
Q&A งานตัดบัญชีวัตถุดิบ 
 

1. หัวคอลัมภ์ ของแต่ละไฟล์บริษัทสามารถปรับเปลี่ยนเองได้หรือไม่ เช่น Prj_code  ,Doc เป็นต้น 
ตอบ โปรแกรมจะตรวจสอบหัวคอลัมภ์แต่ละไฟล์ ให้ใช้ตามรูปแบบที่ระบบก าหนด 
 

2. การป้อนข้อมูลไฟล์ BIRTEXP จะใช้ข้อมูล Model หรือ Formula ในการเตรียมข้อมูล 
ตอบ ปกติ Model และ Formula จะใช้เป็นชื่อเดียวกัน ซึ่งหัวคอลัมภ์จะระบุชื่อเป็น Model 
 

3. กรณีเป็นบริษัท Vendor ได้รับแจ้งจากผู้ส่งออกทางตรงว่าโอนสิทธิ์ให้แล้ว เมื่อเข้าเมนู Down Load 
ข้อมูล Vendor ไม่ปรากฏข้อมูลเป็นเพราะอะไร 
ตอบ  
3.1 ผู้โอนอาจลืมโอนสิทธิ์แต่เข้าใจว่าตัวเองโอนสิทธิ์ให้ Vendor 
3.2 หรือผู้โอนระบุ เลข Ven_ID ของ Vendor ไม่ถูกต้องระบบก็ไม่สามารถดึงข้อมูลได้   ดังนั้นหากเกิด
กรณีดังกล่าวแนะน าให้ผู้รับโอนสิทธิ์รอเอกสาร Report-V จากผู้โอนแทน เหมือนระบบ RMTS เดิม 
 

4. ข้อมูลที่บริษัท Down Load มาไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการส่งออก หรือ ข้อมูล Vendor สามารถน ามาใช้งาน
ในไฟล์ BIRTEXP และ BIRTVENได้เลยหรือไม่ 
ตอบ สามารถน าข้อมูลมาใช้งานได้บางส่วน บางคอลัมภ์บริษัทจะต้องเพิ่มเติมเอง ได้แก่ รหัสโครงการ ,
งวดที่ , MODEL , REVISION (ถ้ามี)  ส่วน ข้อมูล Vendor คอลัมภ์ที่ต้องเพิ่มเติมได้แก่ รหัสโครงการ, 
งวดที่ ,กรุ๊ป , Ven_ID,Ven_Type 
 

5. การส่งไฟล์ข้อมูล BIRTEXP , BIRTEXL หากต้องการส่งไฟล์ทีละค าร้องได้หรือไม่ 
ตอบ ไม่สามารถส่งค าร้องโดยแยกไฟล์ได้ โปรแกรมรับเร่ืองจะอ่านข้อมูลทั้ง 2 ไฟล์ต่อค าร้อง 
 

6. หากบริษัทส่งข้อมูลทาง Flash Drive หรือ Disk จะสามารถตรวจสอบข้อมูลโดยใช้เมนูใด 
ตอบ คลิกเลือก เมนูตรวจสอบผลการพิจารณาตัดบัญชี Disk/Flash  หากเลือกเมนูตรวจสอบข้อมูล จะ
ไม่พบเนื่องจากเมนูนี้จะใช้ส าหรับตรวจสอบผ่านระบบ Online เท่านั้น 
 



7. การเตรียมไฟล์ BIRTEXP ในช่อง REVISION ทุกครั้งท่ียื่นตัดบัญชีบริษัทจะต้องระบุว่าเป็นสูตรการ
ผลิต  Revision หรือ Version ไหนหรือไม่ 
ตอบ กรณีบริษัทมีการแก้ไขสูตรการผลิตระบบจะจัดเก็บฐานข้อมูลว่าเป็น Version 1 , 2 ดังนั้นในการ
ตัดบัญชีจะตัดบัญชีโดยเทียบจากวันที่ส่งออก (รับบรรทุก) กับวันที่ของสูตรการผลิตให้โดยอัตโนมัติ 
ในช่อง REVISION บริษัทก็ไม่ต้องป้อนข้อมูล เว้นแต่ บริษัทต้องการตัดบัญชีใน Version อ่ืน จะต้องมี
ขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 
1. ขออนุมัติกับ สกท.ก่อน และสกท.สั่งการให้สมาคมด าเนินการ 
2. เมื่อ สกท.พิจารณาให้ด าเนินการได้ บริษัทจึงจะสามารถน ามาตัดบัญชีกับสมาคมได้ โดยในไฟล์ 
BIRTEXP ให้บริษัทระบุ Revision ด้วยว่าต้องการตัดสูตรที่เท่าไหร่ 
 

8. การบันทึกชื่อไฟล์ที่คีย์ จะต้องบันทึกอย่างไรและสามารถต่อท้ายด้วยเลขท่ีงวดได้หรือไม่  
ตอบ การบันทึกชื่อ ตัวอย่าง  BIRTEXP_1  ซึ่งตัวเลขด้านหลังไม่จ ากัดว่าจะต้องเป็นอะไร ดังนั้น
สามารถระบุเป็นเลขที่ของงวดก็ได้ หรือจะระบุเป็นตัวอักษรก็ได้เช่นกัน  
 

9. การเตรียมข้อมูลไฟล์ BIRTCAN ใช้ในกรณีใด 
ตอบ กรณีที่บริษัทต้องการยกเลิกหนังสืออนุมัติที่ผ่านการพิจารณาลงนามแล้ว และหากบริษัทต้องการ
ยื่นเอกสารฉบับใหม่ให้ เตรียมไฟล์ BIRTCAN พร้อมกับไฟล์อ่ืนๆที่ใช้ในการตัดบัญชีด้วย 
 

10. ในไฟล์ BIRTVEN ในช่อง Ven_ID คืออะไร 
ตอบ คือเลขที่นิติบุคคลของบริษัท Vendor ที่ผู้โอนจะต้องน ามาคีย์ เพื่อเมื่อตัดบัญชีโอนสิทธิ์แล้ว ผู้รับ
โอน (Vendor) จะสามารถ Download ข้อมูลได้ 
 

11. ข้อมูลในไฟล์ BIRTCAN ช่อง REASON หมายถึงอะไร 
ตอบ REASON หมายถึง เป็นการระบุเหตุผลของการยกเลิก โดยระบบรองรับทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
 

12. ข้อมูลในไฟล์ BIRTEXP ช่อง Revision หมายถึงอะไร 
ตอบ เป็นการระบุ Version ของสูตรการผลิต กรณีบริษัทมีสูตรหลายๆ Version ซึ่งหากบริษัทต้องการ
ตัดบัญชี Version ที่นอกเหนือจากระบบจะตัดให้อัตโนมัติแล้ว บริษัทจะต้องได้รับการพิจารณาและมี



ค าสั่งการจาก ส านักงานก่อน จึงจะสามารถระบุ Version ที่ต้องการตัดบัญชีได้ ซึ่งหากเป็นการตัดบัญชี
ปกติในช่อง Revision บริษัทไม่ต้องระบุตัวเลข Version แต่อย่างใด 
 

13. การตัดบัญชีในระบบ RMTS-2011 บริษัทยังคงต้องใช้เอกสารประกอบหรือไม่ 
ตอบ ยังคงต้องใช้เหมือนเดิม บริษัทสามารถส่งข้อมูลเข้าระบบ Online เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล แต่สมาคมจะด าเนินการรับเร่ืองประมวลผลได้ก็ต่อเมื่อได้รับเอกสารจากบริษัทก่อนจึงจะ
สามารถด าเนินการต่อไปได้ 
 

14. เมื่อบริษัทย่ืนเอกสารและสมาคมตรวจสอบข้อมูลที่ส่งผ่านทาง Online เรียบร้อยแล้วยอด Balance จะ
ถูกปรับลดลงทันทีหรือไม่ 
ตอบ การท างานเหมือนระบบเดิมเมื่อรับเร่ืองประมวลผลแล้วระบบจะปรับลดปริมาณทันที โดยบริษัท
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ ผ่านทาง Online หรือหากยื่น Flash Drive ระบบจะ Up File BIRTMML 
บริษัทสามารถตรวจสอบได้เช่นกัน 
 

15. ระบบ RMTS-2011 บริษัทสามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหว MML ได้ตลอดเวลาหรือไม่ 
ตอบ บริษัทสามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวได้ตลอดเวลาที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นงานสั่งปล่อย 
ฐานข้อมูล หรือตัดบัญชี 
 

16. กรณีเอกสารติดปัญหาบริษัทจะต้องการยกเลิกควรด าเนินการอย่างไร  
ตอบ หากเป็นงานติดปัญหาเอกสารยังไม่ผ่านการพิจารณา หากบริษัทต้องการยกเลิกให้น าเอกสารมายื่น
เคาน์เตอร์รับเร่ืองฯ โดยไม่ต้องเตรียมไฟล์ BIRTCAN สมาคมจะเป็นผู้ด าเนินการคืนค่าปริมาณเอง 
 

17. ถ้าบริษัทส่งข้อมูลมาให้แล้วต้องยื่นเอกสารภายในกี่วัน นับตั้งแต่วันยื่นข้อมูล  
ตอบ ภายใน 5 วันท าการ หากผิดเงื่อนไขระบบจะท าการลบข้อมูลออกจากระบบโดยอัตโนมัติ 
ผู้ประกอบการจะต้องส่งค าร้องใหม่ 
 
 
 



18. บริษัทจะเร่ิมใช้งานระบบ RMTS-2011 ระบบจะถ่ายโอนงานฐานข้อมูลจากระบบเดิมเข้าสู่ระบบใหม่
ให้เลยหรือไม่ 
ตอบ ระบบไม่สามารถถ่ายโอนข้อมูลได้ โดยหลักการ บริษัทจะต้องขออนุมัติบัญชีกับสกท. และน า
ข้อมูลมาบันทึกที่งานฐานข้อมูลก่อนการสั่งปล่อย 
 

19. เมื่อบริษัทย่ืนเอกสารเพื่อขออนุมัติตัดบัญชีวัตถุดิบกับสมาคมแล้ว ตรวจสอบภายหลังพบว่าคีย์ปริมาณ
การส่งออกผิดจะแก้ไขได้อย่างไร 
ตอบ การแก้ไขงานตัดบัญชีวัตถุดิบแบ่งเป็น 2 วิธีดังนี้  
1. ให้ยกเลิกแล้วตัดบัญชีใหม่  ได้แก่ข้อผิดพลาด  
 1.1  คีย์ปริมาณการส่งออกผิด ไม่ตรงกับที่ระบุในใบขน 
 1.2  คีย์สูตรการผลิตผิดสูตร 
 1.3  คีย์ข้อมูลการโอนสิทธิ์ให้กับ Vendor ไม่ครบทุกรายที่ต้องการโอนสิทธิ์ในงวดนั้น 
2. ผ่อนปรนให้แก้ไขในเอกสารได้ ได้แก่ข้อผิดพลาด  
 2.1 พิมพ์เลขที่ใบขน เลขที่ Report V และวันที่ส่งออกผิด 
 2.2 พิมพ์ชื่อ Vendor Name  ไม่ถูกต้อง 
 2.1 พิมพ์ชื่อ Vendor Model ไม่ถูกต้อง 
 

20. บริษัทสามารถ Down Load ข้อมูลการส่งออกได้จากที่ไหน 
ตอบ ในระบบ RMTS-2011 ได้พัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติมโดยสมาคมจะเป็นผู้ Download ข้อมูลได้ดังนี้  
1. ข้อมูลใบขนสินค้าขาออก สมาคมจะ Download จากกระทรวงการคลังมาเก็บไว้ที่สมาคมทุก 7 วัน 
เพื่อให้บริษัท Download ข้อมูลดังกล่าวไปเป็นข้อมูลตั้งต้นในแบบฟอร์ม BIRTEXP แล้วน ามาตัดบัญชี
กับสมาคมต่อไป  
 2. ข้อมูลการโอนสิทธิ์ให้ Vendor หรือ Report V  ส าหรับบริษัทที่มีการขายวัตถุดิบในประเทศ และ
ต้องรอข้อมูลการโอนสิทธิ์จาก Vendor สมาคมจะน าข้อมูล (Report V) จาก Vendor มาจัดเก็บเป็น
ข้อมูลตั้งต้นให้เช่นเดียวกัน  
 
ทั้งนี้ บริษัทสามารถ Download ข้อมูลดังกล่าวได้โดยผ่านระบบ Online 
 
 



21. การยกเลิกเอกสารตัดบัญชีวัตถุดิบต้องเตรียมข้อมูลและเอกสารอะไรบ้าง 
ตอบ กรณีต้องการยกเลิกเอกสารชุดเดิมและขออนุญาตตัดบัญชีวัตถุดิบใหม่ ต้องปฏิบัติดังน้ี  
  1. ใช้เอกสารชุดเดิมที่น ามาตัดบัญชีกับสมาคมพร้อมแนบรายงานที่สมาคมรับเร่ืองประมวลผลไปแล้ว  
  2. เปลี่ยนหนังสือน าส่งของบริษัทเป็นงวดใหม่ พร้อมระบุหมายเหตุท้ายหนังสือเร่ืองการยกเลิก และ     
      สาเหตุของการยกเลิกข้อมูล 
      การเตรียมข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ไฟล์ ดังนี้ 
   1. ไฟล์ BIRTEXL  ได้แก่ช่อง    CANCEL ให้ใส่อักษร “Y”  

APP_NO  ให้ใส่เลขที่หนังสือที่ต้องการยกเลิก  
APP_DATE  ให้ใส่วันที่หนังสือที่ต้องการยกเลิก 
*** การคีย์ข้อมูลในไฟล์นี้ใช้ยกเลิกในกรณีที่หนังสือฉบับแรกได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติและ  

  ลงนามจากเจ้าหน้าที่ สกท.แล้วเท่านั้น  
*** กรณียกเลิกภายในหรือหนังสืออนุมัติยังไม่ได้ลงนาม ไม่ต้องคีย์ข้อมูลข้างต้น  

  2. เตรียมข้อมูลในไฟล์ที่ชื่อว่า  BIRTCAN เพิ่มอีก 1 ไฟล์ 
 

22. ในกรณีท่ีบริษัทมีสูตรการผลิตในระบบมากกว่า  1  Revision ซึ่งแต่ละ Revision จะมีช่วงระยะเวลาของ
การใช้งานสูตรต่างกัน  บริษัทต้องการน าใบขนขาออกไปตัดบัญชีวัตถุดิบกับสูตรการผลิตที่มีช่วงวันท่ี
ส่งออกไม่ตรงกับในใบขนสามารถตัดบัญชีได้หรือไม่ 
ตอบ การตัดบัญชีวัตถุดิบในระบบ RMTS-2011 ระบบจะเลือกสูตรการผลิตที่มีช่วงระยะเวลาการใช้
สูตรตรงกับวันที่ส่งออกในใบขนมาตัดบัญชีโดยอัตโนมัติ  แต่กรณีที่บริษัทต้องการตัดบัญชีวัตถุดิบกับ
สูตรที่วันที่ไม่อยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน บริษัทจะต้องได้รับอนุญาตจาก สกท . ก่อนจึงจะตัดบัญชีในกรณี
ดังกล่าวได้ และบริษัทต้องเป็นผู้ระบุ Revision ของสูตรการผลิตที่ต้องการตัดบัญชีในแบบฟอร์ม 
BIRTEXP  ในช่อง Revision 
 

23. บริษัทยื่นงานตัดบัญชีเข้ามาในระบบ RMTS-2011 ระบบแจ้งว่า กรุ๊ปนี้ไม่มีการส่งออก ท าให้ไม่
สามารถตัดบัญชีได้ บริษัทต้องท าอย่างไร 
1. ตอบ  Error ลักษณะนี้เกิดขึ้นในกรณีมีการโอน Vendor ดังนั้นให้บริษัทตรวจสอบไฟล์ข้อมูล Exp 

ว่า Model ที่ต้องการตัดบัญชีมีกรุ๊ปอะไรบ้างเช่น บริษัทต้องการตัดบัญชี Model A ใน Model A มี
วัตถุดิบกรุ๊ปที่ 000001 – 000005 แต่บริษัทคีย์โอน Vendor โดยระบุเป็นกรุ๊ปที่ 000006 ซึ่งใน 
Model A ไม่มีวัตถุดิบกรุ๊ปที่ 000006 จึงไม่สามารถท าการโอนยอดเพื่อตัดบัญชีได้ 



24. บริษัทยื่นงานตัดบัญชีเข้ามา ระบบแจ้งว่าไม่พบช่วงเวลาของสูตรการผลิต บริษัทต้องท าอย่างไร 
ตอบ  บริษัทต้องตรวจสอบ วันที่ส่งออกว่าเกิดขึ้นก่อนวันที่อนุมัติสูตรหรือไม่ เช่น ส่งออกวันที่ 3 
มีนาคม 58 แต่วันที่อนุมัติสูตร 1 เมษายน 58 ก็จะท าให้ไม่สามารถตัดบัญชีได้ บริษัทจะต้องระบุเป็น 
Revision1 ในกรณีที่มีสูตรการผลิตสูตรเดียวการระบุ Revision1 จะท าให้ระบบไม่มองวันที่ส่งออก แต่
ถ้าบริษัทมีสูตรการผลิตมากกว่า 1 สูตร ให้ระบุเลือก Revision ที่ต้องการตัดบัญชีท าให้ระบบไม่มอง
วันที่ส่งออกเหมือนกันท าให้ตัดบัญชีได้ตามปกติ 
 


