
บรรยายโดย
คุณอัสพร วงศ์สุรการ

ผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมโมสรนักลงทุน

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566

เวลา 09.00-12.00 น. ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.
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ประเภทของงานปรบัยอดวัตถดุิบ

ข้อควรระวงั

ปัญหาทีพ่บบ่อยและวธิกีารแก้ไข

ขั้นตอนการยืน่เอกสารขอยกเลกิปรับยอดวัตถดุิบ

ค าถาม – ค าตอบ



1 ปรับยอดส่งออกวตัถุดบิไปตา่งประเทศ

2 ปรับยอดส่วนสูญเสีย

3 ปรับยอดช าระภาษีอากร

4 ปรับยอดโอน - รับโอนวตัถุดบิ

5 ค าถาม – ค าตอบ



กรณีที่บริษัทน าวัตถุดิบเข้ามาจากต่างประเทศโดยใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษีอากรตามมาตรา 36 แต่ต่อมาไม่ต้องการใช้วัตถุดิบนั้น 

สามารถขออนุมัติส่งออกไปต่างประเทศได้ ในกรณีดังนี้

1. วัตถุดิบนั้นไม่ได้มาตรฐานตามที่ต้องการ

2. วัตถุดิบนั้นเหลือจากการผลิต หรือไม่ได้ใช้ในการผลิต

โดยวัตถุดิบที่จะขอส่งออกนั้น 

- ต้องเป็นรายการเดียวกันกับที่ได้น าเข้ามาโดยได้รับสิทธิ์มาตรา 36 

- เป็นวัตถุดิบที่ผิด Spec หรือไม่ได้มาตราฐาน หรือเหลือ หรือไม่ได้ใช้ในการผลิต

- จะต้องส่งออกวัตถุดิบ ภายในระยะเวลาที่ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 36 หรือไม่เกิน 1 ปีนับจาก

วันที่สิ้นสุดสิทธิ

ปรับยอดส่งออกวัตถดุิบไปตา่งประเทศ



ปรับยอดส่งออกวัตถดุิบไปตา่งประเทศ

แบ่งการท างานออกเป็น 2 ขั้นตอน

1.

การขออนุญาตส่งออกวัตถดุบิไปต่างประเทศ  ผ่านระบบ IC ONLINE SYSTEM  โดยระบบจะ

ออกเลขหนังสืออนุมัติให้ 1 เลขที่อนุมัติ ต่อ 1 ค าร้อง เพื่อให้บริษัทน าไประบุลงในใบขนสินค้าขา

ออกในขั้นตอนการส่งออก หรือ ขออนุมัติกับ BOI

2.
การขออนุมัติปรับยอดวัตถดุบิ หลังจากทีท่ าการส่งออกวัตถุดบิเรียบร้อยแลว้จะตอ้งน า

เอกสารหลักฐานมายื่นปรับยอดกับ IC

ไม่ควรจองยอดไว้ล่วงหน้าเป็นระยะเวลานานและหลายๆค ารอ้ง เนื่องจากระบบจะจองยอดไว้

ท าให้มีผลกับการตัดบัญชี

ข้อควรระวงั



การขออนุญาตสง่ออกวตัถุดิบไปตา่งประเทศ ผ่านระบบ IC ONLINE SYSTEM



กรณีเลือก งวด

1

2

3

4

น าเลขที่อนุมัติ และวันท่ีอนุมัติไประบุในใบขน



กรณีเลือกเลขที่หนังสืออนุมัติ

1 2

3

น าเลขที่อนุมัติ และวันท่ีอนุมัติไประบุในใบขน

- ระบบจะตรวจสอบยอดคงเหลอื (Balance) จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ

จ านวนที่ขออนุญาตส่งออก (ระบบจะตรวจสอบเป็นคร้ังๆ ที่ยื่นค าร้อง

ขออนุญาต) 

- ระบบจะน ายอดอนุมัติส่งออกไปเป็นยอดจองในการปรับยอด

- จะเป็นการอนุมัติแบบอัตโนมัติทุกกรณีทีต่รงตามเงื่อนไข

ข้อควรรู้

4



ตรวจสอบค ารอ้งขอสง่ออกวัตถดุบิ

1 2

3



- ปริมาณน าเข้าคงเหลือ = Max Stock – Balance (10,000 – 6,000 = 4,000)

- Balance = 6,000 ตามยอดสั่งปล่อยวัตถุดิบทั้งสองครั้งรวมกัน

- ปริมาณ Balance คงเหลือที่สามารถตัดบัญชีได้ = Balance – ปริมาณขออนุญาตส่งออก

(6,000 – 5,000 = 1,000)

ดังนั้น

หากได้รับอนุมัติส่งออกวัตถุดิบแล้ว 

จะตัดบัญชีสินค้าตามปกติก่อนก็

สามารถท าได้ แต่ยอด Balance ท่ี

ตัดได้จริง จะมีน้อยกว่ายอดที่แสดง

ใน MML

ปรับยอดส่งออกวัตถดุิบไปตา่งประเทศ



ปรับยอดส่งออกวัตถดุิบไปตา่งประเทศ

การจัดเตรียมเอกสารปรบัยอด

1. แคปหนา้จอแสดงเลขทีอ่นุมตัสิ่งออกวตัถดุบิไปตา่งประเทศ(กดแสดงใหเ้หน็ทกุรายการ)

2. ใบขนขาออก Status 04 หรือ 0409 และระบวุนัที ่Release/Load ใหค้รบถว้น

3. Invoice, Packing List

4. จดหมายบรษิทัขอยืน่เอกสารฐานขอ้มูลโดยเลอืกปรบัยอดส่งวตัถดุบิไปตา่งประเทศ

ข้อควรรู้

การท าใบขนสนิคา้ขาออกโดยกรอกขอ้มลูดงันี้

1. เลือกใชส้ทิธปิระโยชน ์BOI 

2. ระบุเลขทีอ่นญุาตสง่ออกในชอ่ง 

Permit Number

3. ระบุวนัทีอ่นญุาตสง่ออกในชอ่งวันที ่ 

4. ระบุTax ID ของ BOI ได้แก ่

0994000740964 ในชอ่งเลข 13 หลัก

ของหนว่ยงานทีอ่นญุาต



การคียไ์ฟลป์รบัยอดส่งออกวตัถดุบิไปตา่งประเทศ 

ตัวอย่างการคีย์ไฟล์ BIRTADJ



- Balance คงเหลือ = Balance – ปรับยอด (6,000 – 300 = 5,700)

- ปริมาณน าเข้าคงเหลือ = Max Stock – Balance (10,000 – 5,700 = 4,300)

(การขออนุญาติส่งออกครั้งที่ 2 ขออนุญาตไว้จ านวน 1000 แต่มีการปรับยอดแค่ 300 ยอดที่ถูกจองไว้

จะถูกคืนเข้าระบบจ านวน 700)

- ปริมาณ Balance ที่สามารถตัดบัญชีได้ = Balance คงเหลือ – ปริมาณที่ขออนุญาตส่งออก

(5,700 – 4,000 = 1,700)

ดังนั้น

ปรับยอดส่งออกวัตถดุิบไปตา่งประเทศ



ปรับยอดส่งออกวัตถดุิบไปตา่งประเทศ (กรณไีดร้บัอนุมตัเิปน็ paper)

การจัดเตรียมเอกสารปรบัยอด

1. หนังสืออนญุาตใหส้่งวตัถุดิบและวสัดจุ าเป็นออกไปตา่งประเทศ

2. ใบขนขาออก Status 04 หรือ 0409 และระบวุนัที่ Release/Load ให้ครบถ้วน

3. Invoice, Packing List

4. จดหมายบรษิทัขอยืน่เอกสารฐานขอ้มลูโดยเลอืกปรับยอดสง่วตัถุดบิไปตา่งประเทศ



ตัวอยา่งการคยีไ์ฟล ์BIRTADJ

ปรับยอดสง่ออกวตัถดุิบไปตา่งประเทศ (กรณไีด้รบัอนุมตัเิปน็ paper)



ตัวอยา่งหนงัสอือนมุตัิ



ข้อควรระวงั 1. จะต้องขออนมุัตสิ่งออกวัตถดุบิไปตา่งประเทศกอ่นท าการสง่ออก

2. สามารถปรับยอดได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นไม่สามารถน ามาปรบัยอดซ้ าได้

3. ปริมาณทีข่อปรบัยอดตอ้งไม่เกินจากทีไ่ดร้ับอนมุตัิและไมเ่กนิจากปรมิาณที่

ส่งออกจริงตามใบขน

4. ปริมาณคงเหลือ (Balance) ต้องไม่นอ้ยกว่าปรมิาณทีข่อปรบัยอด

5. ต้องระบุเลขที่อนุมัติ/วันที่อนุมัติ และ ช่องสิทธิประโยชน์ ลงในใบขนทุกครั้ง

6. ใบขน Status ต้องเปน็ 04 หรือ 0409 เท่านัน้ และต้องมีวันที่ 

Release/Load

7. รายการวัตถุดิบในใบขน 1 รายการไม่ควรมีหลายเลขที่อนุมัติ

ปรับยอดสง่ออกวตัถุดบิไปตา่งประเทศ



ปัญหาที่พบบอ่ยและวธิีการแกไ้ข

1. ยื่นขอส่งออกวัตถดุบิไปต่างประเทศระบบแจ้งขอ้ผดิพลาดว่า

“ ไม่พบข้อมลูเลขทีห่นงัสอือนมุตัิสั่งปลอ่ยของงวดดงักล่าวในฐานขอ้มูลกรมศลุ”

• ตรวจสอบว่าระบุเลขที่หนังสืออนุมัติส่ังปล่อยตอนยื่นขอส่งวัตถุดิบออกไปต่างประเทศใน

ระบบถูกต้อง  หรือไม่

• ตรวจสอบข้อมูลส่ังปล่อยว่าครบ 45 วันแล้วหรือไม่ 

- หากยังไม่ครบต้องรอใหค้รบ 45 วัน แล้วจึงท าการขอส่งออกวัตถุดิบไปต่างประเทศ

ผ่านระบบอีกครั้ง

- หากครบ 45 วันแล้ว ให้แจ้งปัญหาไปท่ี Mail: csu@ic.or.th พร้อมแนบใบขนขาเข้า

ที่ผ่านพิธีการแล้ว

mailto:csu@ic.or.th


2.

ปัญหาที่พบบอ่ยและวธิีการแกไ้ข

ยื่นตัดบญัชีผา่นระบบ Paperless แล้ว ระบบแจง้พบขอ้ผดิพลาด

“รหัสวัตถดุบิ ...... รวมปริมาณทีต่ดับญัชีและขออนญุาตสง่ออกแลว้ท าใหย้อดคงเหลอื (Balance) ติดลบ”

ให้ตรวจสอบว่ามีขอส่งออกวัตถุดิบไปต่างประเทศไว้แล้วยังไม่ได้น ามาปรับยอดกับทาง IC หรือไม่

• หากยังไม่ได้ท าการปรับยอดกับ IC ให้ด าเนินการยื่นปรับยอดให้เรียบร้อย

• หากท าการปรับยอดเรียบร้อยแล้วให้ติดต่อ IC เพื่อตรวจสอบข้อมูลอีกคร้ัง



3.
บริษัทมกีาร รวม Stock หรือ เปลี่ยนเปน็บตัรปรบัปรุงประสทิธภิาพ และมคีวามตอ้งการขอสง่ออกวัตถดุบิไปตา่งประเทศภายใต้

งวดที่ท าการสัง่ปลอ่ยในโปรเจคเดมิ

• หากบริษทัไมไ่ดท้ าการขอส่งออกกอ่นรวม Stock หรือ เปล่ียนเป็นบัตรปรับปรุง ใน

กรณีนี้บริษัทจะไม่สามารถยื่นขอส่งออกผา่นระบบ IC ONLINE SYSTEM ได้ จะต้อง

ท าการขออนุมัติผ่านเจ้าหน้าท่ี BOI เท่าน้ัน

• หากบรษิทัท าการยืน่ขอสง่ออกไวก้อ่นแลว้แตย่งัไมไ่ดน้ ามาปรับยอดกับ IC สามารถ

น ามาปรับยอดภายใต้รหัสโครงการใหม่ได้ แต่ชือ่วตัถุดบิที่ขอสง่ออกจะตอ้งตรงกบัชือ่

วัตถุดทิี่ขอไวใ้นโปรเจคใหม ่(หากชื่อไม่ตรงจะต้องท าการขอเพิ่มชื่อรองก่อน)

ปัญหาที่พบบอ่ยและวธิีการแกไ้ข



4. เผลอกดยกเลกิขออนมุัติสง่ออกไปตา่งประเทศ ต้องด าเนนิการแกไ้ขอย่างไร

• กรณีที่ยงัไมไ่ดท้ าการสง่ออกวตัถุดบิ

สามารถยื่นขออนุมัติส่งวัตถุดิบไปต่างประเทศผ่านระบบ IC ONLINE SYSTEM 

ใหม่อีกครั้งได้เลย

• กรณีที่ท าการส่งออกวตัถุดิบแล้ว

บริษัทจะต้องท าจดหมายถอยสถานะพร้อมแนบหลักฐานการส่งออกมายื่นกับทาง IC

ปัญหาที่พบบอ่ยและวธิีการแกไ้ข



ปัญหาที่พบบอ่ยและวธิีการแกไ้ข

5. หากบรษิทัไม่ไดร้ะบุเลขทีอ่นมุัตใินใบขน ต้องท าอยา่งไร

ต้องท าการแก้ไขใบขนให้ถูกต้องก่อนท าการปรับยอด

6. บริษัทมกีารแกไ้ขใบขน ท าใหเ้ลขทีอ่นมุัตทิีร่ะบใุนใบขนไมแ่สดงในใบขนใหมท่ีไ่ด้รบั

ให้บริษัทน าใบขนที่ไดร้บัการแกไ้ขฉบบัจรงิ(ตอ้งมลีายเซน็ตข์องเจ้าหน้าที่กรมศลุกากร) 

แนบมาพร้อมกับใบขนฉบับเดิมยื่นเป็นเอกสารประกอบการปรับยอดกับ IC



ปัญหาที่พบบอ่ยและวธิีการแกไ้ข

7. หากปริมาณทีส่่งออกจรงินอ้ยกว่าปรมิาณทีข่ออนมุัตไิว้ สามารถน ามาปรบัยอดไดห้รอืไม่

8.
หน่วยวตัถดุบิทีข่อไวใ้น MML เป็น GRM (GRAM) แต่ใบขนระบหุนว่ยวัตถดุบิเปน็ KGM (KILOGRAM) สามารถน ามาปรับ

ยอดไดห้รือไม่

สามารถน ามาปรับยอดได้โดยที่ปริมาณที่ขอปรับยอดนัน้จะตอ้งไมเ่กนิจากปรมิาณที่

ส่งออกจรงิ

สามารถน ามาปรับยอดได้ โดยปริมาณที่คีย์ในช่อง QTY จะต้องแปลงคา่ปรมิาณจากหน่วย KGM 

เป็น GRM

เช่น ปริมาณที่ขอส่งออก 2 KGM ปริมาณที่คีย์ในช่อง QTY จะต้องเท่ากับ 2000 GRM  

(1KGM = 1000 GRM)



ปัญหาที่พบบอ่ยและวธิีการแกไ้ข

9.

เคยส่งวัตถดุบิออกไปต่างประเทศแล้ว แต่ปริมาณทีข่อสง่ออกยังไมค่รบตามจ านวนทีน่ าเขา้ 

และต้องการจะส่งออกในปรมิาณส่วนทีเ่หลอือกีครัง้ สามารถท าไดห้รอืไม ่เช่น ปริมาณน าเขา้ 

2,000 C62 ขออนมุัติสง่ออกไปแลว้ 800 C62 ต้องการขออนมุตัิส่งออกอกี 900 C62

สามารถส่งออกได้ โดยปริมาณที่ขอสง่ออกจะตอ้งไมเ่กนิปรมิาณที่เหลืออยู่

เช่น มีปริมาณน าเข้า 2,000 C62 ขออนุมัติส่งออกวัตถุดิบไปต่างประเทศแล้ว 

800 C62 ดังนั้น จะสามารถขออนุมัติส่งออกได้อีก 1,200 C62 หากบริษัท

ต้องการขออนุมัติส่งออกอีก 900 C62 จึงสามารถท าได้



ปัญหาที่พบบอ่ยและวธิีการแกไ้ข

10.
บริษัทไดท้ าการยืน่ขอสง่ออกวัตถดุบิไปตา่งประเทศผ่านระบบ IC ONLINE SYSTEM เรียบรอ้ยแลว้ แต่ไม่ตอ้งการสง่ออก

วัตถุดิบรายการทีข่ออนมุตัไิว ้จะสามารถยกเลกิไดห้รือไม ่

• หากยังไมไ่ดท้ าการสง่ออกวตัถดุิบที่ขออนุมตัิไว้ สามารถยกเลกิได ้โดยเลือกเมนู ขออนุมัติส่งออกวัตถุดิบ / 

ตรวจสอบค าร้องขอส่งออกวัตถุดิบ / จากนั้นกดปุ่ม "ยกเลกิ" ที่ท้ายค าร้องที่อนุมัติแล้ว

• หากส่งออกวัตถดุบิเรียบรอ้ยแลว้ สามารถยกเลกิได ้เช่นกัน แต่จะไมส่ามารถน าเลขทีอ่นมุตันิัน้มาปรับยอดไดอ้กี

• ในกรณีที่มีการขออนุมัติส่งออกไว้ก่อนรวม Stock หรือเปลี่ยนเป็นบัตรปรับปรุง และต้องการยกเลิก  จะไม่สามารถ

ท าการยกเลิกได้ ให้ติดต่อ IC เพื่อท าการยกเลิก



ส่วนสญูเสยีในสตูร หมายถึง เศษวัตถุดิบที่เกดิขึน้ในการผลิตสินค้าในอัตราทีแ่น่นอน จึงอนุญาต

ให้รวมอยู่ในสูตรการผลติได้ จะอนุมัติเฉพาะวัตถุดิบที่น าเขา้โดยมีหน่วยนับเป็น "น้ าหนัก" 

"ปริมาตร" หรือ "พื้นที"่ เท่านั้น จะได้รับการตัดบญัชี เมื่อมีการตัดบัญชีผลติภณัฑจ์ากการ

ส่งออก ดังนั้น จึงไม่ต้องน ามาขอตดับญัชอีกี

1.

ส่วนสญูเสยีนอกสตูร หมายถึง เศษวัตถุดิบที่ไม่สามารถค านวณลว่งหน้าไดแ้น่นอนว่าจะเกิดขึน้

ในอัตรามากน้อยเพียงใด จึงไม่อนุญาตให้รวมอยู่ในสูตรการผลิต และจะต้องท าการพิสูจน์ชนิด

และปริมาณใหเ้สร็จสิ้นก่อน แล้วจึงจะอนุญาตใหต้ดับญัชี (ปรับยอด) ในภายหลังได ้ 

แบ่งออกเปน็ 4 กรณี ดังนี้

1. ส่วนสูญเสียที่ไม่มีภาระภาษี (ท าลายทิ้ง)

2. กรณีส่งออก

3. กรณีบริจาค

4. กรณีช าระภาษี

2.



ส่วนสญูเสยีที่ไมม่ภีาระภาษี

1. จดหมายบริษัทขอยื่น

เอกสารฐานข้อมูลเลือกปรับ

ยอดส่วนสูญเสีย

2. หนังสืออนุมัติให้ตัดยอด

บัญชีวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็น 

กรณีเศษซากไม่มีมูลค่าเชิง

พาณิชย์ (ฉบับจริง)

01

กรณีสง่ออกไปตา่งประเทศ

1. จดหมายบริษัทขอยื่น

เอกสารฐานข้อมูลเลือกปรับ

ยอดส่วนสูญเสีย

2. หนังสืออนุมัติให้ตัดบัญชี

ส่วนสูญเสีย (นอกสูตร) 

กรณีส่งออกไปต่างประเทศ 

(ฉบับจริง)

3. หนังสืออนุมัติให้ส่งส่วน

สูญเสีย (นอกสูตร) ออกไป

ต่างประเทศ

4. ใบขนขาออก

5. Invoice และ Packing List

02

กรณีบรจิาค

1. จดหมายบริษัทขอยื่น

เอกสารฐานข้อมูลเลือก

ปรับยอดส่วนสูญเสีย

2. หนังสืออนุมัติให้ตัดบัญชี

ส่วนสูญเสียจากการบริจาค 

(ฉบับจริง)

03

กรณีช าระภาษี

1. จดหมายบริษัทขอยื่น

เอกสารฐานข้อมูลเลือกปรับ

ยอดส่วนสูญเสีย

2. หนังสือให้ช าระอากร และ 

อนุมัติให้ตัดบัญชีวัตถุดิบ

และวัสดุจ าเป็น กรณีเศษ

ซากมีมูลค่าเชิงพาณิชย์ 

(ฉบับจริง)

3. หนังสือขอให้เรียกเก็บอากร

ส าหรับเศษซาก

4. ใบเสร็จ (ฉบับจริง)

5. ใบขนขาเข้าที่แสดงรายการ

ช าระอากร

04

การจดัเตรียมเอกสารปรับยอด



การคียไ์ฟลป์รบัยอดส่วนสูญเสยี

ตัวอย่างการคีย์ไฟล์ BIRTADJ กรณีส่วนสูญเสียที่ไม่มีภาระภาษี



ตัวอย่างการคีย์ไฟล์ BIRTADJ กรณีส่งส่วนสูญเสียออกไปต่างประเทศ

ตัวอย่างการคีย์ไฟล์ BIRTADJ กรณีบริจาค

ตัวอย่างการคีย์ไฟล์ BIRTADJ กรณีช าระอากร



ตัวอยา่งหนงัสอือนมุตัิ กรณีไมม่มีลูคา่เชงิพาณชิย์

ข้อควรระวงั

- ปริมาณจะต้องระบุในช่องปริมาณด้วย อย่า

ระบุในช่องน้ าหนักเพียงอย่างเดียว

1234



ตัวอยา่งหนงัสอือนมุตัิ กรณีสง่สว่นสญูเสยีออกไปตา่งประเทศ

1234

5678



5678



ตัวอย่างหนังสืออนุมัติ  กรณีบริจาค

1234

5678



ตัวอย่างหนังสืออนุมัติ  กรณีช าระภาษี

1234

5678

5678



ข้อควรระวงั 1. สามารถปรับยอดไดเ้พียงครั้งเดียวเท่าน้ันไมส่ารถน ามาปรบัยอดซ้ าได้

2. หลังจากไดร้ับอนุมัติให้ส่งส่วนสูญเสียไปต่างประเทศ และท าการส่งออกเรียบร้อยแลว้ จะต้องขออนุมตัิ

ตัดบัญชสีว่นสญูเสียกรณสีง่ออกไปตา่งประเทศอีกครั้งนึง

3. ปริมาณทีข่อปรบัยอดต้องไมเ่กินจากทีไ่ดร้บัอนุมตัแิละไม่เกนิจากปรมิาณทีส่ง่ออกจริงตามใบขน 

(กรณีส่งส่วนสูญเสียไปต่างประเทศ)

4. ปริมาณคงเหลือ (Balance) ต้องไมน่้อยกวา่ปรมิาณทีข่อปรบัยอด

5. ต้องระบุเลขทีอ่นุมัติ/วันที่อนุมัติ และ ช่องสิทธิประโยชน์ ลงในใบขนทุกครัง้ (กรณีส่งส่วนสูญเสียไป

ต่างประเทศ) และระบุเลขทีห่นังสือให้เรียกเก็บอากร (กรณีช าระภาษี)

6. ใบขน Status ต้องเป็น 04 หรือ 0409 เทา่นั้น และต้องมีวันที่ Release/Load (กรณีส่งส่วน

สูญเสียไปต่างประเทศ)

7. รายการวัตถดุบิในใบขน 1 รายการไม่ควรมีหลายเลขทีอ่นุมัติ (กรณีส่งส่วนสูญเสียไปต่างประเทศ)

ปรับยอดส่วนสญูเสยี



1.
ชื่อวัตถดุบิทีร่ะบใุนหนงัสอือนมุตัแิละใบขนมคี าวา่ “ Scrap” แต่ชื่อทีย่ืน่ไวใ้นบญัชีรายการวตัถดุบิและวสัดจุ าเปน็ไมม่คี าวา่ 

“Scrap” 

สามารถน ามายืน่ปรบัยอดไดต้ามปกติ เนื่องจาก ค าว่า “Scrap” เป็นส่วนขยายที่

บ่งบอกว่าวัตถุดิบรายการนั้นเป็นส่วนสูญเสีย

2.
ชื่อวัตถดุบิทีข่อปรบัยอดไม่ตรงกับ MML เช่น ชื่อวัตถดุบิใน MML เป็น PCB  แต่ชือ่วตัถดุบิทีไ่ดร้บั

อนุมัติเปน็ PCB ASSY

ไม่สามารถปรับยอดได้ บริษัทต้องไปติดต่อเจ้าหน้าท่ี BOI เพื่อขอเพิ่มชื่อรองก่อน

ปัญหาที่พบบอ่ยและวธิีการแกไ้ข



ปัญหาที่พบบอ่ยและวธิีการแกไ้ข

3. หากยื่นปรบัยอดแลว้ระบบแจ้งวา่ Balance ติดลบ ต้องท าการแกไ้ขอยา่งไร

สามารถท าการแก้ไขได้ 3 วิธี คือ

1. ตรวจสอบปริมาณ Balance ว่าเหลืออยู่เท่าไร สามารถยื่นปรบัไดเ้ท่ากบัจ านวน

Balance ที่เหลืออยู่

2. หากบริษัทไม่ต้องการปรับยอดรายการที่ติดลบก็ไม่ต้องคีย์มาใน File BIRTADJ 

แต่รายการนั้นจะไม่สามารถน ามาปรับยอดได้อีก

3. บริษัทสามารถรอให้มีการน าเข้าจนมีปริมาณเพียงพอต่อการปรับยอด แล้วน ามา

ปรับยอดในภายหลังได้



4.

ปัญหาที่พบบอ่ยและวธิีการแกไ้ข

หนังสอืใหช้ าระอากรเศษสว่นสญูเสยีมทีัง้ในสว่นทีเ่ปน็รายการวัตถดุบิและผลติภณัฑ ์บริษัทจะตอ้งด าเนนิการอยา่งไร

ให้ยื่นตัดบัญชีในส่วนของผลิตภัณฑ์ก่อน เมื่อตัดบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วให้น าเอกสาร

ฉบับจริงมายื่นปรับยอดวัตถุดิบ

5. ยื่นอนมุตัทิ าลายเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้น ามาปรบัยอดกบั IC ได้เลยหรือไม่

ยังไม่สามารถน ามายืน่ปรับยอดกบั IC ได้ เนื่องจากยังไม่จบขั้นตอนการด าเนินงานกับ 

BOI



4.

บริษัทไดท้ าการขออนมุตัทิ าลายผลิตภณัฑเ์นือ่งจากสินค้าไมไ่ดคุ้ณภาพ และไดร้บัจดหมาย

จาก BOI อนุมัติให้ตัดบญัชเีรยีบรอ้ยแลว้ซึง่ในหนา้รายการที่ทาง BOI แนบกลับมาเปน็การ

ระบุ ชื่อผลิตภณัฑ์ เท่านั้น ในการปรับยอดวตัถุดิบกบัทาง IC ที่เป็นสภาพผลิตภณัฑ์ ทาง

บริษัทต้องท าอยา่งไร 

กรณีที่เป็นเศษส่วนสูญเสียในรปูผลิตภณัฑน์ัน้ บริษัทต้องท าการยืน่ตดับญัชี

โดยการคีย์ไฟล์ BIRTEXP กรอกข้อมูลเช่นเดียวกับการตัดบัญชีปกติ แต่ให้ระบุ

เลขที่เอกสารส่งออกเป็นเลขที่ นร ท่ีอนุมัติให้ตัดบัญชี และกรอกวันที่ส่งออกเป็น

วันที่ตามหนังสืออนุมัติ และยื่นตัดบัญชีผ่านระบบ IC ONLINE SYSTEM พร้อมน า

เอกสารฉบับจริง และจดหมายบริษัทมายื่นให้กับ IC ค่ะ

ปัญหาที่พบบอ่ยและวธิีการแกไ้ข



ปรับยอดช าระภาษอีากรวัตถดุบิ

วัตถุดิบและวัสดุจ าเป็นที่น าเข้าโดยใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษีอากรตามมาตรา 36 มีภาระต้องช าระภาษีอากร

ใน 4 กรณี ดังนี้

1. น าไปผลิตเป็นสินค้าและจ าหน่ายในประเทศ

2. น าไปจ าหน่าย หรือผลิตจ าหน่ายในประเทศ

3. จ าหน่ายในสภาพเศษซากวัตถุดิบที่มีมูลค่าเชิงพาณิชย์

4. วัตถุดิบที่ยังคงเหลืออยู่ในบัญชี หลังจากสิทธิประโยชน์มาตรา 36 สิ้นสุดลงแล้ว



การจัดเตรียมเอกสารปรับยอด

1. จดหมายบริษัทขอยื่นเอกสารฐานข้อมูลเลือกปรับช าระภาษีอากร

2. หนังสือให้ช าระอากรขาเข้าส าหรับวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็น (ฉบับจริง)

3. หนังสือขอให้เรียกเก็บอากรขาเข้าส าหรับวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็น

4. ใบเสร็จ (ฉบับจริง)

5. ใบขนขาเข้าที่แสดงรายการช าระอากร

6. ใบประเมินอากร

ปรับยอดช าระภาษอีากรวัตถดุบิ



การคียไ์ฟลป์รบัยอดช าระภาษอีากรวตัถดุบิ

ตัวอย่างการคีย์ไฟล์ BIRTADJ ช าระภาษีอากรวัตถุดิบ



ตัวอยา่งหนงัสอือนมุตัิ

1234

5678





ปรับยอดช าระภาษอีากรวัตถดุบิ

ข้อควรระวงั 1. หากปริมาณคงเหลือวัตถุดิบมีทศนิยม ในขั้นตอนการยื่นขอช าระอากรกับ 

BOI ควรระบทุศนยิมใหค้รบถว้น

2. ไม่สามารถปรับยอดเกินจากปริมาณตามหน้าหนังสือให้ช าระอากรได้

3. ชื่อวัตถุดิบในหนังสือให้ช าระอากรจะต้องตรงกับชื่อวัตถุดิบที่ยื่นขอไว้ในบัญชี

รายการวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็น

4. สามารถปรับยอดได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นไม่สารถน ามาปรบัยอดซ้ าได้

5. ปริมาณคงเหลือ (Balance) ต้องไม่นอ้ยกว่าปรมิาณทีข่อปรบัยอด

6. ต้องยื่นขอช าระอากรกับ BOI ก่อน ที่จะด าเนินการช าระอากรกับกรมศุลกากร



ปัญหาที่พบบอ่ยและวธิีการแกไ้ข

1. ระยะเวลาสิ้นสุดสิทธเิกนิ 2 ปี แต่ยงัมปีริมาณวตัถุดบิคงเหลือค้างอยู่

หากระยะเวลาส้ินสุดสิทธิเกิน 2 ปี จะไม่สามารถน าใบขนคงค้างมาตัดบัญชีได้ ให้ยื่นขอช าระ

อากรกับ BOI เมื่อช าระเสร็จเรียบร้อยแล้วน าเอกสารหลักฐานมายื่นปรับยอดกับ IC

2. ระยะเวลาสิ้นสุดสิทธ ิเกิน 6 เดือน แต่ไมเ่กนิ 2 ปี ต้องท าอยา่งไร

• หากมีใบขนที่ยังไม่ได้ตัดบัญชีค้างอยู่สามารถท ามาตัดบัญชีได้ตามปกติ

• หากไม่มีใบขนคงค้างแล้ว ให้ยื่นเรื่องขอช าระอากรกับ  BOI



ปัญหาที่พบบอ่ยและวธิีการแกไ้ข

3. บริษัทไมม่หีนงัสือใหช้ าระอากรฉบบัจรงิมายืน่ปรับยอดกบั IC

กรณีสูญหายติดต่อกับ  BOI เพื่อท าเรื่องขอคัดส าเนา

4. ระบุเลขทีห่นงัสอืสัง่ปลอ่ยในใบขนไมต่รงกบัหนงัสอืใหเ้รียกเกบ็อากร

ให้ติดต่อเจ้าหน้าท่ี BOI เพื่อท าการแก้ไขหนังสืออนุมัติให้ถูกต้อง แล้วน ามายื่นปรับยอดกับ

ทาง IC อีกครั้ง



ปัญหาที่พบบอ่ยและวธิีการแกไ้ข

5. บริษัทมกีารน าเขา้วัตถดุบิผดิกรุ๊ป และ ไม่ได้ท าการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งกอ่นยืน่เรือ่งช าระอากร ท าใหห้นงัสอือนมุตัมิกีรุป๊และชื่อ

วัตถุดิบ ไม่ตรงกบั MML

มีขั้นตอนในการก้ไข ดังนี้

- ยื่นปรับยอดแก้ไขสั่งปล่อยวัตถุดิบผิดกรุ๊ปกับ IC

- ยื่นแก้ไขหนังสืออนุมัติให้ช าระอากรกับ BOI ให้ถูกต้อง

- น าเอกสารมายื่นปรับยอดกับทาง  IC อีกครั้ง



6. ท าการปรับยอดช าระภาษเีรียบรอ้ยแลว้ แต่ยังมปีริมาณคงเหลอืเปน็จดุทศนยิม (เช่น 0.12783) ค้างอยู่

ใหต้ิดต่อเจ้าหนา้ที่ BOI เพื่อขอช าระอากรในสว่นทีเ่หลือ หากเจ้าหน้าท่ี BOI พิจารณาแล้วว่า

ปริมาณคงเหลือท่ีมีอยู่น้อยมากไม่จ าเป็นต้องช าระอากร เจ้าหน้าที่ BOI จะท าหนังสือแจ้งให้ IC 

ท าการปรับยอดปริมาณคงเหลือให้เป็นศูนย์

7. บริษัทมกีารน าเขา้วัตถดุบิ แต่ไม่ไดท้ าการสง่ออก และ ไม่ได้ช าระภาษ ีแต่น าไปวัตถดุบินัน้ไปจ าหนา่ยในประเทศแทน บริษัท

จะตอ้งด าเนนิการอยา่งไรเพือ่ลดยอดปรมิาณคงเหลอืทีค่งคา้งอยู่

ติดต่อเจา้หนา้ที่ BOI เพื่อยืน่ขอช าระภาษอีากร หลังจากได้รับอนุมัติแล้วจึงน าเอกสารมา

ยื่นปรับยอดกับ IC

ปัญหาที่พบบอ่ยและวธิีการแกไ้ข



ปรับยอดโอน - รับโอนวัตถดุบิ

กรณีที่มีความจ าเป็น ผู้ได้รับส่งเสริมสามารถโอนวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็นที่น าเข้ามาโดยใช้สิทธ์ิยกเว้นอากรขา

เข้าตามมาตรา 36(1) ให้แก่ผู้ได้รับส่งเสริมรายอื่น โดยมีแนวทาง ดังนี้

- ผู้โอนและผู้รับโอน ต้องเป็นผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และได้รับสิทธิและประโยชน์ ตามมาตรา 36 (1)

- ผู้โอนและผู้รับโอน ต้องอยู่ระหว่างระยะเวลาการใช้สิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 36 (1)

- กรณีที่ระยะเวลาน าเข้าของผู้โอนสิ้นสุดลงแล้ว สามารถขอโอนวัตถุดิบที่น าเข้าในช่วงเวลาที่

ได้รับสิทธ์ิ แต่จะต้องด าเนินการโอนให้เสร็จสิ้น

- วัตถุดิบที่ขอโอนและรับโอน ต้องเป็นวัตถุดิบชนิดเดียวกันภายใน 6 เดือน นับจากสิ้นสดุระยะเวลาน าเข้า

และต้องเป็นวัตถุดิบชนิดที่ผู้รับโอนมีสิทธิ์น าเข้าจากต่างประเทศตามที่ได้รับอนุมัติในบัญชีรายการ

วัตถุดิบโดยมีปริมาณไม่เกินที่ผู้รับโอนจะสามารถน าเข้าจากต่างประเทศตามสิทธิ์มาตรา36 (1) ได้



การจัดเตรียมเอกสารปรบัยอด

1. จดหมายบริษัทขอยื่นเอกสารฐานข้อมูลเลอืกปรับยอดโอนวัตถุดบิ (ส าหรับผู้รับโอน)

2. จดหมายบริษัทขอยื่นเอกสารฐานข้อมูลเลอืกปรับยอดโอนวัตถุดบิ (ส าหรับผู้รับโอน)

3. หนังสืออนุญาตให้โอนวัตถุดบิที่น าเข้า ตามมาตรา 36(1) ให้แก่ผู้ได้รับการลงทุนน าไปผลิตส่งออก (ฉบับจริง)

** กรณทีีผู่โ้อนและผูร้บัโอนอยูส่าขาเดยีวกนัจะต้องน าเอกสารมายืน่ปรบัยอดพรอ้มกันทัง้ 2 ฝ่าย **

ข้อควรระวงั

- จะต้องด าเนินการและยื่นเรื่องกับ IC เพื่อขอปรับยอดวัตถุดิบในสต๊อค

ภายในเวลา 1 เดือน นับจากวันที่ได้รบัอนุมัติใหโ้อน

- ปริมาณคงเหลือ (Balance) ของผู้โอนจะต้องไมน่้อยกวา่ยอดทีจ่ะโอน

- วัตถุดิบที่ขอโอนและรับโอน ต้องเปน็วตัถดุบิชนดิเดยีวกนั

- ปริมาณที่ขอปรับยอดต้องตรงกบัหนังสืออนุมัติ

ปรับยอดโอน - รับโอนวัตถดุบิ



การคียไ์ฟลป์รบัยอด โอน - รับโอน วัตถุดิบ

ตัวอย่างการคีย์ไฟล์ BIRTADJ ผู้โอน

ตัวอย่างการคีย์ไฟล์ BIRTADJ ผู้โอน



ตัวอยา่งหนงัสอือนมุตัิ



1.

ปัญหาที่พบบอ่ยและวธิีการแกไ้ข

ผู้โอนยืน่ปรบัยอดกบั IC เรียบรอ้ยแลว้ แต่ผู้รับโอนไมม่าด าเนนิการปรบัยอดใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 1 เดือน

มีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้

- ผู้โอนต้องท าการยกเลิกปรับยอดโอนวัตถุดิบ

- ติดต่อเจ้าหน้าที่ BOI เพื่อยื่นขออนุมัติโอน – รับโอน วัตถุดิบใหม่อีกครั้ง

2.
บริษัทไดร้ับการสง่เสริมจากส านกังาน 2 โครงการ มีการน าเขา้วัตถดุบิ A ในโครงการที ่1 หลังจากนัน้ไมม่กีารใช้วัตถดุบิ A 

ในการผลติ ในโครงการที ่1 แล้ว ต้องการโอนวัตถดุบิไปใชใ้นโครงการที ่2 แทน สามารถท าไดห้รอืไม่

หากวัตถุดิบที่จะโอนมีชื่อในบญัชวีตัถุดบิของทัง้ 2 โครงการ สามารถท าได้



ขั้นตอนการยื่นเอกสารขอยกเลกิปรับยอดวัตถดุิบ

การจัดเตรียมเอกสารยกเลิกปรับยอด

1. จดหมายบริษัทขอยื่นเอกสารฐานข้อมูล

2. Report – A และ เอกสารประกอบค าขอปรับยอดชุดที่เคยยื่นขอปรับยอดกับ IC 

(ฉบับจริง)

3. File BIRTADJ

ข้อควรระวงั

การยกเลกิปรบัยอดในทกุกรณมีี

ค่าบรกิารชดุละ 100 บาท ค่ะ



การคียไ์ฟลย์กเลกิปรบัยอด

ตัวอย่างการคีย์ไฟล์ยกเลิกปรับยอดส่งวัตถุดิบออกไปต่างประเทศ

ตัวอย่างการคีย์ไฟล์ยกเลิก

ยกเว้นในกรณียกเลิกรบัโอนวตัถดุบิ ปริมาณ

จะต้องคีย์ติดลบ



ปรับยอดแก้ไขสั่งปลอ่ยวัตถดุิบผดิ

1. กรณีตรวจพบวตัถุดบิที่น าเขา้มาจรงิมีปริมาณนอ้ยกวา่ที่สัง่ปล่อยใน นร. ที่อนุมัตจิากส านกังาน

การจัดเตรียมเอกสารปรบัยอด

1. จดหมายบริษัทขอยื่นเอกสารฐานข้อมูล

2. ส าเนาอินวอยซ์ก่อนแก้ไขและหลังแก้ไข

3. ส าเนาใบขนขาเข้าก่อนแก้ไขและหลังแก้ไข



การคียไ์ฟลป์รบัยอดปรมิาณทีส่ั่งปลอ่ยผดิ

ตัวอย่างการคีย์ไฟล์ยกเลิก



ปรับยอดแก้ไขสั่งปลอ่ยวัตถดุิบผดิ

2. กรณีน าเขา้วตัถุดิบผดิกรุป๊

การจัดเตรียมเอกสารปรบัยอด

1. จดหมายบริษัทขอยื่นเอกสารฐานข้อมูล

2. ส าเนาใบขนขาเข้าท่ีเดินพิธีการแล้ว

3. ส าเนา INVOICE และ PACKING LIST



การคียไ์ฟลป์รบัยอดสั่งปลอ่ยวตัถดุบิผดิกรุป๊

ตัวอย่างการคีย์ไฟล์ยกเลิก



ปรับยอดแก้ไขสั่งปลอ่ยวัตถดุิบผดิ

3. กรณีที่ยงัไมเ่ดนิพธิกีารแลว้ตอ้งการยกเลิกไมข่อใชส้ิทธ ิBOI แต่ไมส่ามารถยกเลกิได ้และ กรณีเดนิ

พิธีการแลว้ไมม่วีตัถุดบิเขา้มาเลย  

การจัดเตรียมเอกสารปรับยอด

1. หนังสือบริษัทเพื่อขอยกเลิกไปเลยไม่ใช้สิทธิ BOI (บริษัทจัดท าขึ้นมาเอง) 

2. หนังสืออนุมัติตัวจริง (กรณีท่ียังมีเอกสารอยู่)

3. ส าเนาใบขนขาเข้า

4. ส าเนา INVOICE และ PACKING LIST



การคียไ์ฟลป์รบัยอดยกเลกิสัง่ปล่อย

ตัวอย่างการคีย์ไฟล์ยกเลิก

หากต้องการยกเลิกในกรณทีีย่งัมเีอกสารสัง่ปลอ่ยอยู ่จะต้อง

คีย์ช่อง Desc เป็น ADJ CANCEL LIตามเด้วยเลข Report 

หรือ เลขรับ
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