุทธินากลับ
พร้อมถ่ายรู ปของเครื่ องจักร ก่อนการส่งออกทุกครั้ง

เขตปลอดอากร (FREE ZONE)
เขตปลอดอากร หมายถึงเขตพื้นที่ที่กาหนดไว้สาหรับการประกอบอุตสาหกรรม พาณิ ชยกรรม หรื อกิจการอื่นที่
เป็ นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ โดยของที่นาเข้าไปในเขตดังกล่าวจะได้รับสิ ทธิประโยชน์ทางอากรตามที่
กฎหมายบัญญัติ ซึ่งการจัดตั้ง Free Zone นั้น มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริ มการส่งออก
สิทธิประโยชน์
- ยกเว้นอากรขาเข้า และภาษีมูลค่าเพิ่ม สาหรับของที่ได้นาเข้ามาราชอาณาจักรเพื่อนา เข้าในเขตปลอดอากรและ
ดาเนินการส่งออก
- ยกเว้นอากรขาออก สาหรับของที่ปล่อยไปจากเขตปลอดอากรเพือ่ ส่งออกนอกราช อาณาจักร
- ของที่ปล่อยจากเขตปลอดอากร เพื่อนาเข้ามาในราชอาณาจักร (เช่น สิ นค้าส่งคืน) ให้คานวณค่าภาษีตามราคาที่ซ้ือขาย
จริ ง เสมือนการนาเข้ามาจากต่างประเทศ

EPZ หรือ Export Processing Zone (เขตอุตสาหกรรมส่ งออก)
เป็ นพื้นที่ที่อยูใ่ นความดูแลของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยผูท้ ี่เข้าไปตั้งโรงงานใน EPZ จะ
เปรี ยบเสมือนกับอยูต่ ่างประเทศ เมื่อมีการนาเข้าเครื่ องจักรหรื อวัตถุดิบจะไม่เสี ยอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม
คลังสินค้ าทัณฑ์ บน (BONDED)
ตามกฎหมายศุลกากร คือสถานที่ที่กรมศุลกากร ได้อนุมตั ิให้เอกชนหรื อส่วนราชการจัดตั้งขึ้นเพื่อเก็บของที่
นาเข้าจากต่างประเทศ เพื่อการได้รับสิ ทธิประโยชน์ทางภาษีอากรตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัติไว้ โดย
ผูท้ ี่ได้รับอนุมตั ิให้จดั ตั้งเป็ นคลังสิ นค้าทัณฑ์บนต้องเสี ยค่าธรรมเนียมประจาปี ตามอัตราที่กาหนดโดยกระทรวงการคลัง
INTRODUCTION

Flow Chart นาเข้ าสิ นค้ า(EPZ , Free Zone คลังสิ นค้ า
ทัณฑ์ บน)

สิ ทธิประโยชน์ ทจี่ ะได้ รับสาหรับกิจการทีไ่ ด้ รับการส่ งเสริมการลงทุน
- การนาเข้าเครื่ องจักร
- การนาเข้าวัตถุดิบและวัสดุจาเป็ น **
- การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล **
- การถือกรรมสิ ทธิ์ที่ดิน
การนาเข้าช่างฝี มือต่างด้าว
การนาเข้ าวัตถุดบิ และวัสดุจาเป็ น
โครงการที่ได้รับการส่งเสริ มการลงทุนที่ผลิตสิ นค้าเพื่อการส่งออก จะได้รับสิ ทธิและประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้า
วัตถุดิบและวัสดุจาเป็ นที่นาเข้ามาจากต่างประเทศ เพื่อใช้ผลิต ผสม ประกอบเป็ นผลิตภัณฑ์หรื อผลิตผล และส่งออกไป
จาหน่ายต่างประเทศเท่านั้น และเมื่อส่งออกสิ นค้าไปจาหน่ายต่างประเทศ ให้นาหลักฐานใบขนสิ นค้าขาออกมายืน่ ขอตัด
บัญชีวตั ถุดิบ โดยเปรี ยบเทียบกับสูตรการผลิตที่ได้รับอนุมตั ิไว้ เพือ่ คานวณหาปริ มาณวัตถุดิบและวัสดุจาเป็ นที่ใช้ไปจริ ง
ในการผลิตสิ นค้าส่งออกในแต่ละ Model
กรณี ที่นาวัตถุดิบไปผลิตแล้วจาหน่ายในประเทศ หรื อไม่สามารถส่งออกได้ ผูไ้ ด้รับส่งเสริ มจะต้องเสี ยภาษีอากรวัตถุดิบ
ตามสภาพ ณ วันนาเข้า พร้อมเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามกฎหมายศุลกากร อีกทั้งจะต้องชาระภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมเงินเพิ่ม
และเบี้ยปรับอีกด้วย

การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ปั จจุบนั บริ ษทั ได้รับการส่งเสริ มได้รับการส่งเสริ มการลงทุน 2 บัตร ซึ่งบัตรแรกได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคลเป็ นเวลา 3 ปี แต่ปัจจุบนั สิ ทธิประโชยน์ขอ้ นี้ไม่สามารถใช้ได้แล้ว ส่วนบัตรที่ 2 นี้ยงั สามารถใช้ได้อยู(่ 1492(2)/
2549) ลงวันที่ 16 พ.ค. 2549) โดยให้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้
รับการส่งเสริ มร่ วมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่ร่วมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกาหนดเวลา ห้าปี นับแต่วนั
ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้นมีมูลค่าไม่เกิน 1,735,443,131.43
ซึ่งสิ ทธิประโยชน์ในข้อนี้มีความสาคัญมาก หากเราทาผิดเงื่อนไขในสิ ทธิประโยชน์ใดๆ ในข้ออื่นๆ เราอาจจะถูกเพิก
ถอนสิ ทธิประโยชน์ขอ้ นี้ไป ซึ่งหมายความว่าถ้าบริ ษทั มีกาไร เราจะต้องจ่ายภาษีให้กบั สรรพากรในอัตราร้อยละ 30 จาก
กาไรสุทธิ ซึ่งหมายความว่าถึงการพิจารณาจ่ายโบนัสและการปรับขึ้นเงินเดือนก็จะมีผลตามไปด้วย

Flow Chart นาเข้ าวัตถุดบิ และเครื่องจักร

ประเภทการขายสิ นค้ า (BOI)
แบ่ งออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี้
ส่ งออกทางตรง (Direct Export) หมายถึง การที่บริ ษทั ของเรานาวัตถุดิบที่ฟรี อากรเข้ามาผลิตเป็ นPCB และ
เป็ นผูท้ าการส่งสิ นค้าออกเอง สังเกตง่ายๆ ก็คือ ชื่อที่ระบุในเอกสารใบขนสิ นค้าขาออกเป็ นบริ ษทั เอเพ็กซ์ฯ เช่น สิ นค้าที่
ส่งออกไปให้ลูกค้าที่อยูใ่ นต่างประเทศทั้งหมด ซึ่งหมายรวมถึง ลูกค้าในเขต EPZ, Free Zone และคลังสิ นค้าทัณฑ์บน
ด้วย
การขายในลักษณะนี้ทางแผนกขายจะต้องติดตามใบขนสิ นค้าขาออกมาให้กบั ทางบีโอไอให้ครบ 100% เพื่อ
นามาใช้ในการตัดบัญชีวตั ถุดิบต่อไป
ส่ งออกทางอ้อม (Indirect Export) หมายถึง การที่บริ ษทั ของเรานาวัตถุดิบที่ฟรี อากรเข้ามาผลิตเป็ น PCB และขาย PCB
นั้นให้อีกบริ ษทั หนึ่งที่เป็ น BOI ตั้งอยูใ่ นประเทศไทย และลูกค้าก็นา PCB ของเราไปผลิตผสมประกอบเป็ นผลิตภัณฑ์
และเป็ นผูท้ าการส่งสิ นค้าออกต่อไป ปั จจุบนั บริ ษทั ของเรามีลูกค้าประเภทนี้เป็ นจานวนมาก เช่น Korat, World, Kaga,
Sony เป็ นต้น
หลังจากการขายสิ นค้าให้กบั ลูกค้าประเภทนี้ ทางแผนก BOI จะเป็ นผูร้ ับผิดชอบติดตามเอกสารการโอนสิ ทธิ์
วัตถุดิบ (Report-V) มาจากลูกค้า ให้ได้ 100% ตามจานวนที่ขายไป และจะนาเอกสารการโอนวัตถุดิบนี้มาตัดบัญชี
วัตถุดิบต่อไป
ขายในประเทศ (Local Sale) หมายถึง การที่บริ ษทั ของเรานาวัตถุดิบที่ฟรี อากรเข้ามาผลิตเป็ น PCB และขาย PCB นั้น
ให้กบั ลูกค้าที่ต้ งั อยูใ่ นประเทศไทย และลูกค้าได้นา PCB ของเราผลิตเป็ นสิ นค้าแล้วขายภายในประเทศ เช่น Korat ,
Shindengen เป็ นต้น
ซึ่งก่อนที่จะมีการขายสิ นค้าหรื อนาส่งสิ นค้าทางบริ ษทั จะต้องได้รับอนุมตั ิจาก BOI และต้องไปชาระภาษีอากร
สิ นค้าสาเร็ จรู ปกับทางกรมศุลกากรให้เสร็ จเรี ยบร้อยเสี ยก่อน
แต่ถา้ หากบริ ษทั ไม่ทาการชาระภาษีอากรให้เสร็จก่อนการขายบริ ษทั จะต้องเสี ยภาษีอากรวัตถุดิบตามสภาพ ณ
วันนาเข้า พร้อมเงินเพิม่ และเบี้ยปรับตามกฎหมายศุลกากร อีกทั้งจะต้องชาระภาษีมูลค่าเพิม่ พร้อมเงินเพิม่ และเบี้ยปรับ
อีกด้วย

Normal Export

เอกสารในการ นาเข้ า-ส่ งออก สิ นค้ า
เอกสารสาหรับการนาเข้าสิ นค้า
1. ใบขนสิ นค้าขาเข้า
2. ใบตราส่งสิ นค้า
3. บัญชีราคาสิ นค้า
4. บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ
5. ใบอนุญาตหรื อหนังสื ออนุญาตสาหรับสิ นค้าควบคุมการนาเข้า
6. ใบรับรองแหล่งกาเนิดสิ นค้า (กรณี ขอลดอัตราอากร)
7. เอกสารอื่น ๆ เช่น แค็ดตาล็อก เอกสารแสดงส่วนผสม

เอกสารสาหรับการส่ งออกสิ นค้ า
ใบขนสิ นค้าขาออก
2. บัญชีราคาสิ นค้า
3. ใบอนุญาตส่งออกหรื อเอกสารอื่นใดสาหรับสิ นค้าควบคุมการส่งออก (ถ้ามี)
4. ใบรับรองแหล่งกาเนิดสิ นค้า (ถ้ามี)
5. เอกสารอื่น ๆ เช่น แค็ดตาล็อก เอกสารแสดงส่วนผสม

เอกสารสาหรับการส่ งคืน-ส่ งซ่ อม
1.ใบขนสิ นค้าขาออก
2.บัญชีราคาสิ นค้า
3.ใบอนุญาตส่งออกหรื อเอกสารอื่นใดสาหรับควบคุมการส่งออก(ถ้ามี)
4ใบรับรองแหล่งกาเนินสิ นค้า(ถ้ามี)
5.เอกสารอื่นๆเช่น แค๊ดตาล็อก เอกสารแสดงส่วนผสม
6.แบบฟอร์มการขอส่งสิ นค้าคืน-ส่งซ่อม

ตัวอย่ างอย่างเอกสารนาเข้ า
INVOICE / PACKINGLIST /BILL OF LADING
และ ใบขนส่ งสิ นค้ าขาเข้ า

การติดต่ อประสานงานกับบุคคลภายนอกในเรื่องการนาเข้ าวัตถุดิบและเครื่องจักร
ติดต่อประสานงานกับ SHIPPING ในเรื่ องการรับใบสัง่ ปล่อย การเดินพิธีการด้านศุลกากร การตรวจปล่อยวัตถุดิบให้
ถึงโรงงาน, FORWORDER ในเรื่ องการ ENTER เอกสาร เช็คยอดค่าใช้จ่าย ค่า FREIGHT กาหนดการแลก D/O การ
เร่ งเปิ ดตู ้ การประมาณการวันเรื อเข้า, IC ในเรื่ อง การขออนุมตั ินาเข้าวัตถุดิบและเครื่ องจักรว่าอนุมตั ิหรื อไม่ ติดปั ญหา
ตรงส่วนใด การติดต่อประสานงานกันอยูต่ ลอด เพื่อที่วา่ เมื่อเรื อเข้าตามเวลาที่กาหนดวัตถุดิบหรื อเครื่ องจักรสามารถเข้า
สู่บริ ษทั เพื่อได้ทนั ต่อ LINE ผลิตและไม่ติดปั ญหาตรงส่วนใด
ติดต่ อบริษัทประกันภัยกรณีวตั ถุดบิ หรือเครื่องจักรทีน่ าเข้ ามาเกิดชารุดหรือสู ญหาย เมือ่ ของมาถึงบริษัทฯ
1. แจ้งชิปปิ้ งให้ทราบเมื่อมีวตั ถุดิบชารุ ดหรื อสูญหาย และแจ้งบริ ษทั ประกันภัยที่บริ ษทั ทาประกันไว้
2. ถ่ายรู ปไว้เป็ นหลักฐานก่อนเคลื่อนย้าย
3. ให้พนักงานสโตร์และQC ตรวจเช็ควัตถุดิบว่าชารุ ดหรื อสูญหายกี่ชิ้น
4. ทาจดหมายแจ้งกับบริ ษทั ประกันภัยเป็ นลายลักษณ์อกั ษรรวมทั้งค่าเสี ยหายที่ตอ้ งการเคลมค่าใช้จ่ายให้บริ ษทั
ประกันภัยทราบ
5. FAX เอกสารINVOIVE P/LและB/Lจ.ม.แจ้งเคลมประกันและหมายเลขกรมธรรม์ที่ทาไว้ให้กบั บริ ษทั ประกัน
6. บริ ษทั ประกันภัยเข้ามา SURVEYและปฏิบตั ิตามขั้นตอนต่อไป
7. ส่งเอกสารให้บริ ษทั ประกันภัยเช่น INVOIVE P/L B/Lจ.ม.เคลมและต่างๆ
8. นัดรับเช็ค (หากบริ ษทั ประกันภัยตกลงชาระค่าเสี ยหาย)
9. บริ ษทั ประกันภัยส่งเอกสารมาให้ไปรับเช็ค
10. รับเช็คและนาส่งให้กบั แผนกบัญชีต่อไป

มาตรฐานการยืน่ เอกสารเพือ่ ขออนุมตั ขิ อคืนอากรกับทาง B.O.I.

FLOW CHART
1

DETAIL
(INV. & P/L &

1

(

)

CHECK DOCUMENTS
FROM ACCOUNT DEPT.
2

)

B.O.I.
3

B.O.I.

2

(

KEY DATA FOR APPLY
ON THE INTERNET
3
SEND DOCUMENTS BY E-MAIL
TO SHIPPING

45

&

)

B.O.I.
3
15

B.O.I.

3
e-mail
(
B.O.I.

IC
B.O.I.
(INV. & P/L &

)
4
4
SHIPPING PREPARE DOCUMENTS
FOR IMPORT EXPEND
SEND TO FACTORY

)
&

ขั้นตอนการขออนุมตั เิ ครื่องจักรและอะไหล่ ให้ ได้ มากทีส่ ุ ด(Machine & Spar part)
FLOW CHART
1

DETAIL
(INV. & P/L)

1

B.O.I.

CHECK DOCUMENTS
FROM PURCHASE DEPT.
2
REVISED NAME OF THE GOODS
TO BE CONSISTENT IMPORT
MACHINE APPROVAL REPORT

2

3

3

(

)

B.O.I.

INV. & P/L & B/L(AWB)
B.O.I.
3

3

INV. & P/L & B/L(AWB)
B.O.I.

4
e-mail

5

15
(

IC
B.O.I.

)
B.O.I.

30
(

PREPARE IMPORT ENTRY
SEND TO GOVERNMENT
FOR APPROVAL
6

)
1

B.O.I.

B.O.I.
5

(

B.O.I.

KEY DATA FOR APPLY
ON THE INTERNET
4
SEND DOCUMENTS BY E-MAIL
TO SHIPPING

45

)

30

6
(

CONTACT TO SHIPPING FOR

)

DLVY. THE GOODS TO FACTORY

7
MAKE DELIVERY REPORT
FOR SEND E-MAIL
TO PURCHASE & STORE DEPT.

15

7
e-mail

ขั้นตอนการดาเนินพิธีการนาเข้ าสิ นค้ าสุ ทธินากลับ
FLOW CHART
1

1
CHECK
SHIPPING DOCUMENT

/

DETAIL
( Inv, Pl, AWB/ BL )
( INV, PL )
/

Supplier

30

( INV & PL )
FOR SENT TO
BOI APPROVAL

2
( Inv, Pl,
Supplier

)

Suppier
2
SENT SHIPPING DOCUMENT
TO SHIPPING
FOR CLEAR CUSTOMS

3

3

4
CONTACT WITH SHIPPING
ABOUT DELIVERY GOODS
TO FACTORY AND
SENT DELIVERY REPORT
TO PR & ST DPT.

(INV, PL,

2-3

BL/ AWB)

2-3

5
6
7
(

8
)
9

10

(

2-3
)

ขั้นตอนการดาเนินการส่ งซ่ อมและส่ งคืนเครื่องจักร/วัตถุดิบ
FLOW CHART
1

DETAIL
1

PREPARE DOCUMENT
( INV, PL )

/

2

Invoice

Packing List
0.30 - 1.00

Supplier
3
2

Supplier

BOI

4

/

2

(

KEY DATA SENT TO
BOI FOR APPROVAL
3

1-2

( Inv & Pl )

Invoice
BOI)
Invoice

5

Packing List

Packing List

forwarder
Invoice Packing List
forwarder

BOOK SEA / PLANE
WITH FORWARDER

1.5 - 2

forwarder

6

BL /

AWB
4

Inv, Pl

7
SENT SHIPPING DOCUMENTS
TO SHIPPING FOR
TO MAKE EXPORT ENTRY

5

8
9

(

/

)

2-3
BL/ AWB

fowarder
(Air)

10
SHIPPING TO CUSTOMS
FOR
EXPORT GOODS

(Sea)
11
12

3.
1.EXPORT GOODS FORM
2.RETURN AND REPAIR LIST

( Inv, Pl,
BL/ AWB,

,

)

2-3

2-3
3-4

ขั้นตอนการขออนุมัติสั่งปล่ อยวัตถุดิบ (RAW MATERIAL)
FLOW CHART
1

DETAIL
Invoice / Packing List / BL , AWB

1

FORM AND RECORD
INVOICE, B/L
&
PACKING LIST

RECEIVED INVOICE
FROM PURCHASING
2

B.O.I.

2
1.
2.
3.

BOI. CONFIRM

BOI

COPY INVOICE
&
PACKING LIST
&

I.C.
Invoice 1
I.C.

BOI. COPY

AWB , B/L

3
3
CIF & TAX VALUE
& PERIOD NO.

1.
2.
3.
Invoice
Invoice
4.
Invoice
5.
Invoice
6.
(
7.
(
)
8.
Master List
9.
( A= Air , S = Sea )
10.
Invoice
11.
(
)
12. (Key)
Invoice File:BIRTIMP Mail
13.
, Invoice, Packing List, AWB, B/L
14.

I.C.

)

Import Online

INVOICE
&
PACKING LIST

ขั้นตอนการดาเนินพิธีการสั่ งปล่ อยสิ นค้ าทีก่ รมศุลกากร
FLOW CHART
1

DETAIL
D/O

1
1.1
-

RECEIVED D/O

/

1

AGENT
Freight forwarder

5-6
1-2
(

Forwarder

1.2
2

2
RECEIVED APPROVED
B.O.I. LETTER
FROM I.C.

3-4
(I.C.)

2

TT & T

3
3.1

3

)

1.30-2
15-20

PAPER LESS
(

PREPARE IMPORT ENTRY
SENT TO GOVERNMENT

)
3.2
PAPER LESS
VAT
VAT

( Y OR N)

4
INV, PL, BL/ AWB,
STAFF CUSTOMS
CHECK GOODS
FOR SENT TO FACTORY

2-3

(

(

)

)

5
6

1-2
0.30 - 1.00

7
((

(

8
INV, PL,

)

)

(Air)
1.30-2.00
(Sea)
2.00 - 2.30

ขั้นตอนการทาสู ตรการผลิต / แก้ ไขสู ตรการผลิตเพือ่ ขออนุมัติ
FLOW CHART
1

DETAIL
(DATABASE Program)

1

MIS

Inquired and Received
DATABASE from MIS Section
2

2
(BOM : Bill of Material)

Inquired and Received
BOM from COST Section
3

1-2

3
PCB

Separate Type of Model
Double Side (Plant A) or
Multi-Layer(Plant B)
4

Multi-Layer

Double Side
2 (Plant B)

1 (Plant A)

1-2

4
1

Fill material used with BOI Form
according to Material Master List
5

5
(BOM : Bill of Material)

Send Production Formula &
BOM to Bangkok Office
for ask with the BOI approval
6

6

Make Report for comparision
between all model and BOI approved
(Standard not lower 65%)

(

65%

)

3.
1.
2.

(BOM : Bill of Material)

ขั้นตอนการตัดบัญชี วตั ถุดิบของใบขนลูกค้ าขาออกและReport V
FLOW CHART
1

DETAIL
1
1.
1.1
1.2
/ Report V
1.3 Invoice, Packing List
1.4 Job Submitting Status (

RECEIVED DOCUMENT

2

2

FORM AND RECORD

FORM TYPING

1.
2.
3.
4.

Report V
Bill Of Landing (BL)

)

BIRTEXP.XLS
1.

Micro Soft Excel 4.0 Worksheet
RMTS

3
1.
2.
3.

( Project Code )

( Report V )

3
4.
5.
6.
7.

SEND TO BOI

8.
9.
10.
4

MODEL
(

BOI

)

(

)

(

)

1.

4
2.

FOLLOW UP
5

5
BOOK RECEIVED

3

BOI

IC
IC
BOI

ขั้นตอนการติดตามใบขนสิ นค้ าขาออกจากฝ่ ายขาย
FLOW CHART
1

DETAIL
Invoice

1

Packing List

Follow up the Export Entry
Invoice & Packing List from BIZ
2

2
Invoice
1. Invoice 2.
5.

Receck the Export Entry
with Invoice and record detail
3

3.

4.

FOB

3
Invoice

Attached Short Report
if export less than the invoice
4

4
(File: BIRTEXP)

Key File: "BIRTEXP" and Sent
the Export Entry to BKK Office
for cut stock material
5

(BOI)
5

Monthly Report of the Export
Entry Record must 90% up
within 3 months after export

(
90%

3

)

ตัวอย่ างใบขนส่ งสิ นค้ าขาออกที่ถูกต้ อง

ขั้นตอนการขออนุมัติสั่งปล่ อยเครื่องจักร(Machine)
FLOW CHART
1

DETAIL
Invoice / Packing List / BL , AWB

1
RECEIVED INVOICE
FROM PURCHASING

2

B.O.I.

2
1.
2.
3.

BOI. CONFIRM

1

BOI
I.C.

Invoice 1

BOI. COPY
eMT https://202.129.59.21/eMT/Default.aspx
030420 Password 51977
>

3
3
> eMT Process

CIF & TAX VALUE
& PERIOD NO.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

, ,
/

.....

1.
2.

eMT

Run
"

2.

"

:2.1

Invoice

Invoice

3.

:3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Invoice
/Spec
Invoice
Invoice

4.

3

(

/
"

"

>
/

ขั้นตอนการขอขยายเวลานาเข้ าวัตถุดิบ
FLOW CHART
1

DETAIL
ACCOUNT

1

FORM AND RECORD
FAX & MAIL
OTHERS DOCUMENT

REQUEST
INFORMATION
2

ACCOUNT

2

B.O.I.
MASTER LIST
IC

RECEIVE DATA
FROM ACCOUNT
RMTS
3

36
BOI

3
1.

FORM TYPING

36 (

....)

2.
36(1)
3.

36(2)
36
MASTER LIST

4.
5.


)

4 COPY DOCUMENT
5
SENT TO BOI

(F IN ER 06-04)

APPLICATION FORM
BOI

(F IN ER 10-04)
IC (
)
1

check List

4

5

APPLICATION FORM
IC

3

(
1-5

(BOI)
http://doctracking.boi.go.th/
User Name : 0745544001956
Password : 888888

COPY

ขั้นตอนการทาเอกสารการส่ งออกส่ วนสู ญเสี ยไปต่ างประเทศ
FLOW CHART
1

DETAIL
(GA)

1

Received and Checked
waste information from GA Section

(
)

2

Proforma Invoice / Packing List

2
Issue Proforma Invoice & P/L
Sent to Buyer recheck
before ask approval with BOI

3

3

Proforma Invoice

Sent Proforma Invoice & P/L
to Bangkok Office for
ask approval with BOI
4

Proforma Invoice /
(Shipping)
(Shipping)

4
Packing List

Sent Letter of BOI approval ,
Pro.Inv. & P/L to Vendor&
Shipping for proceed the export
customs clearance. Recheck
draft of the export entry
5

(

5

1-2

)

Proforma Invoice / Packing List

B/L

1

Sent Pro.Inv. & P/L and B/L
to AC for Issue TAX Invoice
6

Proforma Invoice / Packing List

6
Follow the Export Entry
attached Pro.Inv. & P/L for
adjust stock of material with IC

B/L
(IC)

1-2

ขั้นตอนการทาลายส่ วนสู ญเสีย
FLOW CHART
1

DETAIL
1

Received waste information
from FG / Store Section
for destroy scrap
2

2

Choose the company for destroy
method according to BOI approval
3
Choose the company for inspection
process of scrp destroy

3

4

4

1

30

Inform schedule for destroy
to AC for ask Revenue approval
5

5

(GA)

30

Inform schedule for destroy
to GA for ask D.I.W. approval
5

5

1-2

6

1-2

Follow up
Destroy Report and
Inspection Report
6
Sent Reports to BKK Office
for ask BOI approval on Cut Stock

ขั้นตอนการขอชาระภาษีสาเร็จรู ป (ขายในประเทศ)
FLOW CHART
1

DETAIL
Proforma Invoice

1

BIZ

2

B.O.I.
(Quantity),

FORM AND RECORD
PROFORMA INVOICE
&
PACKING LIST

B.O.I.

RECEIVE DOCUMENT
FROM BIZ
2
BOI. CONFIRM
REVISE
OK
3

(Model) ,
(Amount)

2.1
2.2

BOI
BIZ
BOI

3
1.

FORM TYPING

(F IN RM 34-03)
2.
3.
3.1
3.2
4.
Proforma Invoice)
4.1
1
4.2
2-4


APPLICATION FORM

1
2

BOI
4

(

(

)
(


4

check List

4
)

COPY DOCUMENT
1
5

5

)

3
E-mail

(
1-4

Proforma Invoice
Sale
(BOI)

SENT TO BOI
http://doctracking.boi.go.th/
User Name : 0745544001956
Password : 888888

COPY

Flow Chart การชาระภาษีอากรสาเร็จรู ป

มาตรฐานการสรุ ปยอดขายสิ นค้ าส่ งออกทางอ้อม
FLOW CHART
1

DETAIL
1
(

Inquired and Received
Sales Amount from Acc. Dept.
2

10

)

1-2

2
Summary Sales Amount
each the customer,
separate Local Sales

3

0.5 - 1

3
Summary Sales Quantity
for each Indirect Customer

4

4
(

Sent Sales Quantity Report
to BKK Office
for follow up Report-V
5

)

(Report Vendor)
5

Coordinate with BIZ
if our information
different with the customers

15

-

-

ขั้นตอนการดาเนินการเกีย่ วกับการแจ้ งส่ งของโดยสั งเขป และบันทึกข้ อมูลใน
Program Import Expense
FLOW CHART
1

DETAIL
1
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 Invoice Ref. :
Supplier :
Invoice
 Reference No. :
4235 (B)
 BOI Approve :
 Clear By :
(
 Type of Car :
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ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับในการปฏิบัติฝึกงาน
ในการฝึ กงานครั้งนี้ได้ความรู ้และข้อมูลในการศึกษาการทางาน การใช้ชีวติ ประจาวันของการทางาน บุคคล
หรื อเพื่อนร่ วมงานซึ่งการฝึ กงานครั้งนี้ดิฉนั ได้รับความรู ้จากการทางาน เช่น การนาเข้า-ส่งต่างประเทศ การติดต่อ
ประสานงานกับทางชิปปิ้ ง และติดต่อประสานงานกับทางต่างประเทศโดยผ่าน E-Mail ทั้งการติดต่อขอวีซ่าให้กบั ผูท้ ี่เข้า
มาใช้แรงงานในประเทศจากประเทศจีน ฯลฯ และเป็ นความรู ้นอกหนังสื อตาราการเรี ยนมาก ในครั้งนี้ดิฉนั ได้ความรู ้
มากมายจากที่ทางานโดยการหาประสบการณ์จากการฝึ กงานที่ทางมหาวิทยาลัยสยามได้กาหนด และดิฉนั หวังว่าตัวดิฉนั
นั้นจะนาความรู ้ที่ได้จากการฝึ กงานในครั้งนี้ไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้ดี

บรรณานุกรม
www.apexcircuit.com/

www.customs.go.th/

