
 

ค ำถำม-ตอบ 

งำนบริกำรวัตถุดิบและวสัดุจ ำเป็น 
 

งำนสั่งปลอ่ยวัตถุดิบ 

1. เนื่องจำกบริษัทได้รับอนุมัติบัญชีรำยกำรวัตถุดิบจำกส ำนักงำน ท ำกำรบันทึกข้อมูลกับส่วนงำนฐำนข้อมูลของ
สมำคมแล้ว สอบถำมว่ำบริษัทจะท ำกำรสั่งปล่อยวัตถุดิบจะต้องคีย์ข้อมูลวัตถุดิบท่ีเป็นชื่อหลัก หรือ ชื่อรอง 

กำรสั่งปล่อยวัตถุดิบระบบก ำหนดให้ใช้ได้ทั้งชื่อหลักหรือชื่อรอง ในกำรสั่งปล่อยซึ่งเป็นชื่อที่ตรง
ตำมอินวอยซ์ขำเข้ำ โดยคีย์ข้อมูลในช่อง DESC 1 ซึ่งหำกบริษัทมีส่วนขยำยให้คีย์ข้อมูลเพิ่มเติมไว้ที่ DESC 2 

2. กำรสั่งปล่อยวัตถุดิบมีทั้งหมดกี่ประเภท 

กำรสั่งปล่อยมีทั้งหมด 5 ประเภท ซ่ึงแบ่งเป็น  
       งำนก่อนเดินพิธีกำร ซึ่งเป็นงำนแบบไร้เอกสำร ได้แก่ 
 1. กำรสั่งปล่อยแบบยกเว้นอำกรขำเข้ำ (BIRTIMP1) 
 2. กำรสั่งปล่อยแบบใช้ธนำคำรค้ ำประกัน (BIRTIMP2) 
      งำนหลังเดินพิธีกำร ซึ่งเป็นงำนแบบมีเอกสำร ได้แก่ 
 3. กำรสั่งปล่อยแบบถอนค้ ำประกันเต็มจ ำนวน (BIRTIMP3) 
 4. กำรสั่งปล่อยแบบถอนค้ ำประกันไม่เต็มจ ำนวน (BIRTIMP4) 
 5. สั่งปล่อยแบบขอคืนอำกร (BIRTIMP5) 

3. กรณีบริษัทมีอินวอยซ์ขำเข้ำ แต่พบว่ำวัตถุดิบที่น ำเข้ำยังไม่ได้รับอนุมัติจำก สกท.กรณีเช่นนี้บริษัทจะสำมำรถ
ด ำเนินกำรอย่ำงไรได้บ้ำง 



บริษัทสำมำรถด ำเนินกำรได้ 2 แบบคือ 
 1. ขอใช้ธนำคำรค้ ำประกัน โดยท ำกำรสั่งปล่อยแบบค้ ำประกันเข้ำมำในระบบ Online โดยบันทึกไฟล์ 
(BIRTIMP2) หลังจำกได้รับอนุมัติบัญชีรำยกำรวัตถุดิบแล้ว บริษัทสำมำรถสั่งปล่อยแบบค้ ำประกันได้ภำยหลัง 
 2. ขอสงวนสิทธิ์ BOI โดยท ำกำรช ำระภำษีอำกรกับกรมศุลกำกร ซึ่งต้องแจ้งขอสงวนสิทธิ์ BOI และ
สำมำรถสั่งปล่อยแบบขอคืนอำกรได้ภำยหลัง 
 

4. สอบถำมเรื่องกำรก ำหนดวันน ำเข้ำครั้งแรก จะต้องแนบเอกสำรอะไรบ้ำงเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ 

เอกสำรที่ใช้ประกอบได้แก่ 
 1. แบบฟอร์มก ำหนดวันน ำเข้ำครั้งแรก ดำวน์โหลด www.ic.or.th 
 2. แบบฟอร์มยืนยันวันน ำเข้ำครั้งแรก ดำวน์โหลด www.ic.or.th  
          3. ส ำเนำบัตรส่งเสริม 
 4. ส ำเนำใบขนสินค้ำขำเข้ำ (กรณีมีค้ ำประกัน/สงวนสิทธิ์) 
 5. ส ำเนำ BL หรือ Air way bill  

 

5. งำนก่อนเดินพิธีกำรและงำนหลังเดินพิธีกำรมีข้ันตอนกำรท ำงำนที่ต่ำงกันอย่ำงไร 

งำนก่อนเดินพิธีกำร บริษัทสำมำรถใช้บริกำรได้ตลอด 24 ชั่วโมง เข้ำระบบ IC ONLINE SYSTEM 
ระบบจะท ำกำรตรวจสอบข้อมูลกรณีไม่ผ่ำน ระบบแจ้งกลับบริษัทเพื่อท ำกำรแก้ไข หำกข้อมูลถูกต้องระบบ
ประมวลอัตโนมัติ และส่งข้อมูล  eBXML ถึงกรมศุลกำกร เพื่อให้บริษัทไปด ำเนินพิธีกำรต่อไป 
                งำนหลังเดินพิธีกำร บริษัทท ำกำรส่งไฟล์ข้อมูลเข้ำระบบ IC ONLINE SYSTEM พร้อมแนบไฟล์ใบ
ขนสินค้ำขำเข้ำ สมำคมรับข้อมูลพร้อมเอกสำร เสนอ เจ้ำหน้ำที่ BOI พิจำรณำ (บริกำรภำยใน 3 ชั่วโมง) กรณี
ผ่ำนกำรอนุมัติ บริษัทจะได้รับหนังสืออนุมัติขอคืนอำกร หรือ ขอถอนค้ ำประกัน เพื่อน ำไปเดินพิธีกำรศุลกำกร
ต่อไป 

6. กรณีบริษัทส่งค ำร้องสั่งปล่อยเข้ำระบบ IC ONLINE SYSTEM ระบบไม่อนุมัติแจ้งว่ำชื่อรองไม่ตรงกับ
ฐำนข้อมูล กรณีนี้บริษัทจะต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร 

บริษัทจะต้องขออนุมัติเพิ่มชื่อรองกับ สกท. และน ำข้อมูลมำบันทึกในระบบฐำนข้อมูลของสมำคม 
 



7. กรณีบริษัทสั่งปล่อยวัตถุดิบประเภทยกเว้นอำกรปกติ ซึ่งระบบแจ้งผลอนุมัติแล้ว แต่เนื่องจำกบริษัทพบว่ำคีย์
เลขที่อินวอยซ์ไม่ถูกต้อง จึงต้องกำรยกเลิกกำรสั่งปล่อยดังกล่ำวจะต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร 

ก่อนอ่ืนบริษัทต้องทรำบก่อนว่ำค ำร้องดังกล่ำวได้ถูกน ำไปเดินพิธีกำรศุลกำกรหรือยัง  
       กรณีที่ยังไม่เดินพิธีกำร บริษัทสำมำรถส่งค ำร้องไฟล์ BIRTCAN เพื่อขอยกเลิกเข้ำมำในระบบ IC 
ONLINE SYSTEM ระบบจะตรวจสอบข้อมูลกับกรมศุลกำกรอีกครั้งหำกพบว่ำยังไม่เดินพิธีกำรระบบอนุมัติให้
ยกเลิกอัตโนมัติ 
       กรณีเดินพิธีกำรแล้ว บริษัทไม่สำมำรถยกเลิกได้ ซึ่ง สกท. จะมีค ำสั่งให้เพิกถอนรำยกำรวัตถุดิบ
บำงส่วน บริษัทจะต้องช ำระภำษีอำกรกับกรมศุลกำกร 

 

8. กรณีบริษัทพบว่ำระยะเวลำน ำเข้ำจะสิ้นสุดสิทธิ์แล้ว บริษัทควรจะด ำเนินกำรขอขยำยระยะเวลำก่อนสิ้นสุด
สิทธ์เท่ำไหร่ 

บริษัทควรด ำเนินกำรขอขยำยระยะเวลำล่วงหน้ำได้ไม่เกิน 3 เดือน หรือระยะเวลำสิ้นสุดสิทธิ์ไป
แล้วจะต้องไม่เกิน 6 เดือน 

 

9. กรณีสิ้นสุดสิทธิ์เกิน 6 เดือนไปแล้ว บริษัทจะต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร 

1. ติดต่อส ำนักงำนเพื่อขอรับสิทธิ์กำรส่งเสริมเพิ่มเติม 
      2.ด ำเนินกำรขออนุมัติบัญชีรำยกำรวัตถุดิบและสูตรกำรผลิตใหม่กับ สกท. 
      3. บริษัทจะด ำเนินธุรกรรมภำยใต้รหัสโครงกำรใหม่ที่ ลงท้ำยด้วยอักษร A เช่น เดิมรหัสโครงกำร 
12345611 เปลี่ยนเป็น 1234561A 
      4. ขออนุมัติก ำหนดระยะเวลำเริ่มต้น และสิ้นสุดใหม่  
      5. ส ำหรับรหัสโครงกำรเดิมบริษัทจะไม่สำมำรถท ำกำรสั่งปล่อยวัตถุดิบได้ ซึ่งหำกยังคงมีปริมำณ
วัตถุดิบคงเหลือ (BALANCE) ให้บริษัทท ำกำรเคลียร์โดยกำรตัดบัญชี หรือปรับยอดวัตถุดิบ  

10. ขั้นตอนกำรขอขยำยระยะเวลำ บริษัทจะต้องด ำเนินกำรอย่ำงไรบ้ำง 

1. ส่งค ำร้องขยำยระยะเวลำผ่ำน http://rmts.boi.go.th 
       2. ระบบจะตรวจสอบข้อมูลว่ำมีใบขนสินค้ำขำออกที่เกิน 1 ปี และบริษัทยังไม่น ำมำตัดบัญชี

http://rmts.boi.go.th/


วัตถุดิบหรือไม่ 
       3. กรณีพบว่ำไม่มี เจ้ำหน้ำที่จะพิจำรณำอนุมัติขยำยระยะเวลำในระบบอัตโนมัติ 
       4. หำกพบว่ำมี บริษัทจะต้องยื่นควำมจ ำนงค์กำรใช้สิทธิ์ใบขนสินค้ำขำออกที่คงค้ำงเกิน 1 ปี โดย
ส่งค ำร้องด้วยระบบ IC ONLINE SYSTEM  

11. กำรสั่งปล่อยวัตถุดิบประเภทขอคืนอำกร หรือถอนธนำคำรค้ ำประกัน กรณีบริษัทไม่สะดวกหรือลืมมำรับ
หนังสืออนุมัติ สมำคมมีบริกำรส่งเอกสำรให้บริษัทหรือไม่ 

กรณีบริษัทมีควำมประสงค์ให้สมำคมส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์ให้กับบริษัทนั้น สำมำรถแจ้งขอใช้
บริกำรเคำน์เตอร์เซอร์วิส หรือ หำกเกิน 30 วันบริษัทไม่ติดต่อรับเอกสำรสมำคมจะจัดส่งเอกสำรให้กับบริษัท
เช่นกัน ซึ่งจะมีค่ำบริกำรในกำรจัดส่ง 

12. บริษัทได้ท ำกำรสั่งปล่อย โดยชื่อที่ใช้สั่งปล่อย สกท.อนุมัติในบัญชีเป็นวัสดุจ ำเป็น จึงขอสอบถำมว่ำกรณี
ดังกล่ำวบริษัทได้รับสิทธิ์ยกเว้นภำษีอำกรและภำษีมูลค่ำเพิ่มหรือไม่ 

กรณีชื่อดังกล่ำวหำก สกท. อนุมัติเป็นวัตถุดิบบริษัทจะได้รับสิทธิ์ยกเว้นทั้งภำษีอำกรและ
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม แต่หำกชื่อนั้นอนุมัติเป็นวัสดุจ ำเป็น บริษัทจะได้ยกเว้นภำษีอำกรเท่ำนั้น 

13. เนื่องจำกเป็นผู้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนรำยใหม่ หำกต้องกำรทรำบว่ำบริษัทได้รับสิทธิและประโยชน์
อะไรบ้ำง จะทรำบได้อย่ำงไร 

บริษัทสำมำรถตรวจสอบสิทธิและประโยนช์ได้จำกบัตรส่งเสริมท่ีได้รับจำก สกท. 

14. งำนสั่งปล่อยวัตถุดิบประเภทขอคืนอำกร มีก ำหนดระยะเวลำในกำรท ำเรื่องขอคืนอำกรหรือไม่ 

กำรสั่งปล่อยวัตถุดิบประเภทขอคืนอำกร บริษัทจะต้องขอคืนภำยใน 2 ปีนับแต่วันน ำเข้ำ ส ำหรับ
กรณีสิ้นสุดสิทธิ์จะต้องขอคืนภำยใน 1 ปี นับจำกวันสิ้นสุดสิทธิ์ 
 

 

 



15. บริษัทยื่นสั่งปล่อยประเภทยกเว้นอำกร ผ่ำนระบบ IC ONLINE SYSTEM ระบบแจ้งว่ำ ปริมำณน ำเข้ำไม่
เพียงพอในกำรสั่งปล่อย บริษัทจะต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร 

กรณีดังกล่ำวหมำยถึง ปริมำณน ำเข้ำคงเหลือ มีน้อยกว่ำปริมำณที่บริษัทท ำกำรสั่งปล่อยวัตถุดิบ 
แสดงว่ำตัวเลขปริมำณวัตถุดิบคงเหลือ (Balance) มีปริมำณมำก ซึ่งเกิดจำกบริษัทอำจจะน ำเข้ำมำกกว่ำ
ส่งออก ดังนั้นบริษัทจะต้องน ำใบขนสินค้ำขำออกมำท ำกำรตัดบัญชีเพื่อลดยอด Balance ปริมำณน ำเข้ำ
คงเหลือตัวเลขจึงจะเพิ่มขึ้น 

16. บริษัทไม่สำมำรถสั่งปล่อยวัตถุดิบได้ ระบบแจ้งว่ำ ปริมำณน ำเข้ำคงเหลือติดลบ สำเหตุเกิดจำกอะไรและ
ต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร 

ควำมหมำยของค ำว่ำ ปริมำณน ำเข้ำคงเหลือติดลบ คือ ตัวเลขปริมำณวัตถุดิบคงเหลือ มีมำกกว่ำ 
ตัวเลข Max Stock ที่ได้รับอนุมัติ ดังนั้นบริษัทจะต้องน ำใบขนสินค้ำขำออกมำท ำกำรตัดบัญชีเพื่อ Balance 
ลดลง 

17. กรณีบริษัทยื่นเรื่องก ำหนดวันน ำเข้ำครั้งแรกไม่ถูกต้อง บริษัทประสงค์จะขอแก้ไขวันน ำเข้ำครั้งแรกจะต้อง
ด ำเนินกำรอย่ำงไร 

บริษัทท ำหนังสือขอแก้ไขวันน ำเข้ำ โดยแนบหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง สมำคมน ำเสนอ สกท. พิจำรณำ
ต่อไป 

18. กรณีบริษัทยื่นขอขยำยระยะเวลำน ำเข้ำทรำบว่ำ สกท. อนุมัติแล้ว บริษัทจะต้องน ำเอกสำรมำท ำกำรบันทึก
ระยะเวลำกับสมำคมหรือไม่ 

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน 2562 สกท. เปิดให้บริกำรยื่นค ำขอขยำยระยะเวลำด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยเจ้ำหน้ำที่รับค ำขอและพิจำรณำอนุมัติผ่ำนระบบ ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องน ำเอกสำรขยำยระยะเวลำมำยื่นที่
สมำคม 
 

 



19. กรณีบริษัทได้รับอนุมัติบัตรส่งเสริมปรับปรุงประสิทธิภำพทดแทนบัตรส่งเสริมฉบับเดิม ดังนั้นระยะเวลำ
น ำเข้ำส ำหรับบัตรส่งเสริมฉบับใหม่จะถูกก ำหนดอย่ำงไร 

ก ำหนดวันน ำเข้ำครั้งแรกเป็นวันเริ่มต้นใช้สิทธิและประโยชน์น ำเข้ำวัตถุดิบครั้งแรกของบัตร
ส่งเสริมฉบับเดิม 

20. กรณีบริษัทท ำหนังสืออนุมัติสั่งปล่อยสูญหำยต้องกำรขอรับรองเอกสำรจะต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร 

1. ดำวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับรองส ำเนำ www.ic.or.th 

       2. หนังสือแจ้งควำมเอกสำรสูญหำย (ฉบับจริง) 

       3. หนังสือมอบอ ำนำจ  

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

