
บรรยายโดย : รสสุคนธ์ นนทวี
ผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมโมสรนักลงทุน

เน้นให้ชัด!! วิธีปฏิบัติการใช้สิทธิและประโยชน์

สั่งปล่อยวัตถุดิบแบบยกเว้นอากรขาเข้า

ตามเงื่อนไขที่ สกท. ก าหนด

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565

เวลา 09.30 – 12.00 น ออนไลน์ผ่าน Zoom Webinar



01 การก าหนดวนัน าเขา้ครัง้แรก

02

03

04

ถ5k,-9v[05

ประเภทและเงือ่นไขการสั่งปลอ่ยวตัถดุบิ

ความหมายของคอลัมนใ์น Master List : MML

ข้อควรระวงั

06 ถ5k,-9v[ค าถามนี้ - มีค าตอบ

ความหมายของคอลัมนข์อ้มลูกรมศุลกากร ebXML

หัวขอ้

บรรยาย



การก าหนดวันน าเข้าครั้งแรก



→ความหมายของการน าเขา้ครั้งแรก

คือวันที่ที่น าเข้ามาครั้งแรกและน ามาก าหนดในระบบRMTS R2

เป็นวันที่ที่เริ่มต้นการใช้สิทธิ์ครั้งแรกหรือเรียกอีกอย่างว่า 

“Start Date”



Group Max

Import
รวมสตอ๊ค

บัตรปรบัปรงุ

ประสทิธภิาพ

→ประเภทของการก าหนดวนัน าเขา้



www.ic.or.th

xxxxxx

→การก าหนดวนัน าเขา้ปกติ



--- ได้สทิธิ ์1 ปี ----

02/04/2565 01/04/2566

วันเริ่มตน้น าเขา้ครั้งแรก วันสิ้นสดุสทิธิ์ บริษัทยื่นขยายระยะเวลาถดัไป

ข้อสงัเกตุ เมื่อก าหนดวันน าเข้า

เสร็จแล้ว รหัสโครงการจะหายไป



**โดยมีเงือ่นไขวา่ ระยะเวลาที่ได้ตอ้งไม่เกนิระยะเวลาสิน้สดุสทิธิ์ของโครงการ

Group Max Import

ส าหรบัโครงการใด ที่ได้รบัอนุมัตริายการวตัถดุบิเป็นสตอ็ก

แบบไมห่มุนเวยีน หรือ Max Import หลังจากที่ไดม้กีาร

ก าหนดวนัน าเข้าครัง้แรกของโครงการแลว้ จะตอ้งท าการ

ก าหนดวนัน าเข้าครัง้แรกของรายการวตัถุดบิทีเ่ปน็ Group 

Max Import เพิ่มตา่งหาก



ขั้นตอนการก าหนดวนัน าเขา้



ตัวอย่างการคีย ์File ข้อมูล

ข้อสงัเกตุ : การก าหนดวันน าเขา้ของกรุ๊ป Max Import นี้จะขึ้นอยู่กับรายการวัตถดุิบที่

น าเข้ามา เช่น ประเภท Semi จะมีระยะเวลาของส านักงานระบุมาให ้ในการใช้สิทธิ์ตั้งแตว่ันที่

เท่าไหร่ บริษัทจะต้องก าหนดตามสิทธิ์ของส านักงานเท่าน้ัน

ตามตวัอยา่ง หลังที่บริษัทก าหนดวันน าเขา้ครั้งแรกของโครงการ 1234561E เสร็จ

แล้วแต่มีบญัชีรายการวัตถดุิบกรุ๊ปที่ 000029 ที่ได้รับอนุมัติเป็นกรุ๊ป Max Import 

บริษัทจะต้องน ากรุป๊นี้ มาก าหนดวันน าคร้ังแรกใน File Excel เพื่อก าหนดวันน าเข้า

ครั้งแรกอีกครั้ง



ก าหนดวันน าเข้าครั้งแรก <GROUP MAXIMPORT>2.



 ยื่นก าหนดระยะเวลาในรูปแบบเอกสาร

 การเตรียมเอกสารมดีงัตอ่ไปนี้

- แบบฟอรม์ขอก าหนดระยะเวลาน าเขา้ครัง้แรก

- แบบฟอรม์ยนืยนัวนัน าเขา้ครัง้แรก

- ส าเนาหนงัสืออนุมตัริวมบญัชรีายการวตัถุดิบ

- ส าเนาบตัรสง่เสรมิทุกบตัรที่รวมบญัชรีายการวตัถุดิบ

 การก าหนดระยะเวลาจะก าหนดตามหนงัสอือนมุตัริวมบญัชี จาก สกท.

เงื่อนไข

การก าหนดวันน าเขา้ครัง้แรก กรณีรวมสต็อก



• วันที่เริ่มต้นใช้สิทธิ์ เป็นวันที่ของบัตรที่มีระยะเวลาเริ่มต้นหลังสุด 

• วันที่สิ้นสุดสิทธิ์ เป็นวันที่ของบัตรที่มีระยะเวลาสิ้นสุดกอ่นบัตรอื่น ดังภาพ

เริ่มทีหลงั

จบก่อน
วันที่เริม่ตน้ วันที่สิน้สดุสทิธิ์

15/5/65

5/6/65

บัตร A 16/5/64

บัตร B 6/6/64

บัตร C 26/6/64 25/6/65

ระยะบตัรรวม  26/6/64 15/5/65

**ดังนั้น ระยะเวลาเริ่มต้น หลังสุดคือวันที่ 26 มิถุนายน 2564 และระยะเวลาสิ้นสุดก่อนคือวันที่ 15 พฤษภาคม 2565



โดยมี เ งื่ อนไขว่ า  หลั งจากที่ด า เนินการยื่น ข้อมูล

ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว และได้ท าการยื่นขออนุมัติบัญชี

รายการวัตถุดิบแล้วได้รับการอนุมัติจาก กสท . บริษัทจะต้อง

ก าหนดระยะเวลาใหม่ ส าหรับบัตรปรับปรุงนี้ แต่จะยื่นในรูปแบบ

เอกสารเท่านั้น 

บัตรปรบัปรงุประสิทธิภาพ



 การเตรียมเอกสารมดีงัต่อไปนี้

- แบบฟอรม์ขอก าหนดระยะเวลาน าเขา้ครัง้แรก

- แบบฟอรม์ยนืยนัวนัน าเขา้ครัง้แรก

- ส าเนาบัตรสง่เสรมิทกุบัตรที่ปรบัปรงุประสทิธภิาพ

 การก าหนดระยะเวลาจะก าหนดตามหนงัสอื บันทึกขอ้ความ

ของส านกังานหรอืสทิธิข์องมาตรา 36 ในบัตรสง่เสรมิเทา่นั้น



- ขออนุมัติสิทธิใหม่เนื่องจากสิทธิ์ขาดเกิน 6 เดือน

- บัตรประเภทโอนกิจการ

- บัตรประเภทรวมกิจการ

- บัตรประเภทอื่นๆ

ให้ติดต่อสอบถามทางสมาคมทุกครั้งก่อนจะก าหนดระยะเวลา



ประเภทและเงือ่นไขการ

สั่งปล่อยวตัถุดบิ



1 2 3 4

การลดหย่อนอากร

ขาเข้าส าหรับวัตถุดิบ

และวัสดุจ าเป็น.     

มาตรา  30

การยกเว้นอากรขาเข้าของ

สิ่ ง ข อ ง ที่ น า เ ข้ า ม า เ พื่ อ

ส่งกลับออกไปโดยไม่ผ่าน

ขบวนการผลิ ต (สิ นค้ า

ตัวอย่าง)

มาตรา 36(2)

มาตรา 36(1)

การยกเว้นอากรขา

เข้าส าหรับวัตถุดิบ

และวัสดุจ าเป็น

วัตถุประสงค์ของการสั่งปลอ่ยวตัถดุบิ

เพื่อให้ได้รับ ยกเว้นอากรขาเข้า 

เพื่อให้ได้รับ ลดหย่อนอากรขาเข้า 



สั่งปล่อยวตัถุดบิแบบถอนค้ าประกนัเต็มจ านวน

1. BIRTIMP1
สั่งปล่อยวตัถุดบิแบบยกเวน้อากรขาเขา้

ให้ผู้ได้รับการส่งเสริมน าวัตถดุิบหรือวัสดุจ าเป็นเข้ามา

ในราชอาณาจักร โดยได้รับยกเว้นอากรขาเขา้

สั่งปล่อยวตัถุดบิแบบใชธ้นาคารค้ าประกนั
ให้ผู้ได้รับการส่งเสริมน าวัตถดุิบหรือวัสดุจ าเป็นเข้ามาใน

ราชอาณาจักรโดยใช้ธนาคารค้ าประกันไว้

ให้ผู้ได้รับการส่งเสริม ได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าวัตถุดิบและวัสดุ

จ าเป็นที่เคยใช้ธนาคารค้ าประกันไว้ พร้อมกับถอนการใช้ธนาคารค้ าประกัน

2. BIRTIMP2

3. BIRTIMP3

→ประเภทการสัง่ปลอ่ยวตัถดุบิ



4. BIRTIMP4

5. BIRTIMP5

สั่งปล่อยวตัถุดบิแบบถอนค้ าประกนัไมเ่ตม็จ านวน

สั่งปล่อยวตัถุดบิแบบขอคืนอากร

ให้ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับคนือากรขาเข้าของวัตถุดบิและวสัดุจ าเป็นที่ได้

ช าระไปก่อนหน้านั้นแล้ว

ประเภทที่ 3-4 มีความสัมพันธ์กับประเภทที่ 2

ให้ผู้ได้รับการส่งเสริม ได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าวัตถุดิบ

และวัสดุจ าเป็นที่เคยใช้ธนาคารค้ าประกันไว้ พร้อมกับถอนการใช้

ธนาคารค้ าประกัน



Login สั่งปล่อยวตัถุดิบ

ด้วยระบบ IC Online 
www.ic.or.th

xxxxxx



ส่งขอ้มลู

ตรวจสอบขอ้มูล

ส่งขอ้มลูยกเลกิ

ตรวจสอบขอ้มูลยกเลกิ

1.

2.

3.

4.

8.
ดาวน์โหลดขอ้มลู

ค้ าประกนั

เมนทูี ่5 ถึงเมนทูี ่7

ปัจจุบันไมไ่ดใ้ช้

>>เมนูสั่งปล่อยวตัถุดิบ<<

1.

2.

3.

4.

8.



การส่งข้อมูลสั่งปล่อยวัตถุดิบ



ส่งข้อมลูส าเร็จ

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx



การตรวจสอบสั่งปลอ่ยวตัถดุบิ

xxxxxxxx

xxxxxxxx



File ชื่อ BIRTIMP มีทั้งหมด 16 คอลัมน์

โครงสร้างการคยีข์อ้มลู



01
01

0203

04

www.ic.or.th

โครงสรา้งการคียข์อ้มูล



บัญชีรายการวตัถดุิบ

ก าหนดวันน าเข้าครั้งแรก

File BIRTIMP

ก่อนยืน่ สั่งปล่อยวัตถุดิบยกเวน้อากรขาเขา้ 



ไฟล ์BIRTIMP 1 

PROJ_CODE     Doc_No Invoice INV_DATE

1234561E 00000001 CT001/2022 24/03/2022

1234561E 00000001 CT001/2022 24/03/2022

1234561E 00000002 CT002/2022 24/03/2022

การคีย ์File : BIRTIMP1



ไฟล์ BIRTIMP 1 (ต่อ)

DESC_1   DESC_2

CAP 1234

LABEL A123456

การคยี ์File : BIRTIMP1 (ต่อ) 



ไฟล์ BIRTIMP 1 (ต่อ)

QTY   UOM GRP_NO BY IMP_LINE INV_LINE

1000 C62 000001 A 1 1

2000 C62 000002 A 2 2

การคีย์ File : BIRTIMP1 (ต่อ) 



การบนัทึก File : BIRTIMP1 



ตัวอยา่งการคีย ์File : BIRTIMP1 



การคยี ์File : BIRTIMP2 

GRP_NO BY IMP_LINE INV_LINE APP_NO IMP_ENTRY IMP_DATE Ess_Mat
1 1 N
2 2 N

แบ่งออกเปน็ 2 ประเภท

1. การคยีข์อ้มลูการยืน่ค้ าประกันแบบไมม่ ีMML บริษัทจะไดส้ทิธิก์ารค้ าประกนัเฉพาะ

อากรขาเขา้เทา่นัน้ (Duty)  

2. การคยีข์อ้มลูการยืน่ค้ าประกนัแบบม ีMML จะคยีข์อ้มลูเหมอืนการยืน่ File BIRTIMP1 บริษัทจะไดส้ทิธิ์

การค้ าประกนัอากรขาเขา้และภาษมีลูคา่เพิ่ม (VAT) ตามประเถทของวตัถดุบิหรือวสัดจุ าเปน็



คือการอนุมัติให้ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับคืน

อากรขาเข้าของวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็นที่ได้ช าระไปก่อน

หน้านั้นแล้ว (สงวนสิทธิ์ BOI) แต่ทั้งนี้ จะไม่ได้รับคืน

ภาษีมูลค่าเพิ่มเนื่องจากเข้าสู่ระบบภาษีซื้อ ภาษีขายไป

แล้วจะได้คืนแค่ อากรเท่านั้น

การสั่งปล่อยวัตถุดิบเพื่อขอคืนอากรขาเข้า 



01

02

03

04

มาตรา 36 (1) 

เป็นการน าเข้าวัตถุดิบหรือวัสดุจ าเป็น

มาตรา 36 (2) 

เป็นการน าเข้าสินค้าตัวอย่าง

ประเภท Return

การน าเข้าผลติภณัฑท์ีเ่คยส่งออกไปแลว้และ น ากลับเข้ามาซ่อมแซม

กิจการประเภทรบัจา้งซ่อม

เป็นการน าเข้าสินค้ารบัจ้างซ่อมของบริษัทที่มีประเภทกจิการ เป็นกิจการประเภท

รับจ้างซ่อม

ขอคืน ได้ใน 4 กรณี ดังนี้



ไฟล์ BIRTIMP 5 

APP_NO IMP_ENTRY IMP_DATE ESS_MAT

A0121000XXXXX12 01/02/2022



ตัวอย่างใบขนขาเขา้



ตัวอยา่งสัง่ปลอ่ยวตัถดุบิเพือ่ขอคืนอากรขาเขา้



เป็นการขอใช้สิทธิ์น าเข้าหลังจากที่ได้เดินพิธีการ

ขาเข้ากับกรมศุลกากรในกรณีค้ าประกันน าเข้ามาก่อน

แล้ว ในการสั่งปล่อยถอนค้ าประกันนี้จะอ้างถึงเลขที่ใบขน

ขาเข้าและเลขที่หนังสือค้ าประกัน



ข้อมลูถอนค้ าประกันมาจากไหน…?

ถ้าบริษัทมีการสั่งปล่อยค้ าประกันไว้ในระบบ 

RMTS ระบบจะมีการเก็บข้อมูลการค้ าประกันไว้ในเมนู 

ดาวน์โหลดข้อมูลค้ าประกัน ถ้าต้องการถอนค้ าให้เข้าไป

ดาวน์โหลดข้อมูลแล้วเอาไปคีย์ใน File BIRTIMP เพื่อ

ขอถอนค้ าต่อไป



**ให้ท าการคลิก๊เลือกช่วงวันที่ ที่ต้องการดาวน์โหลด (วันที่ หมายถึงวันที่

อนุมัตคิ้ าประกัน) แล้วคลกิทีปุ่่ม Submit จะแสดงข้อความยืนยัน

การเปิดหรือบันทึกขอ้มูล



กรณีคลิกเลือก Open จะท าการเปดิแฟม้ขอ้มลู จากโปรแกรม Microsoft Excel

หมายเหต:ุ ให้ท าการบนัทกึขอ้มูล แล้วน าขอ้มลูที่ได้ไปสรา้งแฟม้ขอ้มลู 

BIRTIMP ตามรปูแบบที่ระบบ RMTS ก าหนด แล้วจงึน ามาสัง่ปลอ่ยถอนค้ า

ประกันตอ่ไป



01

02

การถอนค้ าประกันแบบเต็มจ านวน

BIRTIMP3

การสั่งปลอ่ยถอนธนาคารค้ าประกัน มี 2 ประเภท

การถอนค้ าประกันแบบไม่เต็มจ านวน

BIRTIMP4



ตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลเป็น BIRTIMP3 ก าหนดนามสกุลเป็น Excel workbook

1.>ถอนการใช้ธนาคารค้ าประกันแบบเตม็จ านวน

PROJ_CODE DOC_NO INVOICE INV_DATE DESC_1 DESC_2 QTY UOM

12345611 00004 MIT 3/2022 15/01/2022 RESISTOR 100 SET

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

GRP_NO BY IMP_LINE INV_LINE APP_NO IMP_ENTRY IMP_DATE Ess_Mat

000002 1 1 นร1318R640700000363 A0030550200009 12/07/2022

000004 2 2 นร1318R640700000363 A0030550200009 12/07/2022



2.>ถอนการใช้ธนาคารค้ าประกนัแบบไม่เตม็จ านวน

ตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลเป็น BIRTIMP4 ก าหนดนามสกุลเป็น Excel workbook

PROJ_CODE DOC_NO INVOICE INV_DATE DESC_1 DESC_2 QTY UOM

12345611 00004 MIT 3/2022 15/01/2022 RESISTOR 100 SET

GRP_NO BY IMP_LINE INV_LINE APP_NO IMP_ENTRY IMP_DATE Ess_Mat

000002 1 1 นร1318R640700000363 A0030550200009 12/07/2022 N

ข้อสงัเกต:ุ การคียข์อ้มลูถอนค้ าไมเ่ตม็จ านวนจะ

คีย์ข้อมลูเหมอืนกบัการคยีถ์อนค้ าเตม็จ านวน

ปริมาณน าเขา้ที่ขอค้ า

จริงคือ จ านวน 200 

ขอคืน แค่ 100 ที่ไม่

เต็มจ านวนสว่นที่เหลอื

จะมีการเรยีกเกบ็ภาษี

อีกที



คือการน าเข้าวัตถุดิบ น ามาผลิตใช้กับบัตรส่งเสริม

มากกว่า 1 บัตร ท าการสั่งปล่อยภายใต้ อินวอยซ์เดียว 

มีดังนี้

- กรณีรายการเดียว

- กรณีมากกว่า 1 รายการ

การสั่งปลอ่ยวตัถดุบิหลายบตัรส่งเสริม



01

02

>สั่งปล่อยวตัถุดบิ 2 โครงการ 

#1 Invoice 1 รายการ

การสัง่ปลอ่ยวตัถดุบิ หลายโครงการตอ่ 1 Invoice นั้นไม่จ าเป็นตอ้งแยก Invoice ตามโครงการที่

ต้องการสัง่ปลอ่ย เนื่องจากอนุมตัติาม Line บรรทดั ไม่ใชอ่นุมตัิตาม Invoice



>สั่งปล่อย 2 โครงการ

#1 Invoice  2 รายการขึ้นไป

01

02

การสัง่ปลอ่ยวตัถดุบิหลายโครงต่อ 1 Invoice นั้นจะไดเ้ลขหนังสอือนมุตัคินละหมายเลข การท า

ใบขนจะระบเุลขอนมุัตติาม ล าดบัคอมลมัน ์IMP Line



การยกเลกิสัง่ปลอ่ยวตัถุดบิ

คือ การขอยกเลิกการใช้สิทธิ์น าเข้า เป็นการ

ขอยกเลิกหนั งสืออนุมัติสั่ งปล่อยและค้ าประกัน 

เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์ที่จะไม่ใช้สิทธิ์น าเข้าที่เคย

ได้ขออนุมัติไว้กับทางส านักงานฯ เลขที่หนังสือที่ขอ

ยกเลิกจะต้องไม่เคยใช้ใน การเดินพิธีการขาเข้า และไม่

เคยอนุมัติยกเลิก มาแล้ว



โครงสร้างการคยีข์อ้มลูยกเลิก

ตัวอย่างการคีย์ 



1. ส่งข้อมูลยกเลกิ ระบบให้คลิ๊ก

เลือก Project Code ที่ต้องการยกเลิก 

เลือก File Birtcan ที่พิมพ์เก็บไว้ในช่อง

ส่งไฟล์ CAN ให้คลิ๊กที่ปุ่ม Browse 

2. ตรวจสอบขอ้มลูยกเลกิ

ให้ตรวจหลังจากส่งข้อมูลผ่านยกเลิกแล้ว

ประมาณ 5 นาที

>เมนูขอ้มลูยกเลกิ

1

2



321

>การตรวจสอบขอ้มูลยกเลกิ

1.) ตรวจสอบ Error เพื่อเช็คข้อมูล file birtcan ผ่านหรือไม่

2.) ตรวจสอบสถานะ เพื่อเช็คข้อมูลผลอนุมัติ

3.) รับข้อมูล MML เช็คยอดที่ยกเลิกแล้ว



>กรณีระบบกรมศลุไมอ่นมุตัิ

ระบบจะแจ้งผลการผิดจารณาว่า “ไม่อนุมัต”ิ สาเหตุที่พบคอื

1.) เลขอนุมัติน้ีเดินพิธีการไปแลว้

2.) คีย์เลขใบขน ของเลขอนุมัติน้ีค้างในระบบกรมศุลกากร

- ให้ท าการยกเลกิใบขนแลว้ส่งใบขนยกเลกิใหส้มาคมฯ

- สมาคมฯส่ง File ebXML ให้กรมใหม่อีกรอบ



>กรณี Error ยกเลกิแล้ว Balance ติดลบ

ข้อมูลนี้จะเจอตอนส่งข้อมูล File Birtcan ไม่ผ่าน วิธีการแก้ไขคือ

1.) ตรวจสอบข้อมูลที่ยกเลิกมีกรุ๊ปใดที่มียอด Balance น้อยกว่ายอดที่จะ

ยกเลิก แล้วให้น าเข้าวัตถุดิบกรุ๊ปนั้น ในอินวอย์ใหม่เพื่อให้มียอดเพียงพอ แล้วส่งข้อมูล

ยกเลิกใหมอ่ีกครั้ง

2.) เนื่องจากอาจมีการตัดบัญชีก่อนจึงไม่มียอดในการยกเลิกได้ ให้ปรึกษา

หน่วยงานตัดบัญชี เรื่องการยกเลิกตัดบัญชีได้หรือไม่เพื่อท าการขอยกเลิกสั่งปล่อย

วัตถุดิบ



ส าหรับการ ยกเลิกการค้ าประกัน ระบบจะไม่คืน

ยอดให้ เนื่องจากการค้ าประกัน ไม่มีการบันทึก

ปริมาณน าเข้า และบริษัทจะไม่สามารถน าเลขที่หนังสือ

สั่งปล่อยค้ าประกันไปใช้ในการเดินพิธีการได้อีก



>วิธีปฏบิตัิ กรณีชือ่รายการวตัถุดบิไม่ตรงกับทีอ่นุมตัจิากสกท.







ตัวอย่าง PDF. หรือ JPEG ที่ยื่นเพือ่พจิารณา













ความหมายของคอลมันใ์น

Master List : MML



>Master List คือ 

บัญชีรายการวตัถุดิบและวสัดุจ าเป็น หรือเรยีกอกีอยา่ง

ว่า MML ส่วนในระบบ RMTS จะจัดเกบ็ในรปูของ Excl บริษัท

สามารถดาวน์โหลดข้อมูล update เพื่อไปตรวจสอบขอ้มูลได้

ชื่อ File : BIRTMML



85%

>ความหมายคอลัมน์ 
รายละเอยีด ความหมาย

Proj_code รหัสที่ได้รับตามบัตรส่งเสริมตามมาตราท่ีขออนุมตัิ

Grp_no รหัสวัตถุดิบ

Grp_desc ชื่อวัตถุดิบ

Max_stock ปริมาณสต็อกสูงสุด (หมุนเวียน)

Max_import ปริมาณสต็อกสูงสุด (ไม่หมุนเวียน)

UOM หน่วยวัตถุดิบ

Ess_mat เป็นวัตถุดิบ หรือวัสดุจ าเป็น (N=วัตถุดิบ Y=วัสดุจ าเป็น)

Start_qty ปริมาณเริ่มต้นที่ยกมา

Imp_qty ปริมาณน าเข้าสะสม

Exp_qty ปริมาณส่งออกสะสม



รายละเอยีด ความหมาย

Ven_qty

Loc_qty

ปริมาณโอนยอดสะสม(Vendor Boi)

ปริมาณโอนยอดสะสม(Vendor Local)

Tmp_qty ปริมาณโอนยอดสะสม(Vendor Local)

Adj_qty ปริมาณปรับยอดกรณีต่าง ๆ

Balance ปริมาณวัตถุดิบคงเหลือ

App_qty ปริมาณน าเข้าคงเหลือ

Active สถานะของวัตถุดิบแต่ละรายการ

Start_date วันเริ่มต้นน าเข้า

End_date วันสิ้นสุดสิทธ์ิ

หรือ ปริมาณทีส่ามารถยืน่ขอ

อนุมัตสิัง่ปลอ่ย

ไดถ้้า balance เพิ่มขึน้ 

→app_qty จะลดลง

ได้ถ้า balance ลดลง 

→ app_qty จะเพิม่ขึน้

>ความหมายคอลัมน์ 



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

>ตัวอย่าง Birtmml



ความหมายของคอลมันข์อ้มลู

กรมศุลกากร ebXML



คอลัมน์ข้อมูลกรมศุลกากร จะเป็นการเปิด

หรือบันทึกข้อมูลในรูปแบบของ Excel File ซึ่งเป็น

ข้ อ มู ล ข อ ง ห นั ง สื อ อ นุ มั ติ ที่ ไ ด้ ส่ ง ข้ อ มู ล ไ ป

กรมศุลกากร ส าหรับให้บริษัทบันทึกข้อมูลเก็บไว้

หรือ Copy เลขที่หนังสืออนุมัติไปคีย์ในระบบใบขน

ขาเข้าเป็นการป้องกันการคีย์เลขอนุมัติผิด



40%

คอลัมน์ รายละเอยีด ความหมาย

A No ล าดับที่

B XmlType ประเภทข้อมูล

C DocumentNo เลขที่หนังสืออนุมัติ นร.

D DocumentDate วันที่ที่ออกหนังสืออนุมัติ นร.

E BoiTaxReference เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของ BOI

F TaxReference เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของผู้น าเข้า (เลขนิติบุคคล)

G Branch สาขาบริษัท (เป็นไปตามเลขที่ของกรมสรรพากร)

H TotalItem จ านวนรายการใน File สั่งปล่อยวัตถุดิบ

I RegistrationID เลขประจ าตัวการแลกเปลี่ยนข้อมูล NSW ของ BOI เพื่อระบุผู้ส่ง

>ความหมายขอ้มลูสง่ศุลกากร



คอลัม

น์

รายละเอยีด ความหมาย

J DeclarationLineNo ล าดับรายการในใบขนสินค้าขาเข้า

K ImportDeclarationNo เลขที่ใบขนสินค้าขาเข้า

L InvoiceNo เลขที่อินวอยซ์

M InvoiceDate วันที่อินวอยซ์

N InvoiceItem ล าดับรายการในอินวอยซ์

O Description ชื่อรายการวัตถุดิบ

P GoodType ประเภทสินค้า

A = วัตถุดิบ, B = วัสดุจ าเป็น

C = สินค้าตัวอย่าง 36(2) ,  D= สินค้าส่งคืน return

>ความหมายขอ้มลูสง่ศุลกากร



60%

40%

55%

85%

คอลัมน์ รายละเอยีด ความหมาย

Q ExemptType สถานะการได้สิทธิ์ 1 = ยกเว้นอากร  2 = ลดหย่อนอากร 

R PrivilegeType สถานะการสั่งปล่อย 1 = สั่งปล่อยปกติ  2 = ขอค้ าประกัน 3 = ขอถอน

ค้ าประกันเต็มจ านวน 4 = ขอถอนค้ าประกันไม่เต็มจ านวน 5 = ขอคืน

อากร

S PrivilegeCondition เงื่อนไขการสั่งปล่อย 00 = ไม่มีเงื่อนไข  01 = สินค้าต้องมีอัตราอากร

ตามราคาร้อยละไมต่่ ากว่าอัตราภาษีตาม Condition Duty rate

T ConditionDutyRate อัตราภาษีที่แสดงในใบขนสินค้าจะต้องสูงกว่าหรือเท่ากับที่ก าหนดในช่องนี้ 

จึงจะได้รับสิทธ์ิตามที่ระบุ

U PercentExemptDuty ร้อยละของอากรที่ได้รับสิทธิ์ส่งเสริม

V PercentExemptVat ร้อยละของภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้รับสิทธิ์ส่งเสริม

W UnitCode หน่วย

>ความหมายขอ้มลูสง่ศุลกากร



คอลัมน์ รายละเอยีด ความหมาย

X Quantity ปริมาณสินค้าที่ได้รับการส่งเสริม

Y PrivilegeValidFrom วันที่มีสิทธิ์น าเข้า

Z PrivilegeValidUntil วันที่สิ้นสุดสิทธิ์การน าเข้า

AA ReferenceDocume

ntNo

เลขที่หนังสืออนุมัติ นร. อนุมัติค้ าประกันที่ถอนค้ าประกัน

AB CreateDate วันที่สร้างข้อมูล

>ความหมายขอ้มลูสง่ศุลกากร



40%

>ตัวอยา่ง File ข้อมลูกรมศลุ



60%

40%

55%

85%

> การกดรับขอ้มูล File

xxxxxxxx



ข้อควรระวัง!!



ก าหนดชือ่ไฟลเ์ปน็ BIRTIMP ตามดว้ยประเภทงาน 1 – 5 เท่านั้น

เช่น BIRTIMP1

1

3

4

2 บันทึกไฟลเ์ปน็ Type Workbook เท่านั้น

ห้ามแกไ้ข / ลบ / เพิ่ม หัวคอลัมภ ์(Row A) ในไฟล์ Excel

ใน 1 ไฟล์สัง่ปล่อยไดร้หสัโครงการเดยีว แต่ 1 ไฟล์มไีดห้ลายงวด

>ข้อควรระวงัใน File: BIRTIMP

5 ล าดับที่ในอนิวอยซข์าเขา้ซ้ าได ้แต่ล าดับที่ของใบขนหา้มซ้ า 



ท าการดาวนโ์หลดโครงสรา้งการคียข์อ้มลูใหมเ่สมอ 6

8

9

7
สามารถสั่งปล่อยอนิวอยซซ์้ าและงวดซ้ าไดแ้ตย่อดสัง่ปล่อยจะมากขึน้

เป็น 2 เท่า

ข้อควรระวงัใน File : BIRTIMP

ทุกคอลัมนไ์ฟล์ Excel ต้องตัง้ค่าเปน็ GENERAL เท่านั้น 

คอลัมน์ BY จะคีย์หรอืไมค่ียก์ไ็ด ้แต่หา้มคียเ์ครือ่งหมายอืน่ๆ

10 เมนูตรวจสอบขอ้มลูจะเกบ็ขอ้มลูที่เคยสัง่ปล่อยไปแล้วไวไ้มเ่กนิ 3 เดือน



1. คีย์รายการวตัถุดบิ เฉพาะที่ตอ้งการคืนอากรเท่านัน้

2. จะต้องขอคืนอากรภายใน 2 ปีนับจากวนัน าเขา้ในใบขนขาเขา้

3. หลังจากได้รบัอนมุตัเิลข นร. ให้ยื่นขอคืนภายในระยะเวลา 1 ปี

นับจากลงวนัที่หนงัสืออนมุตัิ

4. สั่งปล่อยขอคืนอากรไดภ้ายใน 45 วัน นับจากวนัน าเขา้

5. กรณีที่สิ้นสุดระยะเวลาน าเขา้แลว้ จะต้องขอคืนอากรภายใน 1 ปีนับจากวนัที่

สิ้นสุดสิทธิ์

6. จะได้รบัคืนเฉพาะอากรขาเขา้เท่านัน้ 

ข้อควรระวงั !! ขอคืนอากร



• กรณีส่ังปล่อยถอนธนาคารค้ าประกัน ไม่ครบตามจ านวนท่ีค้ าไว้  

ระบบจะออกหนังสือแจ้งกรมศุลกากรให้เรียกเก็บภาษีส่วนที่เหลือ

โดยอัตโนมัติ  

•ก่อนท าการยื่นค้ าประกันต้องยื่นหนังสือแจ้งมติและแบบตอบรับมติ

กับสมาคมก่อน

• ให้คีย์เลขที่ นร. และวันท่ีสั่งปล่อยวัตถุดิบงวดเดิมที่ค้ าประกันไว้  

คีย์เลขที่ใบขนขาเข้า และวันน าเข้าด้วยทุกครั้งที่สั่งปล่อยถอนใช้  

ธนาคารค้ าประกัน

>ข้อควรระวัง!! ถอนค้ าประกัน

www.ic.or.th



>>ตัวอยา่งเอกสารยื่นกอ่นท าค้ าประกนั

หนังสอืแจ้งมติ

แบบตอบรบัมติ



ข้อควรระวงัในการก าหนดวนัน าเขา้ครัง้แรก

• เมื่อกดยนืยนัการก าหนดไปแล้วจะแกไ้ขใหมใ่นระบบอกีไมไ่ด้

• ถ้ามีใบขนที่จะขอคืนใหเ้อาวนัน าเขา้ในใบขนมาเปน็วนัเริม่ตน้การใชส้ิทธิแ์ต่จะตอ้ง

ไม่กอ่นวนัที่อนมุตัโิครงการ (ทั้งนี้ตัง้แตว่นัที่…..) 

• การขอแกไ้ขระยะเวลาตอ้งเสนอส านกังานพิจารณาอนมุตัิ

• การขอแกไ้ขระยะเวลาไดจ้ะตอ้งไมม่กีารขยายระยะเวลาแลว้

• การขอแกไ้ขระยะเวลาเริม่ตน้สิทธิใ์หม ่จะต้องไมห่ลังวนัก าหนดครัง้แรกและหลงั

วันที่สั่งปล่อยงวดสุดท้าย



ข้อควรระวงัในการก าหนดวนัน าเขา้ครัง้แรก

◆ ◆ ◆◆

วันทีน่ าเขา้ครัง้แรก

02/06/2565

วันที่สัง่ปลอ่ยงวดสุดทา้ย

20/07/2565

วันที่ไดร้บัอนมุตัโิครงการ

01/04/2564

วันที่สิน้สุดสทิธิ์

01/06/2566

สามารถแกไ้ขได้ ไม่สามารถแกไ้ขวนั

เริ่มตน้ได้

ถ้าหลงัวนัน าเขา้

ไม่สามารถแกไ้ขเปน็วนั

เริ่มตน้ไดถ้า้มสีัง่ปลอ่ยแลว้




