
รวมวิธ!ี! การยื่นขออนุมัติบัญชีรายการวัตถุดิบ

สูตรการผลิต และปรับยอดวัตถุดิบ

(ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Webinar)
วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565

เวลา 09.30- 12.00 น. 

บรรยายโดย

คุณสุกัญญา หรั่งทอง

ผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมสโมสรนักลงทุน



การยื่นขออนุมัติ และการแก้ไข บัญชรีายการวตัถุดบิ

การยื่นขออนุมตัิ และการแกไ้ข สูตรการผลติ

การยื่นขออปรบัยอดวตัถุดิบ

ปรับปรงุระบบการตรวจสอบหนังสืออนมุัติสัง่ปลอ่ย

หัวข้อบรรยาย

ถาม - ตอบ

ข้อควรระวงั



ความสัมพนัธ์ของระบบ RMTS และ IC Online

ระบบ RMTS (Raw Material Tracking System) คือ โปรแกรมที่พัฒนาขึน้เพื่อใหบ้ริการดา้นวัตถดุิบด้วย  

ระบบคอมพิวเตอร์ กับบริษัททีไ่ดร้ับการส่งเสริมการลงทุน จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ หรือ BOI ตามสิทธิประโยชน์

ที่ได้รับ คือ มาตรา 36(1), (2) มาตรา 30 และ 30/1 เพื่อให้บริษัทได้รบัการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

IC Online System คือ การบริการรับ - ส่งข้อมูลผ่าน Internet ให้บริการงาน บัญชีรายการวัตถุดบิ            

สูตรผลิตภัณฑ ์ การขออนุญาตส่งวัตถุดบิออกไปต่างประเทศ การสั่งปล่อยและการตดับัญชี วัตถุดิบด้วยมาตรา 36(1), (2) 

มาตรา 30 และ 30/1 โดยเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ ระหว่างคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ กรมศุลกากร บริษัท 

และสมาคมสโมสรนักลงทนุ



วัตถุประสงคข์องการเตรยีมขอ้มลู

ผู้ได้รับส่งเสริมฯ จ าเป็นต้องยื่นขออนุมัติสูตรอ้างอิงของรายการวัตถดุิบ และสูตรการผลิต โดยข้อมูลจะมีในระบบ คือ

Database RMTS

ผู้ได้รับส่งเสริมฯจึงต้องยื่นขออนุมัติสูตรอ้างอิงของสินค้าแต่ละ

รุ่นเพื่อให้สามารถค านวณปริมาณวัตถุดิบที่ใช้จริง โดยบริษัทต้องมี

-วัตถุดิบบัญชีรายการวัตถุดิบ (ชื่อหลัก ชื่อรอง) และปริมาณ 

STOCK สูงสุด

-สูตรการผลิตของสินค้าแต่ละรุ่นเพื่อจดส่วนประกอบ

สั่งปลอย

ผู้ได้รับการส่งเสริมน าวัตถุดิบหรือวัสดุจ าเป็น 

เข้ามาในราชอาณาจักรโดยวัตถุดิบได้รับยกเว้น

อากรขาเข้า แต่หากเป็นวัสดุจ าเป็น จะได้รับยกเว้น

เฉพาะอากรขาเข้า จะต้องช าระภาษีมูลค่าเพิ่ม

ตามปกติ

การสั่งปล่อยวัตถุดิบ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ

1.การสั่งปล่อยยกเว้นอากร

2.การสั่งปล่อยค้ าประกัน

3.การสั่งปล่อยถอนค้ าประกัน

4.การสั่งปล่อยถอนค้ าประกันไม่เต็มจ านวน

5.การสั่งปล่อยเพื่อขอคืนอากร

ตัดบัญชี

ผู้ได้รับส่งเสริมส่งสินค้าไปจ าหน่ายต่างประเทศ 

จะต้องน าใบขนสินค้าขาออกมาตัดบัญชี เพื่อลดยอดปริมาณวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็น

ในบัญชีสั่งปล่อย ตามที่ค านวณจากสูตรการผลิตสินค้าส่งออกนั้นๆ การตัดบัญชี 

แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

1.ผู้ได้รับการส่งเสริมส่งออกเอง ตัดด้วยใบขนขาออก

2.ผู้ได้รับการส่งเสริม ขายในประเทศ ตัดด้วย Report V

3.ผู้ได้รับการส่งเสริม ขายให้ Non-B ตัดด้วยใบขน โอนสิทธิ์

ก าหนดวัน

น าเข้า -ขยาย

ระยะเวลา

น าเข้าวัตถุดิบ

(สั่งปล่อย)

ตัดบัญชี   

วัตถุดิบ 

(ส่งออกทางตรง 

/ทางออ้ม)

Balance



ตัวอย่าง

ชื่อผลิตภัณฑ์  

ตามบัตรส่งเสริม

ผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล

รถยนต์ประหยัดพลังงาน 

และชิ้นส่วน



การท างานของฐานขอ้มูล Online

ระบบจะตรวจสอบไฟล์เบื้องต้น ก่อนส่งให้เจ้าหน้าที่พิจารณาหากมีค าร้องแก้ไข สามารถอัพเดทข้อมูลเพื่อยื่นให้พิจารณาเพ่ิมเติมได้ เมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณาครบ

ระบบจะแสดงสถานะ อนุมัต/ิไม่อนุมัติ และรับผลการพิจารณาจากระบบได้

บริษัท

จัดเตรยีมขอ้มลู

Excelและเอกสารประกอบ

- เช็ค Error

- รับผลการพิจารณา

- แก้ไขค าร้อง

ระบบตรวจสอบ พิจารณา

เจ้าหน้าที่ BOI

บันทึกอัตโนมัติ

Database IC

เป็นสูตรตัวอย่างที่ใช้ส าหรับขออนุมัติรายการวัตถุดิบ และค านวณ

ปริมาณสต็อกสูงสุด แบ่งเป็น

สูตรอ้างอิง(ปกติ) และ สูตรอ้างอิง (Return)

1. ไฟล์สตูรอา้งองิ

เป็นการขออนุมัติสูตรผลิตภัณฑ์ และแก้ไขสูตรผลิตภัณฑ์ 

เพื่อใช้ตัดบัญชี แบ่งเป็น

สูตรผลิตภัณฑ์(ปกติ) และสูตรผลิตภัณฑ์(Return)

3. ไฟล์สตูรผลติภณัฑ์

เป็นชื่อตรงกับชื่อหลัก หรือตรงกับใบก ากับสินค้า เพื่อขออนุมัติ

รายการวัตถุดิบ และการยื่นแก้ไข ใช้ในกรณี

- ยื่นกับสูตรอ้างอิง เพ่ือขออนุมัติ หรือแก้ไขบัญชี

- ยื่นชื่อรอง เพื่อเพิ่มชื่อ ,เพิ่มพิกัด,ยกเลิกช่ือรองในกรุ๊ปที่มีแล้ว

2. ไฟล์ชื่อรอง

ไฟล์ส าหรับก าหนดวันน าเข้าครั้งแรก กรณีที่เป็น

Group MaxImport

4. ไฟล์ก าหนดวนัน าเขา้ครั้งแรก ของ Max Import



การแนบเอกสาร ประกอบการพิจารณา

คือ การแนบเตรียม เอกสารก่อน ด าเนินการขอบัญชีรายการวัตถุดิบ 

ซึ่งประกอบด้วย 

- รายละเอียดแสดงการ ใช้วัตถุดิบ, 

- ขั้นตอนการผลิตที่ได้รับอนุมัติตามหนังสือแจ้งมติ 

- ข้อมูลการซ้ือเครื่องจักร (ใบขน, ใบเสร็จ) 

- ข้อมูลประมาณการซื้อขายวัตถุดิบ 

สามารถเพิ่มไฟล์อื่น ๆ ได้ตลอด ภายใต้รหัสโครงการนั้น ๆ และการลบไฟล์ต้องเป็นไฟล์ที่ยังไม่ถูกใช้งาน 

หรือยังไม่ถูกผ่านการอนุมัติ จึงจะสามารถลบ ไฟล์ข้อมูลนั้นออกได้



ตัวอย่าง ข้อมูลบัตรส่งเสริม ในระบบ IC Online System

5432213

Printed Circuit Board Assembly (PCBA) 

1,00,000

Printed Circuit Board (PCBA)

5874/4679

6432213

1234/4679

TV, Motor , Fan, NUT

Printed Circuit Board (PCBA)

64345213

1212/2452 Printed Circuit Board (PCBA)

Printed Circuit Board (PCBA)



https://eservice.ic.or.th/iconline/URL

หนังสือแจ้งมติ

เอกสารการซ้ือเคร่ืองจักร

เช่น Forecast 4 เดือน

ข้อมูลที่บริษัทใช้แนบเพิ่มเติม ถ้ามี

เช่น ข้อมูล MML

คลิกเขา้สูห่นา้ Login 

เพื่อเขา้สูร่ะบบ

1

2

3



ตารางสรปุการใช้แนบไฟลเ์อกสารขอ้มลู



การจัดท าบัญชีรายการ และแก้ไขบัญชีวัตถุดิบ

การขออนุมัติรายการวัตถุดิบ และแก้ไข 

- ไฟล์สูตรอ้างอิง วิธีค านวณปริมาณสต็อกสูงสุด แบ่งออกเป็น 

สูตรอ้างอิง(ปกติ) และสูตรอ้างอิง(Return)

- ไฟล์ขออนุมัติชื่อรอง ใช้ยื่นคู่กับสูตรอ้างอิง เพื่อก าหนดประเภทวัตถุดิบ

- กรณีใช้ ยื่นคู่กับไฟล์สูตรอ้างอิง เพื่อขอ อนุมัติบัญชีรายการ และปริมาณสต็อก

สูงสุดคีย์รายการ(กรุ๊ป)ทุกรายการเท่ากับสูตรอ้างอิง

- กรณี ขออนุมัติแก้ไขชื่อรองวัตถุดิบ หลังจากได้รับอนุมัติบัญชีรายการวัตถุดิบ

เรียบร้อย คีย์เฉพาะรายการที่ต้องการเพิ่ม/ลบ รายการเดิมไม่ต้องคีย์ 



เทคนิค การใชสู้ตรอา้งองิ
ไฟล์ที่ใช้ส าหรับการบันทึกเพ่ือขออนุมัติบัญชีรายการวัตถุดิบและ ปริมาณสต็อกสูงสุดของวัตถุดิบแต่ละรายการ 

รวมถึงใช้ส าหรับการขอแก้ไข รายการ การขอเพิ่มเติมรายการใหม่ ของวัตถุดิบรายการปกติ และวัตถุดิบ ส าาหรับน าเข้ามาซ่อมแซมเพื่อส่งกลับออกไปด้วย

รายการน าเขา้ มาผลติ

ABS ASSY-SHOCK

CAP ASSY-FILLER

RR DOOR 

GLASS ASSY

FLOOR FR

5 รายการ    

ปริมาณ

1

1

4

1

-

4 รายการ

ปริมาณ

-

2

-

1

1

3 รายการ

ปริมาณ

2

4

8

2

2

5 รายการ



1. ช่อง QTY_NET , QTY_LOSS, QTY_GROSS ต้องไม่เป็นค่าว่าง กรณีที่ไม่มีส่วนสูญเสียหรือปริมาณ ต้องคีย์ข้อมูลเป็นเลขศูนย์เท่านั้น 

2. ช่อง QTY_GROSS = ช่อง QTY_NET  + QTY_LOSS กรณีมีรายการเยอะใส่สูตรได้

3. ไฟล์สูตรอ้างอิง 1 ไฟล์ สามารถบันทึกข้อมูลได้มากกว่า 1 Sheet ความจุไม่เกิน 2 Mb และ จะต้องไม่มี Sheet ว่าง

4. กรณีหน่วยของวัตถุดิบ เป็นหน่วยที่นับได้ เช่น C62 , SET  จะไม่มีส่วนสูญเสีย

เทคนิค การใชสู้ตรอา้งองิ

ก าลังการผลิต 4 เดือน

รายการที่ของวัตถุดิบ

(6 ตัวอักษร)

ชื่อวัตถุดิบ 

(ชื่อหลัก 512 ตัวอักษร)

ชื่อผลิตภัณฑ์ ตามบัตรส่งเสริม

ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์ (35 ตัวอักษร)

หน่วยของผลิตภัณฑ์ (3 ตัวอักษร)

น้ าหนักของผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย (18.8 ต าแหน่ง)

ชื่อผลิตภัณฑ์ (512 ตัวอักษร)

หน่วยของ

วัตถุดิบ

ปริมาณการใช้

วัตถุดิบสุทธิ 

(9.8 ต าแหน่ง)

ปริมาณส่วน

สูญเสียวัตถุดิบ

(9.8 ต าแหน่ง)

ปริมาณการใช้

รวมส่วนสูญเสีย

(9.8 ต าแหน่ง)

1

2
3

IC Online

ฐานขอ้มลู
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การขออนมุตั ิและแกไ้ขบญัชี

666,666     (2,000,000/3)

Car

MG ZS 1.5 C

C62

1,500

AUTOMOBILE CAR

1
- กรณีปรับปรุงบัญชี บริษัทต้องคีย์รายการเดิมทุกกรุ๊ป 

(แต่ช่ือรองมีหลายชื่อ คีย์แค่ชื่อเดียวในกรู๊ปนั้น)

- กรณี capacity ค านวนก าลังการผลิต 4 เดือนของบัตร

(ทุกสูตรอ้างอิงปกติ รวมกันต้องไม่เกิน 4 เดือน) 

Capacity เป็นจ านวนเต็มเท่านั้น (ทศนิยมปัดทิ้ง)

เทคนิค การใช้สูตรอ้างอิง (ปกต)ิ และชื่อรอง

000001                                  ABS ASSY-SHOCK      C62 2 0 2

000002  CAP ASSY-FILLER             C62          4 0 4

000003                                      RR DOOR                     C62                8 0 8

000004 GLASS ASSY                 C62                2 0 2

000005  FLOOR FR                     C62 2 0 2

2

3
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การใชข้ออนุมตั ิและแกไ้ขบญัชี

เทคนิค การใช้สูตรอ้างอิง (Return)  ถ้ามี

C62

2.00

20000 ( คิดที่ 5 % ตามก าลงัการผลติบตัรสง่เสริมตอ่ป ี2,000,000/ 5 % = 100,000)

R00001 INTEGRATED CIRCUIT                   C62          1.00 0 1.00

Car

MG ZS 1.5 C

AUTOMOBILE CAR

1.ช่อง QTY_NET , QTY_LOSS, QTY_GROSS ต้องไม่เป็นค่าว่าง กรณีที่ไม่มีส่วนสูญเสียหรือปริมาณ ต้องคีย์ข้อมูลเป็นเลขศูนยเ์ท่านั้น 

2.ชื่อผลิตภัณฑ์  Product Name และ Product Code ต้องตรงกับช่ือสูตรผลิตภัณฑ์ปกติที่ได้รับอนุมัติแล้ว 

3.ใน1 สูตรอ้างอิง (Return) จะมีการใช้วัตถุดิบเพียง 1 รายการเท่านั้น

4.กรณี สูตรอ้างอิง (Return) จะไม่มีส่วนสูญเสีย

- กรณีปรับปรุงบัญชี บริษัทต้องคีย์รายการเดิมทุกกรุ๊ป 

(แต่ชื่อรองมีหลายชื่อ คีย์แค่ชื่อเดียวในกรู๊ปนั้น)

- Return จะมีการใช้วัตถุดิบเพียง 1 รายการ/Sheet  

- กรณีขอบัญชีน ากลับมาซ่อมแซม(R) บริษัทต้องใส่ capacity ไม่เกิน 5% ของบัตร 

(ทุก R รวมกันต้องไม่เกิน 5%)



ไฟลช์ื่อรอง
ไฟล์ที่ใช้ส าหรับการบันทึกเพื่อขออนุมัติชื่อรองของวัตถุดิบแต่ละรายการ การขอแก้ไข และการขอยกเลิก 

รายการที่

ของวตัถดุบิ

ชื่อวัตถดุบิ

(ชื่อรอง)

พิกัดศลุกากร

ของวัตถดุบิ

(มีรูปแบบการคยี์

เป็น 

9999.99.99)

หน่วยวตัถดุบิ 

(เป็นหนว่ยยอ่

ตามรหสัสถติิ

กรมศลุกากร)

ประเภทของสตอ็กสงูสดุ

มี 2 ประเภท คือ 

Max_Revolving

(แบบหมนุเวยีน)

Max_Import

(แบบไมห่มนุเวียน)

ประเภทของวตัถดุบิ 

มี 3 ประเภท คือ 

N หมายถงึ วัตถุดิบ

Y หมายถงึวัสดจุ าเปน็

R หมายถงึผลติภณัฑ์

ที่น ากลบัเขา้มา

ซ่อมแซมเพือ่สง่ออกไป

ประเภทของการบนัทกึขอ้มลู 

มี 3 ประเภท คือ 

A ย่อมาจาก Add

คือ การบนัทกึขอ้มลูครัง้แรก

ของรายการนั้น

C ย่อมาจาก Chang

คือ การแกไ้ขขอ้มลูหรอืคงเดิม

การอนุมตัแิลว้ หรือ คงเดิม

D ย่อมาจาก Delete

คือ การลบขอ้มลูที่ผา่น

การอนุมตัแิลว้

ไฟล์ชื่อรองวัตถุดิบ มีข้อมูลได้เพียง 1 Sheet เท่านั้น 

ใน 1 รายการวัตถุดิบ สามารถ คีย์ข้อมูลได้เพียง 1 TYPE เท่านั้น (A = Add, C = Chang และ D = Delete)

1 ชื่อรองจะอยู่ภายใต้ชื่อหลักได้เพียงชื่อเดียว และหน่วยของวัตถุดิบชื่อรองต้อง ตรงกับหน่วยของวัตถุดิบชื่อหลัก ,ประเภทบัญชีวัตถุดิบ Stock_Type แบบเดียวกัน

และประเภทของวัตถุดิบ N หรือ Y อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
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การใชข้ออนุมตั ิและแกไ้ขบัญชี

เทคนิค การใช้สูตรอ้างอิง (ปกต)ิ และชื่อรอง

000001   ABS ASSY-SHOCK      5555.11.88      C62          MAX_IMPORT         N          C 

000002  CAP ASSY-FILLER                           C62          MAX_IMPORT         N          C                    

000003 RR DOOR                                      C62 MAX_REVOLVING     Y          C

000004  GLASS ASSY                                  C62 MAX_REVOLVING    N          C

000005   FLOOR FR                                     C62 MAX_REVOLVING     N         C

R00001  INTEGRATED CIRCUIT                       C62 MAX_REVOLVING     N         C

000001   ABS ASSY-SHOCK      5555.11.88      C62          MAX_IMPORT         N          A 

000002  CAP ASSY-FILLER                           C62          MAX_IMPORT         N          A                     

000003 RR DOOR                                      C62 MAX_REVOLVING     Y          A

000003 RR DOOR #00125 C62 MAX_REVOLVING     Y          A

000004  GLASS ASSY                                  C62 MAX_REVOLVING    N          A

000005   FLOOR FR                                     C62 MAX_REVOLVING     N         A

R00001  INTEGRATED CIRCUIT                       C62 MAX_REVOLVING     N         A

-กรณีปรับปรุงบัญชี บริษัทต้องคีย์รายการเดิมทุกกรุ๊ป 

(แต่ชื่อรองมีหลายชื่อ คีย์แค่ชื่อเดียวในกรู๊ปนั้น)

-กรณีขอบัญชีน ากลับมาซ่อมแซม(R) 

บริษัทต้องใส่ capacity ไม่เกิน 5% ของบัตร

(ทุก R รวมกันต้องไม่เกิน 5%) 

Return จะมีการใช้วัตถุดิบเพียง 1 รายการ/Sheet  

ขออนุมัติบัญชี

ครั้งแรก

ขอแกไ้ขบญัชี



3
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เข้า

ระบบ

คลิกเขา้สูห่นา้ Login 

เพื่อเขา้สูร่ะบบ

ยื่นขออนมุตับิญัชีรายการ 

และ ขอแกไ้ขบญัชีรายการ

ใช้แบบฟอรม์การคยีข์อ้มลูเดยีวกนั

1

2



การจัดท าการขออนุมัติสูตรผลิตภัณฑ์ หรือแก้ไขสูตรผลิตภัณฑ์ 

การขออนุมัติสูตรผลิตภัณฑ์ หรือแก้ไขสูตร
- ไฟล์สูตรผลิตภัณฑ์ /ผลิตภัณฑ์แบ่งออกเป็น 

สูตรผลิตภัณฑ์(ปกติ) และสูตรผลิตภัณฑ์(Return)



เทคนิค การขอสูตรผลิตภัณฑ์

ตัวอย่าง สูตรผลิตภัณฑ์ (BOM)

1. ABS ASSY-SHOCK

2. CAP ASSY-FILLER

3. RR DOOR 

4. GLASS ASSY

20



เทคนิค การขอสูตรผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ (512 ตัวอักษร)

ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์ (35 ตัวอักษร)

หน่วยของผลิตภัณฑ์ ( 3 ตัวอักษร)

น้ าหนักของผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย (18.8 ต าแหน่ง)

ประเภทของสูตรผลิตภัณฑ์ (PRODUCT หรือ RETURN)

ปริมาณการใช้ต่อ 1 หรือต่อ 1,000

รายการทีข่องวตัถดุบิ ชื่อวัตถุดบิ

(ชื่อหลกั)

หน่วยของ

วัตถุดิบ

ปริมาณการ

ใช้วัตถดุบิสทุธิ

ปริมาณสว่น

สูญเสยีวัตถดุบิ

ปริมาณการใช้

รวมสว่นสญูเสยี

A022-1-5909-xxxxx

21

1

2

3
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เทคนิค การขอสูตรผลิตภัณฑ์ (ปกติ)

04466-YZZAE BRAKE PAD

KP-50232-36560

MTR

732.672

PRODUCT

1

000001

000002

C62

C62

2

4

ABS ASSY-SHOCK

CAP ASSY-FILLER

A022-1-5909-xxxxx

- กรณีแก้ไขหน่วยของผลิตภัณฑ์ ต้องคีย์ชื่อ Product Name , Product Code ให้ตรงกับสูตรผลติภัณฑท์ี่ได้รบัอนุมัติแล้ว

** ถ้าคีย์รายการวัตถุดบิทีต่อ้งการใช้ในสูตรผลติภัณฑไ์ม่ครบ ระบบจะบันทึกเฉพาะรายการทีค่ยี์มาเท่าน้ัน **

- สูตร RETURN ชื่อผลิตภัณฑ์ Product Name และ Product Code ต้องตรงกับชื่อสูตรผลิตภัณฑป์กต ิที่ได้รับอนุมัติแลว้ 

ระบบจึงจะก าหนดให้เป็น Revision 0 Return จะมีการใช้วัตถุดบิเพียง 1 รายการ/Sheet

ชื่อผลิตภัณฑ์ หน่วย และปริมาณ

การใช้ต้องเหมือนกันถึงจะระบุ

หลายรุ่นใน Sheet เดียวกันได้

KP-50232 36560-00
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0

1

2
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เทคนิค การขอสูตรผลิตภัณฑ์ (Return)

04466-YZZAE BRAKE PAD

KP-50232-36560-00

MTR

732.672

1

A022-1-5909-xxxxx

23

RETURN

Return จะมีการใช้

1 รายการ/Sheet เท่านั้น

สูตร RETURN ชื่อผลิตภัณฑ์ Product Name และ Product Code ต้องตรงกับชื่อสูตรผลิตภัณฑ์ปกติ

ที่ได้รับอนุมัติแล้ว ระบบจึงจะก าหนดให้เป็น Revision 0 Return จะมีการใช้วัตถุดิบเพียง 1 รายการ/Sheet

R00001 C62 1 004466-YZZAE 

BRAKE PAD 
1

1

2

3

4
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การยื่นขออนมุตัิ และยืน่ขอแกไ้ขสตูร

ผลิตภณัฑใ์ชแ้บบฟอรม์เดยีวกัน

24

1

2

คลิกเขา้สูห่นา้ Login 

เพื่อเขา้สูร่ะบบ



งานปรับยอดวัตถุดิบ 

งานปรับยอดวัตถุดิบ เกี่ยวกับการขออนุมัติส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ บริษัทจะต้อง

ด าเนินการอนุมัติ ผ่านระบบฐานข้อมูล ONLINE เท่านั้น 

ส าหรับงานปรับยอดประเภทอื่นๆ บริษัทจะสามารถท าการขอปรับยอด วัตถุดิบกับสมาคม

ได้ เมื่อได้รับอนุมัติให้ปรับยอดกรณีต่างๆ จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

(BOI) เท่านั้น 



1. จดหมายบริษัท โดยเลือกระบุเร่ืองขอปรับยอดวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็นที่ส่วนสูญเสียจากการผลิต

2. หนังสืออนุมัติให้ตัดบัญชีวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็นที่สูญเสียจากการผลิต (ฉบับจริง) 

3. ใบขนสินค้าขาออก (กรณีส่งส่วนสูญเสียออกไปต่างประเทศ) 

4. เอกสารหลักฐานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

การจัดเตรียมเอกสาร 

26

การขอปรับยอด ส่วนสูญเสีย 

ตรวจสอบระยะเวลาในหนังสือ อนุมัติ (ปรับยอด) วัตถุดิบทุกประเภท  ต้องด าเนินการยื่นภายในระยะเวลาที่ก าหนด

ข้อมูลไฟล์ BIRTADJ กรณีส่วนสูญเสีย 

ข้อมูลไฟล์ BIRTADJ กรณีส่วนสูญเสียส่งออกไปต่างประเทศ 

ข้อมูลไฟล์ BIRTADJ กรณีส่วนสูญเสียบริจาค
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การขอปรับยอดช าระภาษีอากร 

1. จดหมายบริษัท โดยเลือกระบุเรื่องขอปรับยอดช าระภาษีอากร 

2. หนังสือ เรื่องให้ช าระภาษอีากรส าหรบัวตัถดุิบและวัสดุจ าเป็น (ฉบับจริง) 

3. หนังสือ เรื่อง ขอให้เรียกเก็บอากรขาเขา้ส าหรับวัตถดุิบและวัสดุจ าเป็น (ฉบับจริง) 

4. ใบเสร็จรับเงินจากกรมศุลกากร (ฉบับจริงพร้อมส าเนา 1 ชุด) 

5. ใบขนสินค้าขาเขา้พร้อมแบบแสดงรายงานภาษสีรรพสามิตและภาษมีูลคา่เพิ่ม

6. เอกสารหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

การจัดเตรียมเอกสาร 

ข้อมูลไฟล์ BIRTADJ กรณีช าระภาษี

ตรวจสอบระยะเวลาในหนังสือ อนุมัติ (ปรับยอด) วัตถุดิบทุกประเภท ต้องด าเนินการยื่นภายในระยะเวลาที่ก าหนด
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การขอปรับยอด ช าระภาษีอากรส าหรับเศษส่วนสูญเสียนอกสูตร

1. จดหมายบริษัท โดยเลือกระบุเรื่องขอปรับยอดช าระภาษีอากร 

2. หนังสือ เรื่อง ให้ช าระภาษอีากรส าหรับเศษส่วนสูญเสียนอกสูตร และตัดยอดบญัชีวัตถุดบิ (ฉบับจริง)

3. หนังสือ เรื่อง ขอให้เรียกเก็บอากรส าหรับส่วนสูญเสียนอกสูตร (ฉบับจริง)

4. ใบเสร็จรับเงินจากกรมศุลกากร (ฉบับจริงพร้อมส าเนา 1 ชุด)

5. ใบขนสินค้าขาเขา้พร้อมแบบแสดงรายงานภาษสีรรพสามิตและภาษมีูลคา่เพิ่ม

6. หนังสือแจ้งการประเมินราคา และค่าภาษีอากรส าหรับส่วนสูญเสียนอกสูตร (จากกรมศุลกากร) 

7. เอกสารหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

การจัดเตรียมเอกสาร 

ข้อมูลไฟล์ BIRTADJ กรณีช าระภาษสี่วนสูญเสียนอกสูตร

ตรวจสอบระยะเวลาในหนังสือ อนุมัติ (ปรับยอด) วัตถุดิบทุกประเภท ต้องด าเนินการยื่นภายในระยะเวลาที่ก าหนด



1. จดหมายบริษัท โดยเลือกระบุเร่ืองปรับยอดโอน (กรณีเป็นผู้โอน)

2. จดหมายบริษัท โดยเลือกระบุเร่ืองปรับยอดรับโอน (กรณีเป็นผู้รับโอน)

3. หนังสือ เรื่อง อนุญาตให้โอน-รับโอนวัตถุดิบที่น าเข้า (ฉบับจริง)

การจัดเตรียมเอกสาร 
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การขอปรับยอดโอนวัตถุดิบ และรับโอนวัตถุดิบ 

ข้อมูลไฟล์ BIRTADJ กรณีโอนวัตถุดิบ (ผู้โอน)

ข้อมูลไฟล์ BIRTADJ กรณีโอนวัตถุดิบ (ผู้รับโอน)

หมายเหตุ  1. การโอนและรับโอนวัตถุดิบกรณีใช้บริการสาขาเดียวกันให้มาด าเนินการพร้อมกนัทั้ง 2 ฝ่าย   

2. กรณีโอนและรับโอนวัตถุดิบ ใช้บริการต่างสาขา ให้ผู้โอนด าเนินการและแจ้งต่อพนักงาน ให้บริการเพื่อจะได้จัดส่งข้อมูลไปยังสาขาที่ผู้รับโอนใช้บริการ      

3. ตรวจสอบระยะเวลาในหนังสือ อนุมัติ (ปรับยอด) วัตถุดิบทุกประเภท ต้องด าเนินการยื่นภายในระยะเวลาท่ีก าหนด



การส่งคืนวัตถุดิบ ไปต่างประเทศ

การขออนุญาตส่งคืนวัตถุดิบ ไปต่างประเทศ
งานปรับยอดวัตถุดิบ เกี่ยวกับการขออนุมัติส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ 

บริษัทจะต้องด าเนินการอนุมัติ ผ่านระบบฐานข้อมูล ONLINE เท่านั้น



ข้อควรรู้

- ระบบจะตรวจสอบยอดคงเหลือ (Balance) จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ

จ านวนที่ขออนุญาตส่งออก (ระบบจะตรวจสอบเป็นครั้งๆ ที่ยื่นค าร้อง       

ขออนุญาต)

- เมื่อได้รับอนุญาตให้ส่งออกตามปริมาณที่ระบุแล้ว ระบบจัดเก็บปริมาณ      

ที่ขออนุญาตส่งออกไว้ โดยการจองยอดของ Balance เพราะหากบริษัท

ได้ขออนุญาตส่งออก เสมือนว่าบริษัทได้ด าเนินการส่งออกแล้ว

การขออนุญาตส่งออกวัตถุดิบไปต่างประเทศ 

การขออนุญาตส่งออกวัตถุดิบไปต่างประเทศ

หมายถึง ขั้นตอนการขออนุมัติส่งออก

วัตถุดิบกับ สกท. ว่าต้องการส่งคืนวัตถุดิบ  

ไปต่างประเทศตามรายละเอียดที่น าเข้า โดย

ระบบจะออกเลขหนังสืออนุมัติให้ 1 เลข ต่อ 1 

ค าร้อง เพื่อให้บริษัทน าไประบุลงในใบขนสินค้า

ขาออกในขั้นตอนการส่งออก

1
2

3

4

คลิ๊กเลอืก

5



ข้อควรรู้

การส่งออกรายการวัตถุดิบให้เลือกสทิธิ BOI พร้อมระบุเลขที่อนุญาต นร. ส่งออกลงในใบขนสินค้าขาออก (Field Permit)

“การท าใบขนสินค้าขาออกโดยกรอกข้อมูล ดังนี้

1. เลือกใช้สิทธิประโยชน์ BOI 

2. ระบุเลขท่ีอนุญาตส่งออกในช่อง Permit Number

3. ระบุวันที่อนุญาตส่งออกในช่องวันท่ี  

4. ระบุ Tax ID ของ BOI ได้แก่ 0994000740964 ในช่องเลข 13 หลักของหน่วยงานที่อนุญาต”
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การขออนุญาตส่งออกวัตถุดิบไปต่างประเทศ 

การขออนุมัติปรับยอดวัตถุดิบ

หมายถึง ขั้นตอนการน าใบขนสินค้า

ขาออกที่ได้ส่งออก วัตถุดิบตามที่

ได้รับอนุมัติให้ส่งคืน มาท าการปรับ

ยอด ในระบบ RMTS 

1

2



การขออนุมัติปรับยอดวัตถดุบิ หมายถึง ขั้นตอนการน าใบขนสินค้าขาออกทีไ่ดส้่งออกวัตถดุบิตามที่ได้รับ

อนุมัติให้ส่งออกไป และมาท าการปรับยอด ในระบบ RMTS 

การจัดเตรียมเอกสาร 

1. จดหมายบริษัท โดยเลือกระบุเรื่องขอปรับยอดส่งวัตถุดบิไปต่างประเทศ 

2. แนบเอกสารใบขนสินค้าขาออก

3.     แคบหน้าจอ ที่แสดงรายการวัตถดุบิทีข่ออนุญาต ิในระบบ IC Online System 

4.     File Adjust
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การขอปรับยอดวัตถุดิบไปต่างประเทศ 

ข้อมูลไฟล์ BIRTADJ กรณีส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ จากระบบ IC Online System 



จ
อ
งย
อ
ด

ครั้งที่ 2  (อนุมัต)ิ

ขออนุญาตส่งออกฯ

จ านวน 1,000 C62

Balance  

6,000  C62ตัดบัญชีได้

1,000 C62

ปรับยอดได้

จ านวน 5,000 C62

การส่งออกวตัถุดบิไปตา่งประเทศ

ข้อควรรู้

- ระบบจะตรวจสอบยอดคงเหลือ (Balance) จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับจ านวนท่ีขออนุญาตส่งออก (ระบบจะตรวจสอบเป็นครั้งๆ ท่ียื่นค าร้องขออนุญาต)

- เมื่อได้รับอนุญาตให้ส่งออกตามปริมาณที่ระบุแล้ว ระบบจัดเก็บปริมาณ ท่ีขออนุญาตส่งออกไว้ โดยการจองยอดของ Balance เพราะหากบริษัทได้ขออนุญาต

ส่งออก เสมือนว่าบริษัทได้ด าเนินการส่งออกแล้ว



การตรวจสอบงาน

สั่งปล่อยวัตถุดิบได้โดยใช้Keyword ในการค้นหา 

ระบบแสดงเงื่อนไขการค้นหา ได้ 3 แบบ 
1. ค้นหาตามรหัสโครงการ 

2. ค้นหาตามเลขที่อนุมัติ 

3. ค้นหาตามช่วงเวลา 



https://eservice.ic.or.th/iconline/URL
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กรณี เลือกคน้หาตามรหสัโครงการ 

- โดยการเลือก Project Code ตัวอย่าง 5432111 กด Submit 

- ระบบจะแสดงข้อมูลของโครงการทั้งหมด 

1

2

3

4

คลิกเขา้สูห่นา้ Login 

เพื่อเขา้สูร่ะบบ



https://eservice.ic.or.th/iconline/URL
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กรณี เลือกคน้หาตามเลขที่อนมุัต ิ

- โดยการเลือก Project Code

- ระบบจะใหก้รอกเลขทีอ่นุมตั ิแล้วกด Submit

- ระบบจะแสดงข้อมูลของ เลขที่อนุมัติ 

1

2

3

4

คลิกเขา้สูห่นา้ Login 

เพื่อเขา้สูร่ะบบ



https://eservice.ic.or.th/iconline/URL

38

กรณี เลือกคน้หาตามชว่งเวลา 

- โดยการเลือก Project Code

- ระบบจะแสดงปฏิทินใหก้รอกวนัที่เริม่ตน้และยอ้นหลงัถึงวนัที่ แล้วกด Submit 

- ระบบจะแสดงการสั่งปล่อยตามช่วงเวลาดังกล่าว 

1

2

3

4

คลิกเขา้สูห่นา้ Login 

เพื่อเขา้สูร่ะบบ



กรณีมีวัตถุดิบ¤ŒÒ§คงเหลือในสµ�อ¡

การท าใบขนสินค้าขาออก

ควรระวัง

Balance ติดลบ

ควรระวัง

ส่งออกโดย Non –BOI

ควรระวัง

• ระบุสิทธิ์ BOI ในช่องใบขนสินค้าขาออก

• ระบุรหัสผลิตภณัฑ ์และชื่อผลิตภณัฑ ์ให้ตรงกับสูตรการผลติตามที่ BOI อนุมัติ

• การจัดท าใบขนสินค้าขาออกจัดท า 1 สูตร ต่อ 1 รายการ

• หน่วยส่งออกต้องตรงตามหน่วยรหัสสถิตกิรมศุลกากร และต้องตรงกบัที่ BOI

อนุมัติ

• สูตรการผลิตผิด (ปริมาณการใช้ค านวนไม่ตรงกบัการใช้จริง,Revision ผิด)

• ซื้อวัตถดิบในประเทศ

• น าเข้าโดยช าระภาษ ีหรือธนาคารค้ าประกัน

• ยื่นขออนุญาตÊ‹§วัตถุดิบออกไปµ‹างประเทศ

• ระบุสิทธิ์ BOI แต่ละรายการที่ตอ้งการโอนสิทธิ์

• ระบุเลขทะเบียนนิติบุคคลของผูชขาย (BOI) ที่ª‹Íง Remark (Ê‹§กรมศุล¡Ò¡Ã)
• ระบุ Product Code และ English Description of Goods ของผู้ขายให้ถกูต้อง

• โอนสิทธิ์ได้ 1 รายการต่อ 1 บริษัทเท่านั้น



กรณีมวีตัถุดบิคา้งคงเหลอืในสตอ็ค

• ขอช าระภาษีอากรตามสภาพ ณ วันน าเข้า หลังจากนั้นจะน าไปจ าหน่ายในประเทศ

• ขอส่งคืนไปต่างประเทศโดยไม่มีภาระภาษี

• ขอท าลายและช าระภาษีตามสภาพเศษซาก (ถ้ามี)

• เก็บรักษาไว้ก่อน จนกว่าจะสามารถน าไปผลิตเป็นสินค้าส่งออก

• แต่ถ้าระยะเวลาการยกเว้นภาษีวัตถุดิบสิ้นสุดลง จะต้องเคลียร์ยอดคงเหลือ (Balance) 

ให้เป็น 0 ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด มิฉะน้ันจะมีภาระภาษีเกิดขึ้น วัตถุดิบ จะมีภาษีอากรตามสภาพ 

ณ วันน าเข้า

สามารถด าเนนิการไดห้ลายวธิ ีเช่น



THANK YOU



ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบได้ทาง www.ic.or.th
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