
 

ค ำถำม-ตอบ 

งำนบริกำรวัตถุดิบและวสัดุจ ำเป็น 

 

งำนฐำนข้อมูลวัตถุดิบ 

1. บริษัทเป็นผู้ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนรำยใหม่ และได้รับอนุมัติบัญชีรำยกำรวัตถุดิบและสูตรกำรผลิตจำก 
สกท. แล้วต้องกำรใช้บริกำรของสมำคม จะต้องด ำเนินกำรอย่ำงไรบ้ำง  

1. ผู้ใช้บริกำรรำยใหม่สำมำรถสมัครเป็นผู้ใช้บริกำรผ่าน  www.ic.or.th  
        2. เข้ำรับกำรอบรมตำมที่สมำคมก ำหนด  
        3. ยื่นแบบฟอร์มเพื่อขอรหัสโครงกำร โดยใช้แบบฟอร์ม “ขออนุมัติ Project Code” เพื่อให้
สำมำรถใช้บรกิำรงำนบริกำรวัตถุดิบและวัสดุจ ำเป็นได้ โดยย่ืนผ่ำน e-mail : cus_service@ic.or.th  
                 4. สำมำรถด ำเนินกำรไดแ้ต่ละส่วนงำนตำมล ำดับคือ งำนฐำนข้อมูลวัตถุดิบ งำนสั่งปล่อย
วัตถุดิบ งำนตัดบัญชีวัตถุดิบ 
 
2. กำรยื่นงำนฐำนข้อมูล บริษัทจะต้องจัดเตรียมไฟล์ข้อมูลอะไรบ้ำงเพื่อบันทึกข้อมูลวัตถุดิบ  

มีทั้งหมด 3 ไฟล์ ประกอบด้วย 
        1.ไฟล์ BIRTMML หมำยถึง โครงสร้ำงไฟล์ข้อมูลที่ใช้บันทึกข้อมูลบัญชีรำยกำรวัตถุดิบและ
ปริมำณสต๊อกสูงสุด ซึ่งจะบันทึกเฉพำะช่ือวัตถุดิบชื่อหลักของแต่ละรำยกำรเท่ำนั้น หรือวัตถุดิบ 1 รำยกำรจะ
มีชื่อวัตถุดิบซึ่งเป็นชื่อหลักเพียงช่ือเดียวเท่ำนั้น   
         2. ไฟล์ BIRTDESC หมำยถึงโครงสร้ำงไฟล์ข้อมูลที่ใช้บันทึกข้อมูลบัญชีรำยกำรวัตถุดิบที่เป็น
ชื่อรองหรือชื่อที่ใช้ในกำรสั่งปล่อย ซึ่งจะอยู่ภำยใต้รำยกำรวัตถุดิบเดียวกันกับชื่อหลัก 
                 3. ไฟล์ BIRTFRM  หมำยถึงโครงสร้ำงไฟล์ข้อมูลที่ใช้ในกำรบันทึกข้อมูลสูตรกำรผลิต ของ
ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ  
 
 

http://www.ic.or.th/
mailto:cus_service@ic.or.th


3. เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรยื่นฐำนข้อมูลประกอบด้วยอะไรบ้ำง 

กรณียื่นเอกสำรครั้งแรก 
        1. ส ำเนำบัตรส่งเสริมบัตรหลัก (ใช้ในกรณียื่นครั้งแรกส ำหรับโครงกำรใหม่) 
                 2. หนังสือข้อตกลงใช้งำนระบบ RMTS R2 
                 3. ใบลงทะเบียนขอใช้บริกำรสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบ 
                 4. จดหมำยบริษัทเรื่อง ขอยื่นรำยกำรวัตถุดิบและสูตรกำรผลิต แบบฟอร์มจดหมำยขอยื่นงำน
ฐำนข้อมูล 
                 5. ส ำเนำหนังสืออนุมัติบัญชีรำยกำรวัตถุดิบและสูตรกำรผลิตจำกส ำนักงำน  
                 6. สื่อบันทึกข้อมูลไฟล์  BIRTMML ,BIRTDESC และ BIRTFRM  
         กรณียื่นปกติ  

        1. จดหมำยบริษัทเรื่อง ขอยื่นรำยกำรวัตถุดิบและสูตรกำรผลิตแบบฟอร์มจดหมำยขอยื่นงำน
ฐำนข้อมูล 
                  2. ส ำเนำหนงัสืออนุมัติบัญชีรำยกำรวัตถุดิบและสูตรกำรผลิตจำกส ำนักงำน  
                  3. สื่อบันทึกข้อมูลไฟล์  BIRTMML ,BIRDESC และ BIRTFRM 

4. ระยะเวลำในกำรตรวจสอบและบันทึกข้อมูลเข้ำระบบของแผนกฐำนข้อมูลใช้เวลำในกำรด ำเนนิกำรกี่วัน 

สมำคมก ำหนดเงื่อนไขกำรให้บริกำรงำนฐำนข้อมูลให้แล้วเสร็จภำยใน 2 วันท ำกำรนับจำกวันที่
รับเรื่องจำกบริษัท 
 
5. บริษัทสำมำรถตรวจสอบผลกำรยื่นเอกสำรและข้อมูลกับแผนกบริกำรฐำนข้อมูลตรวจได้ทำงไหนได้บ้ำง 

บริษัทสำมำรถตรวจสอบผลกำรบันทึกข้อมูลได้ 2 ช่องทำงคือ       
                 1. เช็คได้ทำง Website สมำคม ตรวจสอบได้ที ่ www ic.or.th  
                 2. โทรศัพท์เข้ำมำสอบถำมได้ที่   02 – 9361429 ต่อ 700 

 
 

 

 



6. กำรบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์ม BIRTDESC บริษัทไม่ทรำบพิกัดศุลกำกร (Tariff) หรือบันทึกข้อมูลไม่
ถูกต้องตำมควำมเป็นจริงสำมำรถเพิ่มเติมหรือแก้ไขมำภำยหลังได้หรือไม่ และจะมีผลต่อกำรสั่งปล่อยวัตถุดิบ
หรือไม่ 

  

 ในกรณีที่ยังไม่ทรำบ หรือระบุพิกัดศุลกำกร (Tariff) ผิด บริษัทสำมำรถบันทึกข้อมูลขอแก้ไขหรือ
เพิ่มเติมได้  โดยไม่ต้องขออนุมัติแก้ไขกับบีโอไอ กรณีไม่ได้บันทึกไว้ สำมำรถบันทึกในไฟล์ Birtdesc ในช่อง 
Type ใส่อักษร  “ A “ แต่ถ้ำกรณีบันทึกผิดบริษัทจะต้องท ำกำร Delete ก่อน และท ำกำรบันทึกใหม่อีกครั้ง
และข้อมูลดังกล่ำวไม่มีผลต่อกำรสั่งปล่อยวัตถุดิบของชื่อนั้น ๆ เนื่องจำกระบบไม่ได้ส่งไปให้กรมศุลกำกร 

7. กำรตั้งชื่อ Model ในระบบ RMTS R2 ซ้ ำกันได้หรือไม่ 

กำรตั้งชื่อ Model ในระบบ RMTS R2  สำมำรถตั้งชื่อซ้ ำกันได้แต่เม่ือรวมกับ  Model 
Description แล้วจะต้องไม่ซ้ ำกัน  

8. กำรขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงปริมำณกำรใช้ในสูตรกำรผลิตจะต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร และสูตรเดิมจะหำยไป
หรือไม่ 

ในระบบ RMTS-R2 จะเก็บสูตรกำรผลิตเป็น Revision หมำยควำมว่ำสูตรกำรผลิตที่มีกำรใช้
งำนอยู่แล้ว เม่ือมีกำรแก้ไข เช่นปริมำณ หรือเพิ่ม / ลด รำยกำรวัตถุดิบ ซึ่งอยู่ภำยใต้ชื่อสูตรเดิม ระบบจะ
สร้ำงสูตรนั้นขึ้นมำใหม่เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันมีวันที่เริ่มต้นใช้งำน (Start Date) เท่ำกับวันที่ยื่นค ำขอสูตรกำร
ผลิตกับส ำนักงำนฯ ส่วนสูตรเดิมยังคงเก็บไว้ให้บริษัทสำมำรถน ำใบขนที่มีวันที่ส่งออกอยู่ในช่วงเวลำเดียวกับ
สูตรกำรตัดบัญชีได้ มีขั้นตอนดังนี้ 

 1.ขออนุมัติแก้ไขสูตรกำรผลิตกับส ำนักงำน 
 2. คีย์ข้อมูลสูตรกำรผลิตที่ต้องกำรแก้ไขในแบบฟอร์ม BIRTFRM โดยคีย์เฉพำะสูตรกำรผลิตที่
ต้องกำรแก้ไขเท่ำนั้น แล้วน ำมำส่งสมำคมเพื่อด ำเนินงำนตำมขั้นตอนต่อไป 

 

 

 



9. ขั้นตอนกำรขอแก้ไขปริมำณสต๊อกสูงสุด ต้องท ำอย่ำงไร 

1. บริษัทย่ืนเรื่องขอแก้ไขท่ีส ำนักงำนบีโอไอ ตำมส ำนักบริหำรกำรลงทุนที่ท่ำนสังกัด 
        2. เมื่อได้รับกำรอนุมัติจำกบีโอไอ แล้วคีย์ข้อมูลในฟอร์ม BIRTMML เพื่อแก้ไขปริมำณโดยคีย์
เฉพำะรำยกำรที่ต้องกำรแก้ไขเท่ำนั้น กำรคีย์ข้อมูลให้คีย์ทุกช่องยกเว้นช่อง Start_Qty ไม่ต้องระบุข้อมูลใด ๆ 
ส่วนช่อง TYPE ใหร้ะบอัุกษร “C”  

10. กำรแก้ไขหน่วยวัตถุดิบสำมำรถแก้ไขได้หรือไม่และต้องท ำอย่ำงไร  

กำรขอแก้ไขหน่วยวัตถุดิบจะต้องได้รับอนุมัติมำจำกส ำนักงำนฯ โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

กรณีที่ 1  วัตถุดิบรำยกำรนั้น ไม่มีกำรเคลื่อนไหว หรือไม่มีกำรสั่งปล่อยและตัดบัญชีมำก่อน ให้แก้ไข
ได้โดยคีย์ข้อมูลรำยกำรนั้นมำให้ครบทุกช่อง และใส่หน่วยใหม่ที่ต้องกำรแก้ไขส่วนช่อง TYPE ให้ใส่อักษร 
“C” 

กรณีที่ 2  วัตถุดิบรำยกำรนั้น มีกำรเคลื่อนไหวหรือมีกำรสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบไปแล้ว    ให้
ด ำเนินกำรดังนี้   

2.1 ขออนุมัติขอกรุ๊ปที่ขึ้นต้นด้วย U หรือเป็นกรุ๊ปวัตถุดิบใหม่กับส ำนักงำน ที่ส ำนักบริหำรกำรลงทุน
ที่ท่ำนสังกัด (หำกต้องกำรยกปริมำณ บริษัทจะต้องหมำยเหตุตอนยื่นขออนุมัติกับ Boi ว่ำต้องกำรโอนยอด
ปริมำณจำกกรุ๊ปใดมำกรุ๊ปใด) 

2.2 คีย์รำยกำรวัตถุดิบตัวเดิม เช่น 000002  ช่อง MAX_STOCK ให้เป็นศูนย์ และ ใส่ TYPE  “C”  
ในแบบฟอร์ม BIRTMML 

2.3 คีย์รำยกำรวัตถุดิบขึ้นมำใหม่อีกหนึ่งรำยกำรโดยช่องกรุ๊ป (Group_no) ขึ้นต้นด้วยอักษร "U" 
น ำหน้ำแล้วตำมด้วยเลข  เช่น U00002 หรือเป็นกรุ๊ปใหม่ตำมที่ได้รับอนุมัติ ใส่  MAX_STOCK  เป็นปริมำณ
ตำมหนังสืออนุมัติที่ได้รับกำรแก้ไขหน่วยใหม่  

2.4 ให้น ำยอดคงเหลือ (BALANCE)  ของรำยกำร 000002 เดิม ยกมำเป็นค่ำเริ่มต้น (START_QTY)  
ของรำยกำร U00002 หรือเป็นกรุ๊ปใหม่ตำมที่ได้รับอนุมัติ โดยปริมำณที่ยกมำต้องมีกำรแปลงปริมำณตำม
หน่วยใหม่ 



2.5 แก้ไขข้อมูลในสูตรกำรผลิต โดยใช้แบบฟอร์ม BIRTFRM   ซึ่งจะเป็นกำรแก้ไขเฉพำะสูตรกำร
ผลิตที่มีรำยกำรวัตถุดิบที่แก้ไขหน่วยเท่ำนั้น  โดยกำรคีย์รำยกำรวัตถุดิบเดิม (000002) ช่อง Type = “D”  
และคีย์รำยกำรวัตถุดิบใหม่ (U00002หรือเป็นกรุ๊ปใหม่ตำมที่ได้รับอนุมัติ) ช่อง Type= “I” 

11. บริษัทต้องกำรแก้ไขเปลี่ยนสถำนะวัตถุดิบ (ESS_MAT) จำกวัสดุจ ำเป็น เป็นวัตถุดิบ หรือจำกวัตถุดิบเป็น
วัสดุจ ำเป็น มีวิธีปฏิบัติอย่ำงไร  

1.  ขออนุมัติแก้ไขกับส ำนักงำน ที่ส ำนักบริหำรกำรลงทุนที่ท่ำนสังกัด  
                 2. คีย์ข้อมูลในแบบฟอร์ม BIRTMML  และแนบหนังสืออนุมัติมำขอแก้ไขท่ีสมำคม โดยคีย์
ข้อมูลให้ครบทุกช่อง  แก้ไขช่อง  Ess_Mat  ตำมที่ต้องกำร  N = วัตถุดิบ , Y= วัสดุจ ำเป็น ส่วนช่อง Type 
ให้ใส่อักษร “C” 

12. บริษัทต้องกำรยกเลิก บำงรำยกำรในสูตรกำรผลิตจะต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร 

1.  ขออนุมัติแก้ไขกับ สกท. 
       2. คีย์ข้อมูลไฟล์ BIRTFRM เฉพำะรำยกำรที่ต้องกำรยกเลิก โดยระบุ TYPE ให้ใส่อักษร “D” 

13. ชื่อรหัสผลิตภัณฑ์ (ชื่อรุ่น) ของบริษัทมีควำมยำวเกิน 35 ตัวอักษร จะป้อนข้อมูลในระบบได้อย่ำงไร 

ระบบ RMTS R2 รับข้อมูลรุ่นผลิตภัณฑ์ได้ไม่เกิน 35 ตัวอักษร กรณีที่ข้อมูลของบริษัทยำวเกิน 
ให้บริษทัแนบแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลรุ่นของผลิตภัณฑ์(Model)ที่มีชื่อรุ่นเกิน 35 ตัวอักษร และก ำหนดชื่อ
ย่อ ใหม่ตำมที่บริษัทต้องกำรในแบบฟอร์มที่สมำคมก ำหนด ซึ่งสำมำรถดำวน์โหลได้ที่  www.ic.or.th  แล้ว
น ำส่งที่สมำคม เพื่อสมำคมด ำเนินงำนน ำส่งให้ส ำนักงำนพิจำรณำอนุมัติและบันทึกในระบบต่อไป   

14. กำรขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงปริมำณกำรใช้ในสูตรกำรผลิตจะต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร 

1. ขออนุมัติแก้ไขสูตรกำรผลิตกับ สกท. 
                2. คีย์ข้อมูลสูตรกำรผลิตที่ต้องกำรแก้ไขในแบบฟอร์ม BIRTFRM โดยคีย์เฉพำะสูตรกำรผลิตและ 
รำยกำรวัตถุดิบที่ต้องกำรขอแก้ไขปริมำณเท่ำนั้น ส่วนช่อง TYPE ให้ใส่อักษร “C” แล้วน ำมำส่งที่สมำคม 

 



15. เอกสำรประกอบกำรขอปรับยอดวัตถุดิบท่ีเกิดจำกส่วนสูญเสียจะต้องประกอบด้วยเอกสำรอะไรบ้ำง 

1. หนังสือบริษัท เรื่องขออนุมัติปรับยอดวัตถุดิบที่เกิดจำกกำรสูญเสียจำกกำรผลิต  
                2. หนังสืออนุมัติให้ตัดบัญชีวัตถุดิบและวัสดุจ ำเป็นที่สูญเสียจำกกำรผลิตพร้อมตำรำงสรุปกำร
ตัดยอดของวัตถุดิบและวัสดุจ ำเป็น 
                3. แผ่นบันทึกข้อมูล ชื่อไฟล์ BIRTADJ  โดยในช่อง  DESC ให้ระบุสำเหตุของกำรปรับยอดให้
ชัดเจน เช่น  (ADJ SCARP 1306/00123456)  ลงวันที่  10  มกรำคม 2562 

16. กรณีบริษัทน ำวัตถุดิบเข้ำมำในประเทศแล้วปรำกฏว่ำ วัตถุดิบตัวนั้นไม่สำมำรถน ำมำผลิตได้ บริษัทจะ
ต้องกำรด ำเนินกำรอย่ำงไร 

วัตถุดิบที่น ำเข้ำมำแล้วใช้งำนไม่ได้ อำจมีสำเหตุมำจำก วัตถุดิบผิด Spec  หรือเสียหำยจำกกำร
ขนส่ง เป็นต้น บริษัทจะต้องขอส่งคืนวัตถุดิบนั้นออกไปต่ำงประเทศ โดยมีขั้นตอนกำรปฏิบัติมีดังนี้ 

1.ยื่นเรื่องขออนุมัติส่งวัตถุดิบและวัสดุจ ำเป็นออกไปต่ำงประเทศกับทำงส ำนักงำนฯ 
2. เมื่อได้รับอนุมัติให้ส่งคืนจำกส ำนักงำนแล้วให้ท ำกำรส่งออกวัตถุดิบดังกล่ำวที่กรมศุลกำกร 
แล้วน ำเอกสำรต่ำง ๆ  มำขอปรับยอดส่งคืนวัตถุดิบไปต่ำงประเทศกับสมำคม โดยมีเอกสำรดังนี้ 

1. แบบฟอร์มจดหมำยขอยื่นงำนฐำนข้อมูล 

2. หนังสืออนุญำตให้ส่งคืนวัตถุดิบไปต่ำงประเทศของส ำนักงำน(ฉบับจริง) 

3. ส ำเนำใบขนสินค้ำขำออก (ระบุรำยกำรเป็นวัตถุดิบ) พร้อมลงนำมและประทับตรำจำกผู้มี
อ ำนำจ 

4. INVOICE และ PACKING LIST 

5. แผ่นบันทึกข้อมูลไฟล์ BIRTADJ 

 

 

 



17. กรณีน ำสินค้ำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศโดยกำรมำท ำกำรสั่งปล่อยวัตถุดิบกับสำมำคม และบริษัทสำมำรถ
ขำยวัตถุดิบให้กับบริษัทในภำยในประเทศได้หรือไม่ (กรณีขำยต่ ำกว่ำรำคำทุน) 

 บริษัทสำมำรถขำยภำยในประเทศได้ แต่ต้องน ำวัตถุดิบตัวนั้นไปท ำเรื่องขอช ำระภำษีอำกรที่
สกท. และ สกท.จะออกหนังสือให้  ช ำระภำษีอำกรให้บริษัทน ำไปย่ืนเรื่องที่กรมศุลกำกร และจะได้ใบเสร็จมำ  
ปรับยอดประเภทช ำระภำษีอำกร กับสำคม  โดยกำรเตรียมเอกสำรดังต่อไปนี้   

   1. หนังสือขออนุมัติให้เรียกเก็บภำษีอำกร  

   2. หนังสืออนุมัติให้ช ำระภำษอีำกร  

   3. แบบฟอร์มจดหมำยขอยื่นงำนฐำนข้อมูล 

4. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง พร้อมส ำเนำ 

   5. ไฟล์ข้อมูล BIRTADJ 

18. ตัวเลขในช่องปริมำณน ำเข้ำคงเหลือ ค ำนวณ ได้อย่ำงไร 

 วิธีกำรค ำนวณหำตัวเลขในช่องปริมำณน ำเข้ำคงเหลือ ค ำนวณได้จำก Max_Stock - Balance 
= Approved_Qty (ปริมำณที่สำมำรถน ำเข้ำได้) 

 
19. กรณีบริษัทต้องกำรโอนย้ำยฐำนข้อมูลจำกกรุงเทพ เพื่อไปใช้บริกำรที่ชลบุรี จะต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร 

 1. บริษัทแจ้งต่อ สกท. เพื่อขอย้ำยฐำนข้อมูล 
        2. สกท.สั่งกำรสมำคม เพื่อด ำเนินกำรโอนย้ำยฐำนข้อมูล 
        3. สมำคมประสำนงำนบริษัท ให้ตรวจสอบว่ำมีงำนค้ำงที่ กทม.หรือไม่เพื่อไม่ให้มีเอกสำร
ตกค้ำง ก่อนท ำกำรโอนย้ำยระบบงำนฐำนข้อมูลไปยัง ชลบุรี 
 
 

 

 



20. กรณีหน่วยวัตถุดิบของบริษัทไม่ตรงกับหน่วยวัตถุดิบในระบบ RMTS R2 บริษัทจะต้องด ำเนินกำรเช่นไร 

 บริษัทแจ้งต่อ สกท. เพื่อพิจำรณำว่ำหน่วยดังกล่ำวใกล้เคียงกับหน่วยใด สำมำรถใช้ร่วมกันได้
หรือไม่ หรือหำก สกท. พิจำรณำแล้วเห็นควรให้เพิ่มหน่วยวัตถุดิบในระบบ RMTS R2 จะสั่งกำรเพื่อให้
สมำคมด ำเนินกำรต่อไป 
 
21. รหัสโครงกำรที่บริษัทจะน ำมำใช้ในระบบ RMTS R2 ใครเป็นผู้ก ำหนดให้กับบริษัท 

รหัสโครงกำรดังกล่ำว บริษัทจะได้จำก สกท. เป็นตัวเลข 6 หลัก ส่วนหลักที่ 7 และ 8 บริษัท
เป็นผู้ก ำหนด โดยหลักที่ 7 หมำยถึง มำตรำที่บริษัทต้องกำรใช้สิทธิ์ตำมที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริม โดยระบุเป็น 

      มำตรำ 36 (1) = 1 
      มำตรำ 36 (2) = 2 
      มำตรำ 30      = 3 
      หลักท่ี  8 หมำยถึง ประเภทบัญชี ดังนี้ 

                ประเภท หมุนเวียน = 1 
      ประเภท ไม่หมุนเวียน = 2 
      ประเภท หมุนเวียนและไม่หมุนเวียน = 3 
 

22. กรณีบริษัทท ำกำรขยำยระยะเวลำน ำเข้ำ แต่สิทธิ์ขำดเกิน 6 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นสุดสิทธิและประโยชน์
มำตรำ 36(1) บริษัทจะต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร 

เงื่อนไขกรณีสิทธิ์ขำดเกิน 6 เดือน บริษัทจะต้องด ำเนินกำรในส่วนต่ำงๆที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
1. ติดต่อส ำนักงำนเพื่อขอรับสิทธิ์กำรส่งเสริมเพิ่มเติม 
2. ขออนุมัติบัญชีรำยกำรวัตถุดิบและสูตรกำรผลิตกับ สกท. ใหม่ 
3. ขอก ำหนดรหัสโครงกำรเพื่อใช้ในระบบ  RMTS R2 ใหม่ โดยหลักที่ 8 จะถูกเปลี่ยนจำก

ตัวเลข เป็นอักษร “A” เช่น 1234561A โดยมำด ำเนินกำรที่สมำคม  
4. ขอก ำหนดระยะเวลำใหม่เพื่อใช้ส ำหรับโครงกำร 1234561A จำกนั้นบริษัทสำมำรถท ำ

ธุรกรรมต่ำงๆภำยใต้รหัสโครงกำรดังกล่ำวได้ ซึ่งได้แก่ ฐำนข้อมูล สั่งปล่อย ตัดบัญชี 
5. ส ำหรับรหัสโครงกำรเดิม หำกพบว่ำมีปริมำณวัตถุดิบคงเหลือ (Balance) ให้บริษัทท ำ

กำรเคลียร์ตัวเลข เช่น กำรตัดบัญชีวัตถุดิบ หรือปรับยอดวัตถุดิบ (ตำมที่ สกท. อนุมัติ) 
ยกเว้นกำรสั่งปล่อยวัตถุดิบ 



6. กรณีโครงกำรเดิมบริษัทพบว่ำไม่มีใบขนขำออก ที่จะน ำมำตัดบัญชี หรือไม่มีเอกสำรที่จะ
น ำมำปรับยอดแล้ว แต่มีปริมำณวัตถุดิบคงเหลือ บริษัทจะต้องแจ้งต่อ สกท. เพื่อขอ
ช ำระภำษีอำกรต่อไป 
 

23. กรณีบริษัทต้องกำรยื่นสูตรกำรผลิตที่ได้รับอนุมัติจำก สกท. เอกสำรที่ใช้จะต้องเป็นหนังสืออนุมัติฉบับจริง
หรือไม่ 

กรณีบริษัทประสงค์จะยื่น บัญชีรำยกำรวัตถุดิบ ช่ือหลัก ชื่อรอง หรือสูตรกำรผลิต เอกสำรที่ใช้
ประกอบเป็นส ำเนำหนังสืออนุมัติ ยกเว้นงำนปรับยอดกรณีต่ำงๆจะต้องเป็นหนังสืออนุมัติฉบับจริงเท่ำนั้น 

24. กรณีบริษัทได้รับบัตรส่งเสริมฉบับใหม่ ซึ่งเป็นกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิตเพื่อกำรใช้พลังงำน
ทดแทน นั้น บริษัทจะต้องด ำเนินกำรอย่ำงไรบ้ำง 

1. บริษัทติดต่อขอรับบัตรส่งเสริมฉบับใหม่ กับ สกท. 

       2. สกท. สั่งกำรสมำคมท ำกำรตั้งบัญชีใหม่ให้กับบริษัท ภำยใต้รหัสโครงกำร และเลขท่ีบัตร
ส่งเสริมฉบับใหม่ 
       3. สมำคม ท ำกำรตั้งบัญชีวัตถุดิบชื่อหลัก ชื่อรอง ให้กับบริษัทและท ำกำรโอนข้อมูลจำกรหัส
โครงกำรเดิมไปยังรหัสโครงใหม่ โดยรหัสโครงกำรเดิมจะถูกระงับสิทธิ์ 
       4. บริษัทท ำหนังสือขอโอนสูตรกำรผลิตจำกรหัสโครงกำรเดิม ไปยังรหัสโครงกำรใหม่ตำม
แบบฟอร์มที่ สมำคม ก ำหนด 
        5. กำรก ำหนดระยะเวลำ ให้ใช้วันที่เริ่มต้นระยะเวลำตำมบัตรเดิม และสิ้นสุดสิทธิ์ตำมค ำสั่งกำร
ในบัตรใหม่ 

25. กรณีบริษัทมีชื่อวัตถุดิบที่เป็นชื่อหลักซ้ ำกัน แต่หน่วยวัตถุดิบต่ำงกันจะต้องด ำเนินกำรอย่ำงสำมำรถใช้
สิทธิ์ได้หรือไม่ 

กรณีดังกล่ำวบริษัทจะต้องยื่นขออนุมัติบัญชีวัตถุดิบกับ สกท. โดยจะต้องขออนุมัติภำยใต้
วัตถุดิบชื่อเดียวกันแต่แบ่งเป็น 2 กรุ๊ป โดยมีหน่วยวัตถุดิบท่ีต่ำงกัน 

 

 



26. บริษัทประสงค์จะท ำกำรส่งคืนวัตถุดิบออกไปต่ำงประเทศจะต้องด ำเนินกำรอย่ำงไรเกี่ยวกับเอกสำร 

1. แจ้งต่อ สกท. เพื่อขออนุมัติส่งคืนวัตถุดิบออกไปต่ำงประเทศ 
       2. ท ำกำรส่งออกตำมขั้นตอนพิธีกำรศุลกำกร โดยใบขนสินค้ำขำออก จะต้องระบุ เลขท่ีหนังสือ
อนุมัติให้ส่งคืน และแต่ละรำยกำรจะต้องระบุใช้สิทธิ์ BOI  
       3. น ำเอกสำรมำด ำเนินกำรปรับยอดกับสมำคม 

27. เนื่องจำกบริษัทเปลี่ยนพนักงำนปฏิบัติงำน จึงต้องกำรทรำบควำมเคลื่อนไหวของโครงกำรที่บริษัทได้มำ
ด ำเนินกำรกับสมำคม จะต้องด ำเนินกำรอย่ำงไรได้บ้ำง 

บริษัทสำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์มค ำขอรับบริกำรข้อมูลวัตถุดิบส่วนงำนเคำน์เตอร์เซอร์วิส 
เพื่อขอข้อมูลควำมเคลื่อนไหวในเรื่องต่ำงๆตำมที่บริษัทต้องกำร เช่น ข้อมูลกำรสั่งปล่อย กำรตัดบัญชี กำร
ปรับยอด หรือข้อมูลรวมทั้งหมด 

28. กรณีบริษัทได้รับหนังสือแจ้งจำก BOI เรื่องกำรเพิกถอนบัตรส่งเสริมและแจ้งว่ำมีภำระภำษี นั้น บริษัท
จะต้องท ำอย่ำงไร 

กรณีนี้บริษัทจะต้องด ำเนินกำรขอช ำระภำษีกับกรมศุลกำกร และน ำเอกสำรหลักฐำนมำท ำกำร
ปรับยอดช ำระภำษีกับสมำคม 

29. กรณีบริษัทขอเพิ่มรำยกำรวัตถุดิบในสูตรกำรผลิต ซึ่งได้รับอนุมัติจำก BOI แล้ว จะต้องคีย์ข้อมูลเพื่อยื่น
กับ สมำคมอย่ำงไร 

บริษัทคีย์ไฟล์ BIRTFRM โดยคีย์เฉพำะรำยกำรที่ต้องกำรเพิ่ม เช่น Model : 123A 
ประกอบด้วยวัตถุดิบรำยกำรที่ 1 ,2 และ 3 ดังนั้นหำกบริษัทได้รับอนุมัติภำยใต้  Model : 123A โดยเพิ่ม
รำยกำรที่ 4 ให้บริษัทคีย์ข้อมูลเฉพำะรำยกำรที่ 4 ระบุ TYPE “I”นั่นหมำยควำมว่ำ Model : 123A 
REVISION 2 ประกอบด้วยวัตถุดิบรำยกำรที่ 1 ,2 ,3 และ 4 

 

 



30. กรณีบริษัทขอรับกำรส่งเสริมผ่ำนระบบ e-Investment ของ BOI และบริษัทจะใช้บริกำรของสมำคม
พบว่ำ รหัสโครงกำรที่ได้รับจำก สกท. มีอักษร E น ำหน้ำเลขรหัสโครงกำร เช่น E123456 กรณีบริษัทจะต้อง
ก ำหนดรหัสโครงกำรเพื่อใช้งำนระบบ RMTS R2 อย่ำงไร 

รหัสโครงกำรที่ได้รับจำก สกท. ส ำหรับบริษัทที่ย่ืนขอรับกำรส่งเสริมแบบ MANUAL จะได้รับ
ตัวเลข 6 หลัก ส่วนหลักที่ 7 (มำตรำ) และหลักทื่ 8 (ประเภทบัญชี) บริษัทจะเป็นผู้ก ำหนดเอง แต่ส ำหรับ
บริษัทที่ขอรับกำรส่งเสริมผ่ำนระบบ e-Investment จะได้รับรหัสโครงกำรทั้งหมด 7 หลัก ดังนั้น เมื่อจะ
น ำมำใช้งำนในระบบ  RMTS 2 ให้ย้ำยอักษร ‘E’ไปไว้ในหลักท่ี 8 แทนประเภทบัญชี เช่น 1234561E  


