
 

ค ำถำม-ตอบ 

งำนบริกำรวัตถุดิบและวสัดุจ ำเป็น 
 

งำนตัดบัญชีวัตถุดบิ 

1. หัวคอลัมพ์ ของกำรจัดเตรียมไฟล์ข้อมูลตัดบัญชี บริษัทสำมำรถปรับเปลี่ยนเองได้หรือไม่  

หัวคอลัมพ์แต่ละไฟล์ ให้ใช้ตามรูปแบบที่ระบบ ก าหนด เนื่องจากโปรแกรมจะตรวจสอบด้วย 
 
2. หลักกำรบันทึกช่ือไฟล์ข้อมูลท่ีใช้ตัดบัญชีวตถุดิบปัจจุบัน บริษัทจะต้องบันทึกโดยก ำหนดชื่อไฟล์อย่ำงไร  

การก าหนดชื่อไฟล์ที่ใช้ในการตัดบัญชี บริษัทสามารถเลือกก าหนดได้ 2 กรณี ดังนี้ 
1. กรณีตัดบัญชีโดยใช้เอกสารการส่งออกก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ให้บริษัทก าหนดชื่อไฟล์ 

(BIRTEXP) 
2. กรณีตัดบัญชีโดยใช้เอกสารการส่งออกตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ให้บริการก าหนดชื่อไฟล์ 

(EXPORT) 
 
3. กรณีเป็นบริษัท Vendor ได้รับแจ้งจำกผู้ส่งออกทำงตรงว่ำโอนสิทธิ์ให้แล้ว เมื่อเข้ำเมนู Down Load 
ข้อมูล Vendor ไม่ปรำกฏข้อมูลเนื่องจำกอะไร 

1. ผู้โอนอาจลืมโอนสิทธิ์แต่เข้าใจว่าตัวเองโอนสิทธิ์ให้ Vendor 
         2. เนื่องจากผู้โอนระบุเลข Ven_ID ของ Vendor ไม่ถูกต้องระบบก็ไม่สามารถดึงข้อมูลได้  
 
 
 
 
 



4. หำกบริษัทส่งข้อมูลทำง Flash Drive หรือ Disk จะสำมำรถตรวจสอบข้อมูลโดยใช้เมนูใด 

คลิ๊กเลือก เมนูตรวจสอบผลการพิจารณาตัดบัญชี Disk/FlashDrive โดยจะต้องระบุวัน/เดือน/ปี ที่
ยื่นให้ถูกต้อง หากเลือกเมนูตรวจสอบข้อมูล จะไม่พบเนื่องจากเมนูนี้จะใช้ส าหรับตรวจสอบผ่านระบบ Online 
เท่านั้น 
 
5. กำรเตรียมไฟล์ BIRTEXP หรือ EXPORT บริษัทจะต้องระบุว่ำเป็นสูตรกำรผลิต REVISION ใดหรือไม่ 

ในระบบ RMTS R2 เมื่อบริษัทบันทึกข้อมูลสูตรการผลิตในระบบครั้งแรกระบบจะจัดเก็บฐานข้อมูล
ว่าเป็น Version 1 และเม่ือบริษัทมีการแก้ไขภายใต้ชื่อสูตรการผลิตเดิมระบบจะบันทึกเป็น Version 2 ดังนั้น ใน
การตัดบัญชีบริษัทจะต้องระบุ REVISION ของสูตรการผลิตที่ต้องการตัดบัญชีทุกครั้ง ระบบจะท าการตัดบัญชีให้
ตาม REVISION ที่บริษัทต้องการ 
 

6. กำรเตรียมไฟล์ VENDOR หรือ BIRTVEN ในช่อง VEN_ID หมำยถึงอะไร 

คือเลขที่นิติบุคคลของบริษัท Vendor ที่ผู้โอนจะต้องน ามาคีย์ เพ่ือเมื่อตัดบัญชีโอนสิทธิ์แล้ว ผู้รับ
โอน (Vendor) จะสามารถ Download ข้อมูลได้ 
 
7. กำรตัดบัญชีในระบบ RMTS R2 บริษัทยังคงต้องใช้เอกสำรประกอบหรือไม่ 

ปัจจุบันการตัดบัญชีบริษัทสามารถด าเนินการดังนี้ 
 กรณี เอกสำรส่งออกก่อนวันที่ 1 ตุลำคม 2561  
 หากข้อมูลการตัดบัญชีถูกต้องตรงกับข้อมูลการส่งออกของกรมศุลกากร บริษัทสามารถใช้เพียงหนังสือ
บริษัท ประทับตราบริษัท พร้อมลงนามของผู้มีอ านาจ 
 หากข้อมูลการตัดบัญชีไม่ตรงกับข้อมูลการส่งออกของกรมศุลกากร ให้บริษัทด าเนินการโดยใช้เอกสาร
ประกอบการตัดบัญชีประกอบด้วย 

1. หนังสือขออนุมัติตัดบัญชีวัตถุดิบ 
2. หลักฐานการส่งออกประกอบด้วย ใบขนสินค้าขาออก เอกสารการโอนสิทธิ์กรณีขายในประเทศ 
(Report V)  
   และหลักฐานการส่งออกอ่ืน ๆ ที่หน่วยงานออกให้ 
3. ส าเนาใบก ากับสินค้า หรืออินวอยซ์ขาออก (กรณีรายละเอียดในใบขนไม่ชัดเจน) 
4. เอกสารแนบอ่ืน ๆ แล้วแต่กรณี 
กรณี เอกสำรส่งออกตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2561 
การตัดบัญชีจะเป็นแบบ Paperless ไม่ต้องใช้เอกสารประกอบเว้นแต่เป็น กิจการประเภทกิจการจิวเวอร์

รี่ หรือ เอกสารเป็นประเภทหนังสืออนุมัติ ตามที่ส านักงานสั่งการ ยังคงต้องใช้เอกสารประกอบการตัดบัญชี 



8. กำรตัดบัญชีแบบ PAPERLESS เมื่อบริษัทท ำกำรส่งข้อมูลผ่ำนระบบ ONLINE ตรวจสอบข้อมูลแล้วระบบ
แจ้งว่ำพบข้อผิดพลำด บริษัทจะต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร 

 
 บริษัทสามารถด าเนินการได้ 2 แบบ คือ  
 1. หากตรวจสอบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องจริง ให้ท าการแก้ไขและส่งค าร้องเข้าระบบใหม่อีกครั้ง 
 2. การบริษัทประสงค์จะส่งค าร้องให้กับเจ้าหน้าที่ BOI สามารถคลิ๊กส่งต่อค าร้องให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อ
พิจารณาได้ 
 
9. ระบบ RMTS R2 บริษัทสำมำรถตรวจสอบควำมเคลื่อนไหว MML ได้หรือไม่ 

บริษัทสามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวของข้อมูลได้ตลอดเวลาที่ต้องการ โดยคลิ๊กรับข้อมูล 
MML ผ่านระบบ ONLINE โดยจะเป็นรูปแบบ EXCEL ไฟล์ 
 

10. บริษัทยื่นตัดบัญชี กรณีเข้ำข่ำยที่จะต้องแนบเอกสำร บริษัทจะต้องยื่นเอกสำรภำยในกี่วัน นับตั้งแต่วันยื่น
ข้อมูล 

ให้บริษัทด าเนินการน าเอกสารมายื่นให้กับสมาคม ภายใน 5 วันท าการนับจากวันยื่นข้อมูล  
 
11. กำรส่งข้อมูลและเอกสำรเพื่อขอตัดบัญชีวัตถุดิบกับสมำคมในระบบ RMTS R2 มีกี่ช่องทำง 

ระบบ RMTS R2 บริษัทสามารถส่งข้อมูลการตัดบัญชีได้ 2 ช่องทาง คือ ผ่านเคาน์เตอร์ให้บริการ 
หรือ ผ่านระบบ ONLINE  ส าหรับบริษัทที่ไม่สะดวกใช้บริการทั้ง 2 ช่องทางดังกล่าว สามารถใช้บริการเคาน์เตอร์
เซอร์วิส (มีค่าบริการเพ่ิมเติม) 
 
 
12. เอกสำรกำรส่งออกท่ีบริษัทสำมำรถน ำมำตัดบัญชี มีกำรก ำหนดอำยุของเอกสำรหรือไม่ 

อ้างถึงประกาศส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ป. 8/2561 ลงวันที่  3 กันยายน 2561 
ซึ่งเป็นการยกเลิกประกาศส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ป.3/2556 ไม่ก าหนดอายุของเอกสารการ
ส่งออก 
 
 
 



13. กรณีบริษัทยื่นไฟล์ข้อมูลเพื่อตัดบัญชีและระบบแจ้งว่ำเม่ือตัดบัญชีแล้วท ำให้มี Balance ติดลบ บริษัท
จะต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร 

เบื้องต้นระบบจะไม่อนุญาตให้ตัดบัญชี ดังนั้นในการตัดบัญชีแนะน าให้บริษัทท าการค านวณปริมาณ
ก่อนการตัดบัญชีทุกครั้ง ว่าจะต้องโอนสิทธิ์หรือไม่ หรือตัดบัญชีแล้วปริมาณคงเหลือเท่าไหร่ ซึ่งหากบริษัทมีการซื้อ
วัตถุดิบภายในประเทศจากบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมจะต้องท าการโอนสิทธิ์การตัดบัญชีด้วย ทั้งนี้การขออนุมัติ
บัญชีวัตถุดิบและสูตรการผลิตกับส านักงาน BOI ให้ขออนุมัติเฉพาะรายการที่เก่ียวข้องกับ BOI เท่านั้น 
 
14. กำรดำวน์ข้อมูลกำรส่งออกหรือดำวน์โหลดข้อมูล VENDOR นั้นช่วงวันที่ของกำรดำวน์โหลดเป็นกำร
ก ำหนดจำกวันที่อะไร 

เป็นวันที่ของการส่งออก (Load) หรือวันที่ Status 04 (กรณีเป็นข้อมูลใบขน) ซึ่งสามารถดาวน์
โหลดได้หลังจากส่งออกได้ 30-45 วัน หรือกรณีเป็นข้อมูล Vendor คือวันที่ของการโอนสิทธิ์ใน Report-Vendor 
สามารถดาวน์โหลดได้ทันทีที่ผู้ส่งออกทางตรงท าการตัดบัญชีและโอนสิทธิ์ให้ 
 
15. กรณีบริษัทพบว่ำยื่นเอกสำรตัดบัญชีผ่ำนกำรรับเรื่องประมวลผลแล้วแต่ ในขั้นตอนกำรตรวจสอบเอกสำร
พบว่ำ บริษัทแนบใบขนสินค้ำขำออก เป็น Status 02 หรือ Status 03 กรณีนี้บริษัทจะต้องด ำเนินกำรแก้ไข
อย่ำงไร 

บริษัทแก้ไขโดยแนบใบขนสินค้าขาออกท่ีเป็น Status 04 หรือ 0409 แทน และน ากลับมายื่นให้กับ
พนักงานสมาคม โดยไม่จ าเป็นต้องยกเลิก (กรณีเป็นเอกสารส่งออกก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2561) 

 
16. ตัดบัญชีกรณีเอกสำรส่งออกก่อนวันที่ 1 ตุลำคม 2561 กำรส่งไฟล์ข้อมูล BIRTEXP, BIRTEXL สำมำรถส่ง
ไฟล์ทีละค ำร้องได้หรือไม่ 

ไม่สามารถส่งทีละค าร้องได้ 

 

17. กรณีบริษัทส่งข้อมูลตัดบัญชีด้วยส่ือบันทึกข้อมูล (FLASH DRIVE) บริษัทจะสำมำรถตรวจสอบสถำนะ
ของข้อมูลจำกระบบ ONLINE ได้หรือไม่อย่ำงไร 

บริษัทสามารถตรวจสอบสถานะของข้อมูล โดยคลิ๊กเลือก เมนูตรวจสอบผลการพิจารณาตัดบัญชี 
DISKETTE/FLASH DRIVE 



18. กรณีบริษัทส่งข้อมูลตัดบัญชีส ำหรับใบขนขำออกที่ส่งออกก่อนวันที่ 1 ตุลำคม 2561 พบว่ำระบบแจ้ง 
Error ไฟล์ EXl งวดที่ 000001 จ ำนวนใบขนที่ระบุมำไม่ถูกต้อง (1) หมำยถึงอะไร 

ความหมายถึง Error ดังกล่าว ระบบพบว่าบริษัทคีย์ไฟล์ BIRTEXl ช่อง EXP_AMONT ระบุจ านวน
ใบขนไม่ตรงกับไฟล์ BIRTEXP 

 
19. กรณีบริษัทยื่นตัดบัญชีและมีกำรโอนสิทธิ์ REPORT-V ให้บริษัท VENDOR พบภำยหลังว่ำคีย์ช่ือบริษัท
ผู้รับโอนไม่ถูกต้อง บริษัทในฐำนะผู้โอนสิทธ์จะต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร 

ผู้โอนจะต้องท าการแก้ไขเอกสารการโอนสิทธิ์ดังกล่าว ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขเอกสารการ
โอนสิทธิ์ จาก website สมาคม www.ic.or.th 

20. กรณีบริษัทยื่นตัดบัญชีในระบบ ONLINE ระบบแจ้งข้อผิดพลำด ไม่พบชื่อผลิตภัณฑ์และรหัสผลิตภัณฑ์ 
ในฐำนข้อมูลผลิตภัณฑ์ หมำยควำมว่ำอะไรและบริษัทจะต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร 

หมายถึงข้อมูลที่บริษัทคีย์ตัดบัญชี เกี่ยวกับชื่อผลิตภัณฑ์หรือรุ่นผลิตภัณฑ์ ดังกล่าวยังไม่มีในระบบ
ฐานข้อมูลของสมาคม ดังนั้นบริษัทจะต้องท าการบันทึกข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนการตัดบัญชี 

21. สำเหตุที่บริษัทไม่สำมำรถดำวน์โหลดข้อมูลกำรส่งออก จำกระบบ ONLINE ได้เนือ่งจำกสำเหตุใด และ
บริษัทควรด ำเนินกำรเช่นไร 

กรณีส่งออกทางตรง 

- ไม่ระบุสิทธิ BOI ในช่องใบขนสินค้าขาออก 

        กรณีส่งออกผ่าน Treding 

         -    ไม่ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร (Tax ID) ของผู้ขาย เป็นเลข 13 หลักแรก ในช่อง 
Remark ส่งกรมฯ 

        -   ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร (Tax ID) ของผู้ขายในช่อง Remark ส่งกรมฯ ผิด และไม่ใช่
เลข 13 หลักแรก 

 
 
 

http://www.ic.or.th/


22. ปัจจุบันระยะเวลำที่บริษัทจะสำมำรถดำวน์โหลดข้อมูลกำรส่งออกได้นั้น ก ำหนดระยะเวลำกี่วัน 

บริษัทตรวจสอบสถานะของใบขนสินค้าขาออกท่ีระบบ e-Tracking ของกรมศุลกากร ว่าเป็น
สถานะ 0409 วันที่ไหน นับจากวันที่ดังกล่าวประมาณ 30-45 วัน จะสามารถดาวน์โหลดใบขนสินค้าขาออกได้ 

23. กรณีหน่วยผลิตภัณฑ์ที่ดำวน์โหลดจำกข้อมูลส่งออกไม่ตรงกับหน่วยผลิตภัณฑ์ในระบบฐำนข้อมูลของ
สมำคม เช่น ข้อมูลส่งออกหน่วย KGM แต่หน่วยในระบบฐำนข้อมูลเป็นหน่วย TON กรณีนี้บริษัทจะต้อง
ค ำนวณปริมำณก่อนคีย์ตัดบัญชี หรือระบบจะท ำกำรค ำนวนให้ เนื่องจำกเป็น DIMENSION เดียวกัน 

1. คอลัมน์ QTY บริษัทจะต้องค านวณปริมาณและแก้ไขปริมาณให้เป็นหน่วยเดียวกันกับที่ได้รับ
อนุมัติจาก BOI 

       2. คอลัมน์ UOP ให้แก้ไขเป็นหน่วยที่ได้รับอนุมัติจาก BOI 
 
24. กำรตัดบัญชีวัตถุดิบท้ังแบบ MANUAL หรือ PAPERLESS เลขที่ใบขนสินค้ำขำออก 1 ฉบับบริษัท
สำมำรถน ำมำตัดบัญชีซ้ ำได้หรือไม่ เนื่องจำกมีบำงรำยกำร Model ยังไม่ได้รับกำรอนุมัติจำก สกท. 

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ 1 เลขที่ส่งออกบริษัทสามารถน ามาตัดบัญชีได้เพียงครั้งเดียว ดังนั้นในกรณีนี้
แนะท าให้บริษัทท าการขออนุมัติสูตรการผลิตกับ สกท. และน ามาข้อมูลมาบันทึกในระบบฐานข้อมูลของสมาคมให้
เรียบร้อยก่อนการตัดบัญชี 
 
25. หำกบริษัทต้องกำรทรำบว่ำปริมำณที่บริษัทจะต้องท ำกำรตัดบัญชีเหลือเท่ำไหร่ สำมำรถตรวจสอบข้อมูล
ได้หรือไม่อย่ำงไร 

บริษัทสามารถตรวจสอบได้จาก MASTER LIST ( MML) โดยตรวจสอบปริมาณในช่อง ปริมาณ
วัตถุดิบคงเหลือ (BALANCE) 
26. บริษัทส่งค ำร้องขอตัดบัญชีด้วยระบบ ONLINE ระบบแจ้งว่ำเม่ือท ำกำรตัดบัญชีแล้วจะท ำให้มี ปริมำณ
วัตถุดิบคงเหลือติดลบ (BALANCE ติดลบ) หมำยถึงอะไร 

หมายถึง ปริมาณท่ีบริษัทท าการตัดบัญชีเมื่อระบบค านวนตามปริมาณการใช้วัตถุดิบแล้ว พบว่ามี
ปริมาณมากกว่า ปริมาณวัตถุดิบคงเหลือ (BALANCE) โดยเงื่อนไขการตัดบัญชีสามารถตัดบัญชีได้เท่าปริมาณ
วัตถุดิบคงเหลือ (BALANCE) 
 
 
 
 



27. บริษัทได้รับสิทธิ์มำตรำ 30 จะต้องท ำกำรตัดบัญชีอย่ำงไร เนื่องจำกบริษัทไม่มีใบขนสินค้ำขำออก 

มาตรา 30 เป็นการใช้สิทธิ์น าเข้าวัตถุดิบเพ่ือผลิตและขายภายในประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีใบขนสินค้า
ขาออกแต่อย่างใด โดยผู้ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวจะท าการตัดบัญชีรอบปีละ 1 ครั้ง โดยท าการสรุปบันทึกปริมาณการใช้
ในรอบปี เพื่อให้ สกท.พิจารณาและสั่งการให้ท าการตัดบัญชีกับสมาคมต่อไป 
 
28. เนื่องจำกบริษัทได้รับหนังสืออนุมัติส่วนสูญเสียในรูปผลิตภัณฑ์จำก สกท. เมื่อวันที่ 7 มกรำคม 2562 
บริษัทจะท ำกำรตัดบัญชีต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร 

บริษัทสามารถตัดบัญชีได้โดยเตรียมไฟล์ EXPORT และท าการส่งข้อมูล ผ่านระบบ ONLINE โดย
เลือกเมนูเอกสารอ่ืนๆ และน าเอกสารมายื่นที่สมาคมเพ่ือท าการตัดบัญชีต่อไป 

29. กำรคีย์ข้อมูลกำรตัดบัญชีในไฟล์ EXPORT ช่อง REVISION หมำยถึงอะไร และบริษัทจะต้องระบุอย่ำงไร 

ความหมายาของค าว่า REVISION คือ VERSION ของสูตรการผลิต เมื่อใดก็ตามหากบริษัทมีการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลในสูตรการผลิต สกท. อนุมัติและบริษัทน าข้อมมูลมาบันทึกในระบบฐานข้อมูลของสมาคม 
ระบบก็จะท าการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็น REVISION เป็น 1 , 2, 3 ,… ดังนั้นเมื่อบริษัทจะท าการตัดบัญชีจะต้อง
ระบุเพ่ือแจ้งระบบว่าต้องการตัดบัญชีใน REVISION ใด  

 

30. บริษัทเป็นผู้ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนประเภทกิจกำรจิวเวอร์รี่ หำกต้องกำรยื่นตัดบัญชีจะต้อง
ด ำเนินกำรอย่ำงไร 

ส าหรับกลุ่มกิจการจิวเวอร์รี่ ให้ท าการส่งข้อมูลตัดบัญชี ONLINE เลือกประเภท ใบขนและน า
เอกสารการส่งออกมายื่นที่สมาคมภายใน 5 วันท าการ 

 

 

 


