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Format ของการขออนุญาต กรณีส่ งกลับไปต่ างประ เทศสามารถ Download ได้ที่ ไหนคะ

การส่ งคืน วัตถุดิบ onl ine ต้องแนบเอกสารใบขนและอินวอยซ์ขาเข้ า ไหมคะ

การขออนุญาตส่ง วัตถุดิบกลับไปต่างประ เทศ ไม่ มี  Format การคีย์ข้อ มูลและไม่ต้องแนบเอกสารใด ๆ 

เนื่ องจากระบบได้ออกแบบให้บริษัท เลือกรายการที่ต้องการส่ งกลับผ่ านหน้ าจอได้

เมื่ อท าการขออนุ มัติการส่ งออกเรียบร้อยแล้ว ยั งจะต้องน าข้อมูลมาตัดบัญชีเหมือนเดิมหรือไม่

ในการปรับยอดวัตถุดิบไปต่างประ เทศ จะต้องแนบเอกสารใบขนส่ งออกหรือใช้ ข้อมูลการส่งออกจาก

กรมศุลฯ หรือ ไม่

เมื่ อส่ งออกส า เร็จระบบจะดึ ง ใบขนขาออกมาเป็นฐานข้อมูลให้บริษัทน ามาปรับยอดต่อไป

ยื่นส่ งคืน วัตถุดิบ ยื่น ไปแล้วสามารถยกเลิกได้หรือ ไ ม่คะ

ส่ ง วัตถุดิบคืนไปต่างประ เทศ กรณี ไม่ส่ งออก ระบบจะลบหรือ เราต้องท ายื่นลบเอง

สามารถยกเลิกหนั งสืออนุญาตให้ส่ งออกได้ ในกรณีที่ ไ ม่ ได้น า เลขนร .  นั้น ไปส่ งออก



เจ้ าหน้าที่อนุมั ติส่งวัตถุ ดิบไปต่างประเทศเรียบร้อยเลขอนุมั ติขึ้นในระบบ ต้องไปรับหนังสือครุฑ 

ตัวจริงมาเก็บไว้ที่บริษัทหรือไม่และตอนปรับยอดฯ ให้คีย์ เลข นร .  หรือแนบ PDF fi le 

ขั้นตอนการขออนุญาตส่ง วัตถุดิบกลับต่างประเทศ เป็นระบบไร้ เอกสารไม่มีการออกหนังสือครุฑ 

บริษัทสามารถตรวจสอบเลขที่อนุมั ติผ่านระบบ และน า เลขที่อนุมั ติ ไประบุ ในใบขนขาออกได้

ในกรณีที่จะท าการส่งออกผลิตภันฑ์ไปต่างประ เทศจะต้องยื่น เรื่องขออนุมั ติก่อนทุกครั้ ง ใช่หรือไม่

ต้องขออนุญาตส่งออกไปต่างประ เทศกับ สกท .  ทุกครั้ งก่อนการส่งออก

กรณีที่ เราส่งออกสินค้าผ่านเจ้ าหน้าที่  shipping ซึ่ งออกใบขนมาให้คอนเฟิร์ม เราต้องส่ง เลขที่

หนังสือ นร ให้ เจ้ าหน้าที่  shipping ไประบุ ในใบขน ถูกต้องหรือไม่  

ถูกต้องค่ะ



กรณีที่ เราส่งออกสินค้า ผ่านเจ้ าหน้าที่  shipping ซึ่ งออกใบขนมาให้คอนเฟิร์ม เราต้องส่ง

เลขที่หนังสือ นร ให้ เจ้ าหน้าที่  shipping ไประบุ ในใบขนให้ ถูกต้องหรือไม่

กรณีส่งออกคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศเมื่อขออนุมัติกับทางส านักงาน BOI เรียบร้อยแล้ว ปกติจะระบุ

เลข นร . ในใบขนขาออก แต่ระบบใหม่คือต้องขออนุญาตทาง IC ในระบบออนไลน์ก่อนแล้วน า เลขที่ค า

ร้องอนุญาตไประบุ ใบขนขาออกแทนนร .  ถูกต้องหรือไม่

ส าหรับการส่งออกไปต่างประ เทศในช่วงแรกยังต้องขออนุมั ติกับทาง BOI แบบเอกสาร 

อยู่ ใช่หรือไม่

ปัจจุบันต้องขออนุมั ติแบบเอกสาร แต่ เมื่อระบบฐานข้อมูล  RMTS Onl ine เ ปิดให้บริการแล้วต้อง

ขออนุญาตผ่านระบบ

ถูกต้องค่ะ

ถูกต้องค่ะ



ขออนุมัติ  return ไ ว้  แต่ส่ งออกปริมาณน้อยกว่าที่ขออนุ มัตไ ว้  จะปรับยอดได้หรือไ ม่คะ

ถ้าอนุมั ติส่ ง วัตถุดิบออกไปต่างประ เทศ ออกเอกสารมาแล้ว แต่ วันที่ส่ งออกปริมาณที่ส่ งออกมีปริมาณ

ที่น้อยกว่าที่ ได้รับอนุ มัติ  จะมีปัญหาเกี่ยวกับการยื่นปรับยอดในระบบ onl ine หรือไม่

ปรับยอดได้ตามจ านวนที่ มีการส่งออกจริ งแต่ต้องไ ม่ เกินยอดที่ ได้รับอนุญาตให้ส่ งออก

หลั งจากที่ขึ้นระบบแล้ว กรณีส่ งออกวัตถุดิบไปต่างประ เทศ จะสามารถดึ ง นร น า เข้ าตั้ ง แต่ วันที่ เท่ า ไร

สามารถดึ ง นร ที่มีการสั่ งปล่อยผ่านระบบ RMTS ประมาณปี  2557 เป็นต้นมา

การขออนุญาตส่งออกรายการวัตถุดิบไปต่างประ เทศ ต้องน า เลขค าร้องอนุญาตไประบุ ในช่องใดของใบขน

ระบุ เลขที่อนุญาต นร .ลงในใบขนสินค้าขาออก (Fie ld BOI LICENSE โดยเริ่มจากหลักแรก) 



ในกรณีที่จะส่งออกจ า เ ป็นต้องยื่นในระบบ BOI ด้วยหรือไม่

การส่งออกวัตถุดิบไปต่างประ เทศต้องขออนุญาตส่งออกกับ สกท .  ก่อนส่งออกทุกครั้ ง

ปรับยอดรายการส่งออกไปต่างประเทศที่  IC ใช้ เวลาพิจาณากี่วัน

ระบบปัจจุบัน สมาคมใช้ เวลาด า เนินการ 2 วันท าการ

ปรับยอดส่งคืนวัตถุดิบ นร นึง สามารถปรับยอดหลายครั้ ง ได้หรือไม่

เลขที่อนุญาต นร .  ส่งออก 1 เลขที่  สามารถเลือกปรับยอดรายการวัตถุดิบได้ เพียงครั้ ง เดียวเท่านั้น 


