
ข้อควรรู้!! 

เงื่อนไขก่อนยื่นค ำร้องขออนุมัติสั่งปล่อยวัตถุดิบ/กำรยกเลิก

กำรสั่งปล่อยวัตถุดิบระบบ RMTS  
วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภำพันธ์ 2566  เวลำ 09.00 – 12.00 น ออนไลน์ผ่ำน Zoom Webinar

บรรยำยโดย

คุณฐิตำรีย์ เลี่ยมปรีชำ และ คุณรสสุคนธ์ นนทวี

ผู้เชี่ยวจำกสมำคมสโมสรนักลงทุน
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กำรลงทะเบยีนและกำรบันทกึรหสัโครงกำรเข้ำใชง้ำนระบบRMTS

กำรก ำหนดวนัน ำเขำ้ครัง้แรก

กำรยื่นค ำรอ้งขออนุมัตสิั่งปลอ่ยวตัถดุิบ

กำรยกเลกิกำรสัง่ปลอ่ยวตัถุดบิ

ควำมหมำยและError ตำมประเภทค ำรอ้ง

วิธีกำรตรวจสอบค ำรอ้งและแกไ้ข Error ที่เกี่ยวขอ้ง

ค ำถำมนี-้มคี ำตอบ

หัวข้อบรรยำย
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กำรลงทะเบียนและกำรบันทึกรหัสโครงกำรเข้ำใช้

งำนระบบRMTS
01
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กำรเตรียมเอกสำรเพื่อลงทะเบียนใช้บริกำรด้วยระบบ IC Online มีดังนี้

1. แบบฟอร์มใบลงทะเบียนใช้บริกำรด้วยระบบIC Online

2.หนังสือข้อตกลง กำรใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับวัตถุดิบและ

วัสดุจ ำเป็นด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์

3.หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนบริษัท กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำนิชย์

4.ส ำเนำบัตรส่งเสริม

5.หนังสือแจ้งรหัสโครงกำร

กำรลงทะเบยีนและกำรบนัทกึรหสัโครงกำรเขำ้ใชง้ำนระบบ RMTS 
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เอกสำรในข้อ1-3 บริษัทต้องประทับตรำบริษัทและ

ลงนำมสดโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมหรือผู้รับมอบอ ำนำจด ำเนินกำร

แทนบริษัท จำกนั้นบริษัทต้องน ำ เอกสำรข้อที่ 1-5 มำยื่น

ด ำเนินกำรที่สมำคมสโมสรนักลงทุน สำขำที่ท่ำนเลือกใช้บริกำร
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ขั้นตอนกำรดำวน์โหลดแบบฟอร์ม
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ขั้นตอนกำรดำวน์โหลดแบบฟอร์ม
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ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม
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กำรก ำหนดวันน ำเข้ำครั้งแรก02
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เงื่อนไขในกำรก ำหนดวันน ำเข้ำครั้งแรก

1.จะด ำเนินกำรได้ก็ต่อเมื่อบริษัทได้รับอนุมัติ

บัญชีรำยกำรและปริมำณสต๊อกสงูสุด

เรียบร้อยและADD ลงในระบบ RMTS แล้ว

เท่ำนั้น

2.ระยะเวลำเริ่มต้นสิทธินั้นจะต้องไม่ก่อนวันที่

อนุมัติโครงกำรสว่นระยเวลำกำรสิ้นสุดสิทธิ์

ระบบจะก ำหนดโดยกำรค ำนวณเพิ่มไปอีก

ตำมระยะเวลำที่บริษัทได้รับในบตัรสง่เสริม

ข้อควรระวังในกำรก ำหนดวันน ำเข้ำครั้งแรก

• กรณีมีใบขนสินค้ำขำเข้ำที่ได้ช ำระอำกรไว้แล้ว

และบริษัทประสงค์จะขอคืนอำกร  โดยให้น ำใบขน

ฉบับดังกล่ำว ก ำหนดวันเริ่มต้นกำรใช้สิทธิ์ครั้ง

แรก ทั้งนี้วันเข้ำในใบขนฉบับดังกล่ำว ต้องไม่ก่อน

วันที่ได้รับอนุมัติสิทธิ์.....ทั้งนี้ตั้งแต่วันที.่..

• เมื่อกดยืนยันกำรก ำหนดวันน ำเข้ำครั้งแรกไป

แล้วจะแก้ไขใหมใ่นระบบอีกไมไ่ด้

กำรก ำหนดวันน ำเข้ำครั้งแรก
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ยื่น Online

กำรก ำหนดวันน ำเข้ำครั้งแรก

กำรก ำหนดวันน ำเข้ำ

ครั้งแรก 

MAX_REVOLVING

กำรก ำหนดวันน ำเข้ำ

ครั้งแรกGROUP_

MAXIMPORT

กำรก ำหนดวัน

น ำเข้ำครั้งแรก

กรณี

รวมSTOCK

ยื่น Manual

กำรก ำหนดวัน

น ำเข้ำครั้งแรก

กรณีอื่นๆ
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ระบบจะค ำนวนวนัที่สิ้นสดุสิทธิ ์(End Date) โดยอตัโนมตัิ

กำรก ำหนดวันน ำเข้ำครั้งแรก

MAX_REVOLVING
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กำรก ำหนดวันน ำเข้ำครั้งแรก

Group_MaxImport
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คือกรุ๊ปรำยกำร

วัตถุดิบ
คือชื่อวัตถุดิบ

(ชื่อหลัก)

วันเริ่มต้นใช้

สิทธิ์ 
วันสิ้นสุดสิทธิ์

**โดยวันที่ที่ระบุนั้นจะต้องอยู่ภายใต้
ระยะเวลาของโครงการนั้นๆ
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ระบบจะส่งข้อมูลให้

เจ้ำหน้ำที่พิจำรณำ 

ใช้เวลำ30วันท ำกำร
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กำรก ำหนดวันน ำเข้ำครั้งแรก กรณี

- บัตรปรบัปรุงประสิทธิภำพ

- บัตรประเภทโอนกิจกำร

- กรณีขออนมุัตสิิทธิใหม่ เนื่องจำกสิ้นสุดสิทธิ์เกนิ 6 เดือน

***ให้สอบถำมทำงสมำคมก่อนทุกครั้งก่อนจะก ำหนดระยะเวลำ
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กำรยื่นค ำรอ้งขออนุมัติสั่งปล่อยวัตถุดิบ03
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วัตถุประสงค์ของกำรสั่งปล่อยวัตถุดิบ
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PROJ_CODE DOC_NO INVOICE INV_DATE DESC_1 DESC_2 QTY UOM GRP_NO BY IMP_LINE INV_LINE APP_NO IMP_ENTRY IMP_DATE Ess_Mat

12345611 00004 MIT 3/2022 15/01/2022 RESISTOR 100 C62 000002 1 1

12345611 00004 MIT 3/2022 15/01/2022 IC 200 SET 000004 2 2

กำรสั่งปล่อยยกเว้นอำกรขำเข้ำ (ตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลเป็น BIRTIMP1.XLS)

ตัวอย่ำงกำรคีย์ ข้อมูลกำรสั่งปล่อยยกเว้นอำกรขำเข้ำ
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เงื่อนไข : กำรสั่งปล่อยวัตถุดบิกำรสั่งปล่อยวัตถุดิบแบบยกเว้นอำกรขำเข้ำ

•อินวอยซ์ 1 ฉบับ ต่อ 1 งวดที.่.....

•คีย์รำยกำรวัตถุดิบเฉพำะใช้สิทธิ BOI เท่ำนั้น  ส่วนที่เหลือไม่ต้องคีย์

•ล ำดับที่ในอินวอยซ์ขำเข้ำซ้ ำได้ 

•ล ำดับที่ในใบขนขำเข้ำ ห้ำมซ้ ำ ดูล ำดับที่จำกใบขนสินค้ำขำเข้ำ
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เงื่อนไข : กำรสั่งปลอ่ยวตัถดุบิ แบบขอคืนอำกร

• อินวอยซ์ 1 ฉบับ ต่อ 1 งวดที่........

• ล ำดับที่ในอินวอยซ์ขำเข้ำซ้ ำได้ 

• ล ำดับที่ในใบขนขำเข้ำ ห้ำมซ้ ำ  

• คีย์รำยกำรวัตถุดิบ เฉพำะที่ต้องกำรคืนอำกรเท่ำนั้น

• คีย์เลขที่ใบขนขำเข้ำ และวันน ำเข้ำทุกครั้ง ที่สั่งปล่อยคืนอำกร

• จะต้องขอคืนอำกรภำยใน 2 ปีนับจำกวันน ำเข้ำในใบขนขำเข้ำ

• หลังจำกได้รับอนุมัติเลข นร. ให้ยื่นขอคืนภำยในระยะเวลำ 1 ปี

นับจำกลงวันที่หนังสืออนุมัติ

• กรณีที่สิ้นสุดระยะเวลำน ำเข้ำแล้ว จะต้องขอคืนอำกรภำยใน 1 ปีนับจำกวันที่สิ้นสุดสิทธิ์

• จะได้รับคืนเฉพำะอำกรขำเข้ำเท่ำนั้น 
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ข้อควรระวัง

-กำรบันทึกชื่อไฟล์ ให้ตั้งชื่อไฟล์ เป็น BIRTIMP ตำมด้วยประเภท 1-5  เท่ำนั้น 

-ก ำหนดนำมสุกลไฟล์ เป็น Excel workbook เท่ำนั้น

-ËŒÒÁแ¡Œไข / ลบ / เพิ่ม หัวคอลัม¹� (Row A) ในไฟÅ� Excel

-ใน 1 ไฟล์สั่งปล่อยได้รหัสโครงกำรเดียว แต่ 1 ไฟล์มีได้หลำยงวด
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กำรยกเลิกกำร

สั่งปล่อยวัตถุดิบ
4

76

5

ควำมหมำยและ Error

ตำมประเภทค ำร้อง

วิธีกำรตรวจสอบ

ค ำร้องและแก้ไข Error 

ที่เกี่ยวข้อง

ค ำถำมนี้-มีค ำตอบ

43
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4

IC ONLINE SYSTEM

ผ่ำนระบบ

กำรยกเลิกกำร

สั่งปล่อยวัตถุดิบ
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กำรยกเลิกสั่งปล่อยวัตถุดิบ

คือ กำรขอยกเลิกกำรใช้สิทธิ์น ำเข้ำ เป็นกำรขอ

ยกเลิกหนังสืออนุมัติสั่งปล่อยวัตถุดิบและค้ ำประกัน 

เนื่องจำกบริษัทมีควำมประสงค์ที่จะไม่ใช้สิทธิ์น ำเข้ำที่

เคยได้ขออนุมัติไว้กับทำงส ำนักงำนฯ เลขที่หนังสือที่ขอ

ยกเลิกจะต้องไม่เคยใช้ใน กำรเดินพิธีกำรขำเข้ำ และไม่

เคยอนุมัติยกเลิก มำแล้ว
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ประเภทยกเลิกสั่งปล่อยวัตถุดิบ

สั่งปล่อยปล่อย

ปกติ BIRTIMP1

กำรค้ ำประกัน BIRTIMP2

สั่งปล่อยขอคืนอำกร BIRTIMP5

หมำยเหตุ !!

กำรถอนค้ ำประกัน BIRTIMP3,BIRTIMP4 

จะยกเลิกสั่งปล่อยไม่ได้
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โครงสร้ำงกำรคีย์ข้อมูลยกเลิก

ตัวอย่ำงกำรคีย์ 

รหัสโครงกำร งวดสั่งปลอ่ย เลขที่ นร อนุมัติ วันที่ นร อนุมัติ ประเภทกำรยกเลิก เหตผุลของกำรยกเลกิ 
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1. ส่งข้อมูลยกเลิก ระบบให้คลิ๊กเลือก Project  

Code ที่ต้องกำรยกเลิก เลือก File Birtcan ที่พิมพ์

เก็บไว้ในช่องส่งไฟล์ CAN ให้คลิ๊กที่ปุ่ม Browse

2. ตรวจสอบข้อมูลยกเลิก

ให้ตรวจหลังจำกส่งข้อมูลผ่ำนยกเลิกแล้วประมำณ

5 นำที

1

เมนูข้อมูลยกเลิก

2
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1.) ตรวจสอบ Error เพื่อเช็คข้อมูล file birtcan ผ่ำนหรือไม่

2.) ตรวจสอบสถำนะ เพื่อเช็คข้อมูลผลอนุมัติ

3.) รับข้อมูล MML เช็คยอดที่ยกเลิกแล้ว

กำรตรวจสอบข้อมูลยกเลิก

1 2 33
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1.) ตรวจสอบ Error เพื่อเช็คข้อมูล file birtcan ผ่ำนหรือไม่

2.) ตรวจสอบสถำนะ เพื่อเช็คข้อมูลผลอนุมัติ
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proj_code grp_no grp_desc max_stock max_import uom ess_mat start_qty imp_qty exp_qty

1234568 000001 MOTOR 8,880,000.00 0.00 C62 N 0.00 16,342,259.00000000 15,698,883.00000000

1234568 000002 BRACKET 31,080,000.00 0.00 C62 N 0.00 27,654,354.00000000 27,575,781.00000000

ven_qty loc_qty tmp_qty adj_qty balance app_qty active start_date end_date

0.00000000 0.00000000 36,751.00000000 -680,127.00000000 0.00000000 8,880,000.00000000 Y 10/12/2019 10/11/2022

0.00000000 0.00000000 0.00000000 -78,294.00000000 279.00000000 31,079,721.00000000 Y 10/12/2019 10/11/2022

3.) รับข้อมูล MML เช็คยอดที่ยกเลิกแล้ว

ยอดน ำเข้ำคงเหลือจะเพิ่มขึ้นยอดบำล้ำนจะลดลง
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มีขั้นตอนดังนี้

1.) จดหมำยบริษัทเรื่องขอยกเลิกไปเลย (บริษัทร่ำงขึ้นมำเอง)

2.) เอกสำรหนังสอือนุมัติตวัจริงเท่ำนั้น

3.) File BIRTCAN (ส่งข้อมูลเข้ำระบบ Ic Online เหมือนกำรส่งข้อมูล

ยกเลิกปกติ และส่งข้อมูลหลังจำกที่คืนเอกสำรกับทำงสมำคมฯ แล้วเท่ำนั้น)

4.) ติดต่อขอรับเอกสำรตัวจริงที่ท ำกำรยกเลิกแลว้ กลับคืนบริษัทเพื่อ

กำรเก็บเป็นหลักฐำนข้อมูลไว้

กรณียกเลิกไปเลยประเภทมีเอกสำร 

ส ำหรับกำร ยกเลกิกำรค้ ำประกนั ระบบจะไม่คืนยอดให้ 

เนื่องจำกกำรค้ ำประกัน ไม่มีกำรบันทึกปริมำณน ำเข้ำ และ

บริษัทจะไม่สำมำรถน ำเลขที่หนังสือสั่งปล่อยค้ ำประกันไป

ใช้ในกำรเดินพิธีกำรได้อีก
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IC ONLINE SYSTEM

ในระบบ

ควำมหมำยและ Error

ตำมประเภทค ำร้อง
5



1.) ค ำร้องกำรส่งข้อมูล

-กรณีที่หัวคอลัมน์ในแฟ้มข้อมูล BIRTIMP ไม่ถูกต้อง (ระบบ RMTS 

จะท ำกำรตรวจสอบหัวคอลัมน์ ผู้ใช้บริกำรจะไม่สำมำรถแก้ไขหัวคอลัมน์ได้ ) ระบบจะแสดง

ข้อควำมดังรูป

-กรณีที่รหัสโครงกำรในแฟ้มข้อมูลสัง่ปล่อย (BIRTIMP) ไม่ตรงกับรหัสโครงกำรที่เลือกจะ

แสดงข้อควำม ดังรูป

54
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2.) ค ำร้องตรวจสอบข้อมูล

ใช้ส ำหรับตรวจสอบสถำนะของข้อมูลสัง่ปล่อยที่ได้สง่เข้ำสูร่ะบบแล้ว ให้ท ำกำรคลิกเลือก 

Project Code ที่ต้องกำรตรวจสอบแล้วคลิกที่ปุ่ม เลือกจะปรำกฏหน้ำจอดังรูป

xxxxxxxx
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•คอลัมน์วันที่ แสดงวันที่และเวลำที่ส่งข้อมูล

•คอลัมน์ชื่อไฟล์สั่งปล่อย แสดงชื่อแฟ้มข้อมูลสั่งปล่อย โดยระบบจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบที่ก ำหนดโดยอัตโนมัติ

•คอลัมน์งวดเริ่มต้น แสดงงวดเริ่มต้นในแฟ้มข้อมูลสั่งปล่อย

•คอลัมน์ตรวจสอบ Error จะแสดง Error Report โดยเม่ือส่งข้อมูลสั่งปล่อยเข้ำสู่ระบบแล้ว ระบบจะแจ้งกลับมำยังผู้ใช้บรกิำร   

เพื่อให้ท ำกำรแก้ไข Error จะปรำกฏหน้ำจอแสดง Error Report ดังรูป

ควำมหมำยของคอลัมน์ตรวจสอบข้อมูล
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•คอลัมน์ตรวจสอบสถำนะ จะแสดงสถำนะของกำรสั่งปล่อย ดังรูป

ควำมหมำยของคอลัมน์ตรวจสอบข้อมูล (ต่อ)

•คอลัมน์รับข้อมูล MML จะแสดงข้อมูลยอดคงเหลือของรำยกำรวัตถุดิบ ภำยหลังที่ได้ประมวลผลข้อมูลส่ังปล่อยแล้ว จะแสดงยอด

คงเหลือของแต่ละแฟ้มข้อมูลสั่งปล่อยที่ส่งเข้ำมำ กำรเรียกดูให้ท ำกำรคลิกที่ รับ จะแสดงหน้ำจอข้อมูลดังรูป
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กรณีที่คลิกที่ปุ่ม Open จะท ำกำรเปิดแฟ้มข้อมูล จึงจะแสดงข้อมูลได้

ควำมหมำยของคอลัมน์ตรวจสอบข้อมูล (ต่อ)



•คอลัมน์ข้อมูลกรมศุล 

กรณีที่คลิกท่ีปุ่ม Open เปิดแฟ้มข้อมูลกรมศุล จะแสดงข้อมูลเป็นรูป Microsoft Excel ดังรูป

ควำมหมำยของคอลัมน์ตรวจสอบข้อมูล (ต่อ)

59



60

3.) ค ำร้องส่งข้อมูลยกเลิก

มีวิธีกำรท ำงำนเช่นเดียวกับกำรส่งข้อมูลสั่งปล่อย ใช้ส ำหรับส่งข้อมูลยกเลิกกำรสั่งปล่อย โดยบันทึก

ข้อมูลในรูปแบบ Excel File ตำมรูปแบบที่ก ำหนด แล้วตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลเป็น BIRTCAN.XLS

•กรณีที่คลิกเลือกแฟ้มข้อมูลที่ไม่ใช่แฟ้มข้อมูล 

BIRTCAN.XLS จะแสดงข้อควำม “ชื่อไฟล์ BIRTCAN 

ไม่ถูกต้อง”

•กรณีที่เลือกแฟ้มข้อมูลถูกต้องแล้วคลิกที่ปุ่ม OK 

เพื่อยืนยันกำรส่งข้อมูลจะแสดงข้อควำมดังรูป
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3.) ค ำร้องส่งข้อมูลยกเลิก (ต่อ)

•กรณีที่หัวคอลัมน์ในแฟ้มข้อมูล BIRTCAN ไม่ถูกต้อง 

•กรณีที่รหัสโครงกำรในแฟ้มข้อมูลสั่งปล่อย 

(BIRTCAN) ไม่ตรงกับรหัสโครงกำรที่เลือกจะแสดง

ข้อควำมดังรูป



62

•คอลัมน์วันที่ แสดงวันที่และเวลำที่ส่งข้อมูล

•คอลัมน์ชื่อไฟล์ยกเลิกแสดงชื่อแฟ้มข้อมูลยกเลิก โดยระบบจะท ำกำรเปลี่ยนชื่อ

แฟ้มข้อมูลจำก BIRTCAN เป็นรูปแบบที่ก ำหนดโดยอัตโนมัติ

•คอลัมน์งวดเริ่มต้น แสดงงวดเริ่มต้นในแฟ้มข้อมูลยกเลิก

•คอลัมน์ประเภท แสดงถึงประเภทของงำน

•คอลัมน์เหตุผล แสดงถึงสำเหตุของกำรยกเลิก

ควำมหมำยของคอลัมน์ตรวจสอบข้อมูลยกเลิก
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•คอลัมน์ตรวจสอบ Error จะแสดง Error Report กรณีที่มี Error จะแจ้งกลับมำยัง

ผู้ประกอบกำร เพื่อให้ท ำกำรแก้ไข กด ตรวจสอบ จะปรำกฏหน้ำจอแสดง Error Report 

ถ้ำข้อมูล File Birtcan

ผ่ำนจะขึ้นข้อมูลตำมรูป

ควำมหมำยของคอลัมน์ตรวจสอบข้อมูลยกเลิก (ต่อ)
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•คอลัมน์ตรวจสอบสถำนะ กำรตรวจสอบ Error ให้คลิ๊กที่ ข้อควำม ตรวจสอบ จะขึ้นผล

พิจำรณำ 2 ประเภท ดังนี้

ถ้ำระบบจะแจ้งผลกำรผิดจำรณำว่ำ “ขึ้น เลขอนุมัติ” คือกำรยกเลิกเรียบร้อยแล้ว

ถ้ำระบบจะแจ้งผลกำรผิดจำรณำว่ำ “ขึ้น ไม่อนุมัติ” ตำมรูป

ควำมหมำยของคอลัมน์ตรวจสอบข้อมูลยกเลิก (ต่อ)
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IC ONLINE SYSTEM

ในระบบ

วิธีกำรตรวจสอบ

ค ำร้องและแก้ไข Error 

ที่เกี่ยวข้อง

6



66

ใช้ส ำหรับตรวจสอบสถำนะของข้อมูลสั่งปล่อยที่ได้ส่งเข้ำสู่ระบบแล้ว ให้ท ำกำรคลิก

เลือก Project Code ที่ต้องกำรตรวจสอบแล้วคลิกที่ปุ่ม เลือกจะปรำกฏหน้ำจอดังรูป

วิธีตรวจสอบค ำร้อง
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Error ที่เกี่ยวข้องและกำรแก้ไข

- ตรวจสอบข้อผิดพลำดขึ้นค ำว่ำ รอตรวจสอบจำกระบบ (ตำมรูป) (ทั้งงำนสั่งปล่อยและยกเลิก)

วิธีกำรแก้ไข

1). ถ้ำรอผลนำนเกิน 30 นำที ให้ติดต่อสอบถำมข้อมูลที่สมำคมฯ เพื่อท ำกำร

ตรวจสอบข้อมูลในระบบให้ทำงผู้ใช้บริกำร

2). ถ้ำสมำคมฯ ตรวจสอบข้อมูลแล้วไม่พบว่ำมีกำรรับเรื่องให้บริษัทส่งข้อมูล

ใหม่อีกครั้ง
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- ตรวจสอบข้อผิดพลำดขึ้นค ำว่ำ พบข้อผิดพลำดตรวจสอบ Error

วิธีกำรแก้ไข

1). ให้บริษัทตรวจสอบ Excel File ทุกคอลัมน์ต้องตั้งค่ำให้เป็น ค่ำตั้งต้นทั่วไป เท่ำนั้น

2). แต่ถ้ำตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่ำทุกคอลัมน์เป็นค่ำตั้งต้นหมดแล้วให้ท ำกำรดำวน์โหลดโครง

สร้ำกำรคีย์ข้อมูลของ File ใหม่อีกครั้ง

Error ที่เกี่ยวข้องและกำรแก้ไข (ต่อ)
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- ตรวจสอบข้อผิดพลำดขึ้น (ตำมรูป)(ทั้งงำนส่ังปล่อยและยกเลิก)

วิธีกำรแก้ไข

-ให้ติดต่อที่ฝ่ำยบริกำร กำรเงินของสมำคมฯ เพื่อช ำระค่ำบริกำรที่เบอร์ 026669449 กด 4

วิธีกำรแก้ไข

-ตรวจสอบวันที่ของ INV. มีกำรคีย์ล่วงหน้ำหรือไม่ถ้ำถูกแล้วรอท ำกำรสั่งปล่อยใหม่ตำมวันที่ที่ระบุมำ

Error ที่เกี่ยวข้องและกำรแก้ไข (ต่อ)

- ตรวจสอบข้อผิดพลำดขึ้น (ตำมรูป)
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- ตรวจสอบข้อผิดพลำดขึ้น (ตำมรูป)

วิธีกำรแก้ไข

-มีกำรคีย์ข้อมูลไม่ครบคอลัมน์หรือไม่ตรงกับคอลัมน์หรือคีย์ข้อมูลเกินบรรทัดให้ลบออกแล้วส่งใหม่

วิธีกำรแก้ไข

-แก้ไขด้วยกำรคีย์วันที่ใหม่ให้ตรงตำมรูปแบบกำรคีย์ File ถ้ำเป็นวันที่หรือเดือนหลักมีตัวเลขหลักเดียวให้

เพิ่มสัญลักษณ์ (‘) และตำมด้วยเลขเลข (0) เช่น ‘09/09/2022

Error ที่เกี่ยวข้องและกำรแก้ไข (ต่อ)
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- ตรวจสอบข้อผิดพลำดขึ้น (ตำมรูป)

วิธีกำรแก้ไข

-ใส่หน่วยน ำเข้ำให้ตรงกับกรุ๊ปที่ขออนุมัติจำกส ำนักงำนและห้ำมว่ำงช่องนี้ไว้

วิธีกำรแก้ไข

-Error นี้คือยอดน ำเข้ำมีกำรติดลบอำจจะมีกำรลด Max จำก 6 เดือนเหลือ 4 เดือน ต้องตัดบัญชี

เพื่อให้มียอดน ำเข้ำอย่ำงเดียว

Error ที่เกี่ยวข้องและกำรแก้ไข (ต่อ)
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- ตรวจสอบข้อผิดพลำดขึ้น (ตำมรูป)

วิธีกำรแก้ไข

-ให้ท ำกำรตัดบัญชีเพื่อเพิ่มยอดกำรน ำเข้ำหรือให้ช ำระอำกรส่วนที่เกินหรือช ำระทั้ง Inv. แล้วค่อยยื่น

ขอคืนอำกรภำยหลังหลังจำกมียอดน ำเข้ำเพียงพอแล้ว

วิธีกำรแก้ไข

-มีกำรคีย์ผิดคอลัมน์ให้ตรวจสอบ File Birtimp ทุกบรรทัดและส่งเข้ำมำใหม่อีกครั้ง

Error ที่เกี่ยวข้องและกำรแก้ไข (ต่อ)
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วิธีกำรแก้ไข

-หมำยถึงถูกระงับสิทธิกำรสั่งปล่อยเนื่องจำกไม่มีควำมเคลื่อนไหวในกำรตัดบัญชีเกิน 4 

เดือน แก้ไขได้ 2 วิธีคือ 1) ให้ด ำเนินกำรยื่นตัดบัญชีเสร็จแล้วแจ้งสมำคมเพื่อปลดล๊อคสั่ง

ปล่อย 2) ถ้ำยังไม่ตัดให้ชี้แจงที่ศูนย์บริกำรกำรลงทุนที่เบอร์ 02-5538166 คุณปนัดดำ

-ตรวจสอบข้อผิดพลำดขึ้น (ตำมรูป)

วิธีกำรแก้ไข

-ต้องแก้ไข Inv. ใหม่เท่ำนั้นให้ไม่เกิน 30 ตัวอักษร

Error ที่เกี่ยวข้องและกำรแก้ไข (ต่อ)
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วิธีกำรแก้ไข

-สั่งปล่อยขอคืนใหม่อีกครั้งนับจำกวันเรือเข้ำไปอีก 45 วัน

-ตรวจสอบข้อผิดพลำดขึ้น ไม่พบข้อมูลกำรค้ ำประกัน

วิธีกำรแก้ไข

-ตรวจสอบกำร Save ชื่อ File Name มีกำรระบุเป็นตัวเลขผิดเช่นจะสั่งปล่อย

วัตถุดิบปกติแต่ Save file name เป็น BIRTIMP2

-ตรวจสอบข้อผิดพลำดขึ้น (ตำมรูป)

Error ที่เกี่ยวข้องและกำรแก้ไข (ต่อ)
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วิธีกำรแก้ไข

-เมื่อพบขอผิดพลำดนี้ กำรสั่งปลอยครั้งนี้ถือวำไมผำนและสิ้นสุดขั้นตอนกำรสั่งปลอย

-ตรวจสอบข้อผิดพลำดขึ้น (ตำมรูป)

โดยสำมำรถคลิกยื่นค ำรองเพื่อขอพิจำรณำชื่อรองได ภำยใน 3 วันท ำกำร นับจำกวันที่ยื่น

ไฟล BIRTIMP เขำระบบ หำกเกิน 3 วันท ำกำร จะไมสำมำรถคลิกยื่นค ำรองเพื่อขอพิจำรณำชื่อ

รองได ซึ่งเปนควำมประสงคของบริษัทจะคลิกยื่นหรือไมคลิกยื่นก็ได ระบบไมไดบังคับ

Error ที่เกี่ยวข้องและกำรแก้ไข (ต่อ)
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ขั้นตอนวิธีกำรเพิ่มชื่อรองสั่งปล่อยวัตถุดิบ

จำกนั้นระบบจะแสดงหนำจอใหยื่นค ำรองเพื่อสงพิจำรณำชื่อรอง
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ขั้นตอนวิธีกำรเพิ่มชื่อรองสั่งปล่อยวัตถุดิบ(ต่อ)
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จำกนั้นระบบจะแสดงหนำจอ

ขั้นตอนวิธีกำรเพิ่มชื่อรองสั่งปล่อยวัตถุดิบ(ต่อ)
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ตรวจสอบผลกำรพิจำรณำชื่อรองรำยกำรวัตถุดิบ

จำกงำนสั่งบปล่อยที่ชื่อไม่ตรงกับ MML

1.) วิธี

ตรวจสอบ

จำกเมนูของ

ฐำนข้อมูล

ขั้นตอนวิธีกำรเพิ่มชื่อรองสั่งปล่อยวัตถุดิบ(ต่อ)
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เมื่อคลิก “ตรวจสอบ” 

จะแสดง Excel File

(กรณีไมอนุมัติจะไม

แสดง Excel File)

ขั้นตอนวิธีกำรเพิ่มชื่อรองสั่งปล่อยวัตถุดิบ(ต่อ)
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รูปแบบ 

Excel File

2.) วิธี

ตรวจสอบ

จำกเมนูของ

สั่งปล่อย

วัตถุดิบ

ขั้นตอนวิธีกำรเพิ่มชื่อรองสั่งปล่อยวัตถุดิบ(ต่อ)
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ขั้นตอนวิธีกำรเพิ่มชื่อรองสั่งปล่อยวัตถุดิบ(ต่อ)
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ตัวอย่ำงกำรท ำเอกสำรกำรยื่นชือ่รองงำน

สั่งปล่อยวัตถุดิบ

SCAN เอกสำรเป็น PDF หรือ JPEG
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Error งำนสั่งปล่อยยกเลิก

ระบบจะแจ้งผลกำรผิดจำรณำว่ำ “ไม่อนุมัติ” สำเหตุที่พบคือ

1.) เลขอนุมัตินี้เดินพิธีกำรไปแล้ว

2.) คีย์เลขใบขน ของเลขอนุมัตินี้ค้ำงในระบบกรมศุลกำกร

วิธีกำรแก้ไข

- ให้ท ำกำรยกเลิกใบขนแล้วส่งใบขนยกเลิกให้สมำคมฯ

- สมำคมฯส่ง File ebXML ให้กรมศุลกำกรใหม่อีกครั้ง

ตัวอย่ำงใบขน CACCELED
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ข้อมูลนี้จะเจอตอนส่งข้อมูล File Birtcan ไม่ผ่ำน วิธีกำรแก้ไขคือ

1.) ตรวจสอบข้อมูลที่ยกเลิกมีกรุ๊ปใดที่มียอด Balance น้อยกว่ำยอดที่จะยกเลิก

แล้วให้น ำเข้ำวัตถุดิบกรุ๊ปนั้น ในอินวอย์ใหม่เพื่อให้มียอดเพียงพอ แล้วส่งข้อมูลยกเลิก

ใหม่อีกครั้ง

2.) เนื่องจำกอำจมีกำรตัดบัญชีก่อนจึงไม่มียอดในกำรยกเลิกได้ ให้ปรึกษำ

หน่วยงำนตัดบัญชี เรื่องกำรยกเลิกตัดบัญชีได้หรือไม่เพื่อท ำกำรขอยกเลิกสั่งปล่อย

วัตถุดิบ

กรณี Error ยกเลิกแล้ว Balance ติดลบ
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1. กรณีตรวจพบวัตถุดิบที่น ำเข้ำมำจริงมีปริมำณมำกกว่ำที่สั่งปล่อยใน นร. ที่อนุมัติแต่เดินพิธีกำรแล้ว 

2. กรณีตรวจพบวัตถุดิบที่น ำเข้ำมำจริงมีปริมำณน้อยกว่ำที่สั่งปล่อยใน นร. ที่อนุมัตแิต่เดินพิธีกำรแล้ว 

3. กรณีเดินพิธีกำรแล้วไม่มีวัตถุดิบเข้ำมำเลย 

4. ชื่อรำยกำรวัตถุดิบที่สั่งปล่อยใน นร. ที่อนุมัติไม่ตรงกับรำยกำรวัตถุดิบที่น ำเข้ำจริง (เป็นคนละชนิดกัน)แต่

เดินพิธีกำรแล้ว

5. กรณีตรวจสอบเจอเองว่ำกรุ๊ปนัมเบอร์ที่น ำเข้ำผิดแต่เดินพิธีกำรแล้ว เช่น

- ชื่อวัตถุดิบมีหลำยกรุ๊ป (ตรวจสอบเจอเอง)

- ไม่ผ่ำนกำรอนุมัติจำกเจ้ำหน้ำที่ BOI (กรณีนี้ก่อนมีกำรแก้ไขระบบไม่อนุมัติชื่อไม่ตรง) ก่อนวันที่ 1 พย 64

6.   กรณีที่ยังไม่เดินพิธีกำรแต่ต้องกำรยกเลิกไม่ขอใช้สิทธิ BOI และไม่สำมำรถยกเลิกได้ เช่น            

- มีกำรสั่งปล่อยวัตถุดิบก่อนท ำกำรรวมสต๊อคต้องกำรยกเลิกหลังรวมสต๊อคเสร็จ 

- มีกำรสั่งปล่อยวัตถุดิบก่อนขึ้นบัตรปรับปรุงประสิทธิภำพและต้องกำรยกเลิก

7. กรณีคีย์ข้อมูลไม่ตรงหรือเอกสำรมีกำรเปลี่ยนแปลง เช่น เลขที่ INV และวันที่ INV ผิด และเดินพิธีกำรแล้ว

ค ำถำมนี้-มีค ำตอบ
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