
ระบบ

RMTS nline

ฐานข้อมูล

จัดท าโดย :

ทีมวิทยากรสมาคมสโมสรนักลงทุน



การท างานระบบปัจจุบัน

RMTS Online

- 2 -



บริษทัตอ้งตดิตอ่ยื่นเอกสารกบั สกท. ระยะเวลาตามก าหนด

บริษทัตอ้งไปรบัเอกสาร(นร.)แกไ้ข/อนมุตัิ

IC Online 

System

การท างานระบบปัจจุบัน
และระบบ RMTS Online
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ฐานข้อมูลระบบปัจจุบัน ระบบฐานข้อมูล RMTS Online

จัดเตรียมข้อมูลในรูปแบบเอกสารและ

แบบฟอร์มต่างๆ

จัดเตรียมข้อมูลในรูปแบบ electronic file 

ได้แก่ Excel, PDF และ JPEG

เดินทางมายื่นงานที่ สกท. และสมาคม ยื่นงานผ่านระบบ IC Online

ยื่นงานได้ในวันและเวลาท าการเท่านั้น ยื่นงานได้ 24 ชั่วโมง

ตรวจสอบความถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ 

ซึ่งอาจใช้เวลาค่อนข้างนาน

ตรวจสอบความถูกต้องโดยระบบ 

ท าให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบกระดาษ จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ electronic ป้องกันข้อมูลสูญหาย

เปรียบเทียบการท างาน
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กระบวนการท างาน

แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน

บริษัทเตรยีมขอ้มลู

IC ONLINE 

SYSTEM
จนท. BOI

RMTS Online

Error

ไม่อนุมัติ/แก้ไข

แจ้งผล

การพิจารณา

อนุมัติ

  



ของระบบงานฐานข้อมูลวัตถุดิบ Online

- 5 -



ระบบฐานข้อมูล RMTS Online
การพัฒนา

แบ่งเป็น 2 Phase
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ระบบฐานข้อมูล
RMTS Online Phase 1

01 02 03 04

การขออนญุาตและ

ปรับยอดรายการวตัถุดบิ

กรณีส่งออกไปตา่งประเทศ

• ส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ 

(Return)

สูตรผลิตภณัฑ์

• สูตรผลิตภัณฑ์/แก้ไขสูตร

ผลิตภัณฑ์

• ยกเลิกสูตรผลิตภัณฑ์ 

• คัดลอกสูตรผลิตภัณฑ์

• โอนสูตรผลิตภัณฑ์

ก าหนดระยะเวลา               

การน าเขา้

• ก าหนดวันน าเข้าครั้งแรก

• ก าหนดวันน าเข้าครั้งแรก

(Group MaxImport)

บัญชีรายการวตัถุดบิและ

ปริมาณสตอ็กสงูสุด

• สูตรอ้ า งอิ ง เพื่อขอบัญชี

รายการวัตถุดิบและปริมาณ

สต็อกสูงสุด

• ชื่อรองรายการวัตถุดิบ
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ระบบฐานข้อมูล
RMTS Online Phase 2

01 02 03

งานโอนสูตร (ควบกิจการ)งานรวมสตอ็กวตัถุดิบงานปรับยอดวตัถุดบิ

• ADJ SCRAP EXPORT

• ADJ TRANSFER

• ADJ RECEIVE

• ADJ PAY TAX

• ADJ SCRAP PAY TAX

• ADJ SCRAP

• ADJ DONAION
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ตารางสรุปการใช้ไฟล์ข้อมูล
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ตารางสรุปการใช้ไฟล์ข้อมูล
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ตารางสรุปการใช้ไฟล์ข้อมูล
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โครงสร้างการคีย์ข้อมูลระบบฐานข้อมูล RMTS Online 

แบ่งออกเป็น 8 วิธีการ ดังนี้

1. วิธีการคีย์ข้อมูลไฟลส์ูตรอ้างอิงปกติ

2. วิธีการคีย์ข้อมูลไฟลส์ูตรอ้างอิง Return

3. วิธีการคีย์ข้อมูลไฟลช์ื่อรอง

4. วิธีการคีย์ขอ้มูลไฟล์แกไ้ขชื่อรองและเพิ่มชื่อรอง 

5. วิธีการคีย์ข้อมูลไฟลส์ูตรผลติภัณฑป์กติ

6. วิธีการคีย์ข้อมูลไฟลส์ูตรผลติภัณฑ ์Return 

7. วิธีการคีย์ข้อมูลไฟลแ์ก้ไขสูตรผลิตภณัฑ ์

8. วิธีการคีย์ข้อมูลไฟลก์ าหนดวันน าเขา้ครั้งแรก Group_MaxImport
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โครงสร้างการคีย์ข้อมูล
ระบบฐานข้อมูล

RMTS nline
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โครงสร้างการคีย์ข้อมูล
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สูตรอ้างอิงปกติRMTS Online

ระบบฐานข้อมูล
วิธีการคีย์ข้อมูล
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หมายถึง ไฟล์สูตรตัวอย่างที่ใช้ส าหรับ

ขออนุมัติรายการวัตถุดิบ และค านวณปริมาณสต็อกสูงสุด 

สูตรอ้างอิง (ปกต)ิ
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โครงสร้างและความหมาย
ไฟล์สูตรอ้างอิงปกติ

ก ำลังกำรผลิต 4 เดือน

รำยกำรที่ของวัตถุดิบ ชื่อวัตถุดิบที่เป็นชื่อหลัก

ชื่อผลิตภัณฑ์ ตำมบัตรส่งเสริม

ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์

หน่วยของผลิตภัณฑ์
น  ำหนักของผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย

ชื่อผลิตภัณฑ์

หน่วยของ
วัตถุดิบ

ปริมำณกำรใช้
วัตถุดิบสุทธิ

ปริมำณส่วน
สูญเสียวัตถุดิบ

ปริมำณกำรใช้รวม
ส่วนสูญเสีย
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ตัวอย่างไฟล์สูตรอ้างอิงปกติ

INTEGRATED CIRCUIT       
IC 2563

C62
2.00

3600

หม้อหุงข้ำวไฟฟ้ำ และกระติกน  ำไฟฟ้ำ

000001 LABEL C62 2.00 0 2.00
000002 INDUCTOR C62 1.00 0 1.00
000003 TINNER KGM 1.50 0.30 1.80
000004 FILTER C62 2.00 0 2.00

กรณีไม่มีส่วน

สูญเสีย

ก าลังการผลิต Į 12 x4 

Capacity x Gross = Max แต่ละกรุ๊ป



ตัวอย่างไฟล์สูตรอ้างอิงปกติ

INTEGRATED CIRCUIT       
IC 2563

C62
2.00

3600

หม้อหุงข้ำวไฟฟ้ำ และกระติกน  ำไฟฟ้ำ

000001 LABEL C62 2.00 0 2.00
000002 INDUCTOR C62 1.00 0 1.00
000003 TINNER KGM 1.50 0.30 1.80
000004 FILTER C62 2.00 0 2.00

กรณีไม่มีส่วน

สูญเสีย
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ตัวอย่างไฟล์สูตรอ้างอิงปกติ

000001 LABEL C62 2.00 0 2.00
000002 INDUCTOR C62 1.00 0 1.00
000003 TINNER KGM 1.50 0.30 1.80
000004 FILTER C62 2.00 0 2.00

INTEGRATED CIRCUIT       
IC 2563

C62
2.00

3600

หม้อหุงข้ำวไฟฟ้ำ และกระติกน  ำไฟฟ้ำ
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สรุปสาระส าคัญ
การคีย์ข้อมูลไฟล์สูตรอ้างอิงปกติ

ช่อง QTY_LOSS กรณีที่ไม่มีส่วนสูญเสีย ต้องคีย์ข้อมูลเป็นเลขศูนย์เท่านั้น 02

ช่อง QTY_GROSS = ช่อง QTY_NET  + QTY_LOSS 03

ช่อง QTY_NET และ QTY_GROSS ต้องไม่เป็นค่าว่าง01



สรุปสาระส าคัญ
การคีย์ข้อมูลไฟล์สูตรอ้างอิงปกติ

กรณีหน่วยของวัตถุดิบ เป็นหน่วยที่นับได้ เช่น C62 , SET  

จะไม่มีส่วนสูญเสีย ให้คีย์ข้อมูลเป็นศูนย์เช่นกัน
04

ไฟล์สูตรอ้างอิง 1 ไฟล์ สามารถบันทึกข้อมูลได้มากกว่า 1 Sheet 

ความจุไม่เกิน 2 Mb และ จะต้องไม่มี Sheet ว่าง05

การคีย์ข้อมูล สามารถคีย์ได้ทั้ง “อักษรพิมพ์เล็ก” และ “อักษรพิมพ์ใหญ่” 

สามารถคีย์ได้ ทั้ง “ภาษาไทย” และ “ภาษาอังกฤษ06



สูตรอ้างอิง ReturnRMTS Online

ระบบฐานข้อมูล วิธีการคีย์ข้อมูล
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หมายถึง สูตรอ้างอิง เพื่อขออนุมัติบัญชีรายการ

และปริมาณสต็อกสูงสุด ของผลิตภัณฑ์ที่น ากลับเข้ามา

ซ่อมแซมเพื่อส่งกลับออกไป

สูตรอ้างอิง (Return)
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โครงสร้างและความหมาย
ไฟล์สูตรอ้างอิง (Return)

ก ำลังกำรผลิต 4 เดือน

ชื่อผลิตภัณฑ์ ตำมบัตรส่งเสริม

ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์

หน่วยของผลิตภัณฑ์
น  ำหนักของผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย

ชื่อผลิตภัณฑ์

รำยกำรที่ของวัตถุดิบ ชื่อวัตถุดิบที่เป็นชื่อหลัก หน่วยของ
วัตถุดิบ

ปริมำณกำรใช้
วัตถุดิบสุทธิ

ปริมำณส่วน
สูญเสียวัตถุดิบ

ปริมำณกำรใช้รวม
ส่วนสูญเสีย
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ตัวอย่างไฟล์สูตรอ้างอิง (Return)

INTEGRATED CIRCUIT       
IC 2563

C62
2.00

3600

หม้อหุงข้ำวไฟฟ้ำ และกระติกน  ำไฟฟ้ำ

R00001 INTEGRATED CIRCUIT C62          1.00 0 1.00
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สรุปสาระส าคัญ
การคีย์ข้อมูลไฟล์สูตรอ้างอิง (Return)

ช่อง QTY_LOSS ต้องคีย์ข้อมูลเป็นเลขศูนย์เท่านั้น 02

ช่อง QTY_GROSS = ช่อง QTY_NET  + QTY_LOSS 03

ช่อง QTY_NET และ QTY_GROSS ต้องไม่เป็นค่าว่าง01



สรุปสาระส าคัญ
การคีย์ข้อมูลไฟล์สูตรอ้างอิง (Return)

การคีย์ข้อมูล สามารถคีย์ได้ทั้ง “อักษรพิมพ์เล็ก” และ “อักษรพิมพ์ใหญ่” 

สามารถคีย์ได้ ทั้ง “ภาษาไทย” และ “ภาษาอังกฤษ06

ใน 1 สูตรอ้างอิง Return จะมีการใช้วัตถุดิบ เพียง 1 รายการเท่านั้น05

ชื่อผลิตภัณฑ์  Product Name  และ Product Code  

ต้องตรงกับ ชื่อสูตรผลิตภัณฑ์ปกติ ที่ได้รับอนุมัติแล้ว 04



ชื่อรองวัตถุดิบRMTS Online

ระบบฐานข้อมูล
วิธีการคีย์ข้อมูล
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ชื่อรองวัตถุดิบ

แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

- กรณีใช้ ยื่นคู่กับไฟล์สูตรอ้างอิง เพื่อขออนุมัติ                            

บัญชีรายการและปริมาณสต็อกสูงสุด

- กรณี ขออนุมัติแก้ไขชื่อรองวัตถุดิบ หลังจากได้รับอนุมัติ

บัญชีรายการวัตถุดิบเรียบร้อยแล้ว
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หมายถึง ชื่อวัตถุดิบที่ตรงกับใบก ากับสินค้าตามประเภทของ

วัตถุดิบหลัก

ชื่อรองวัตถุดิบ
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โครงสร้างและความหมาย
ไฟล์ชื่อรองวัตถุดิบ

รำยกำรที่
ของวัตถุดิบ

ชื่อวัตถุดิบท่ีเป็นชื่อรอง พิกัดศุลกำกรของ
วัตถุดิบ
(มีรูปแบบกำรคีย์
เป็น 9999.99.99)

หน่วยของ
วัตถุดิบ 
(เป็นหน่วยย่อที่
ใช้ตำมรหัสสถิติ
กรมศุลกำกร)

ประเภทของปริมำณสต็อก
สูงสุด มี 2 ประเภท คือ 
Max_Revolving (แบบ
หมุนเวียน)
Max_Import (แบบไม่
หมุนเวียน)

ประเภทของวัตถุดิบ 
มี 3 ประเภท คือ 
N หมำยถึง วัตถุดิบ
Y หมำยถึง วัสดุจ ำเป็น
R หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ท่ี
น ำกลับเข้ำมำซ่อมแซม
เพื่อส่งออกไป

ประเภทของกำรบันทึกข้อมูล 
มี 3 ประเภท คือ 
A ย่อมำจำก Add คือ กำร
บันทึกข้อมูลครั งแรกของ
รำยกำรนั น
C ย่อมำจำก Chang คือ กำร
แก้ไขข้อมูลที่ผ่ำนกำรอนุมัติ
แล้ว หรือ คงเดิม
D ย่อมำจำก Delete คือ กำร
ลบข้อมูลที่ผ่ำนกำรอนุมัติแล้ว
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โครงสร้างและความหมาย
ไฟล์ชื่อรองวัตถุดิบ

000001     LABEL PICTURES     5555.11.88      C62          MAX_IMPORT N A

000002     INDUCTOR # 001 C62          MAX_IMPORT N A

000004     FILTER # 001          1200.52.11      C62 MAX_REVOLVING N A

000003     TINNER (95 %)                            KGM       MAX_REVOLVING Y A

000003     TINNER (85 %)       1243.55.11      KGM       MAX_REVOLVING Y A

000004     FILTER # 001          1234.55.00 C62 MAX_REVOLVING N A

R00001     IC                                              C62 MAX_REVOLVING R A
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สรุปสาระส าคัญ
การคีย์ข้อมูลไฟล์ชื่อรองวัตถุดิบ

ใน 1 รายการวัตถุดิบ สามารถ คีย์ข้อมูลได้เพียง 1 TYPE เท่านั้น 

(A = Add, C = Chang และ D = Delete)
02

1 ชื่อรองจะอยู่ภายใต้ชื่อหลักได้เพียงชื่อเดียว 03

หน่วยของวัตถุดิบชื่อรองต้อง ตรงกับหน่วยของวัตถุดิบชื่อหลัก04

ใน 1 ไฟล์ชื่อรองวัตถุดิบ มีข้อมูลได้เพียง 1 Sheet เท่านั้น01



สรุปสาระส าคัญ
การคีย์ข้อมูลไฟล์ชื่อรองวัตถุดิบ

05

ประเภทบัญชีวัตถุดิบของรายการเดียวกัน ต้องมี Stock_Type แบบเดียวกัน06

ประเภทของวัตถุดิบรายการเดียวกัน ต้องเป็น N หรือ Y อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น07

กรณีโครงการเป็นประเภทบญัชีวัตถดุิบ แบบหมุนเวียน ให้ระบุ Stock _Type เป็น Max _Revolving

กรณีโครงการเป็นประเภทบญัชีวัตถดุิบ แบบไม่หมุนเวียน ให้ระบุ Stockเป็น Max _Import

และกรณีโครงการเป็นประเภทบญัชีวัตถดุิบทั้งสองแบบในบัญชีเดียวกันสามารถระบุ Stock _Type ได้                         

ทั้งสองแบบตามรายการที่ของวัตถุดิบ (GRP_NO) นั้นๆ



แก้ไขชื่อรองวัตถุดิบRMTS Online

ระบบฐานข้อมูล
วิธีการคีย์ข้อมูล
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แก้ไขชื่อรองวัตถุดิบ

แบ่งออกเป็น 3 กรณี ดังนี้

1. การเพิ่มชื่อรองวัตถุดิบ

2. การแก้ไขพิกัดศุลกากร (Tariff)

3. การลบชื่อรองวัตถุดิบ
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ตัวอย่างไฟล์แก้ไขชื่อรองวัตถุดิบ

000001    LABEL PICTURES #1              C62        MAX_IMPORT N A

000002     INDUCTOR # 001      4321.55.77     C62        MAX_IMPORT N C

000004     FILTER # 001             1200.52.11     C62      MAX_REVOLVING N D
000004     FILTER # 001             1243.55.00     C62      MAX_REVOLVING N D
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สรุปสาระส าคัญ
การคีย์ข้อมูลไฟล์แก้ไขชื่อรองวัตถุดิบ

การแก้ไขพิกัดศุลกากร : ต้องเป็นรายการวัตถุดบิเดมิที่ยังไม่มีพิกัดศุลกากร และรายการวัตถุดบิที่ได้รบัอนุมัติพิกดัศุลกากร

แล้ว จะไม่สามารถขอแก้ไขพิกดัศุลกากรได ้02

ประเภทบัญชีวัตถุดิบและหน่วยของวัตถุดิบ จะต้องตรงกับรายการวัตถุดิบที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว03

การลบรายการชื่อรองวัตถุดิบ : สามารถลบได้ และเพิ่มได้04

การคีย์ข้อมูล สามารถคีย์ไดท้ั้ง “อักษรพิมพ์เล็ก” และ “อักษรพิมพ์ใหญ่” 

แต่ห้ามเป็นภาษาไทย 01



สรุปสาระส าคัญ
การคีย์ข้อมูลไฟล์แก้ไขชื่อรองวัตถุดิบ

การเพิ่มหรือแก้ไข : ให้คีย์ข้อมูลเฉพาะรายการที่ต้องการท าการเพิ่มหรือแก้ไข เท่าน้ัน05

ใน 1 รายการท่ีของวัตถุดิบ สามารถระบุ Type ได้ 1 ประเภท 

เช่น การเพิ่มชื่อ (A) หรือการลบชื่อ (D) เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น 06



สูตรผลิตภัณฑ์ปกติRMTS Online

ระบบฐานข้อมูล
วิธีการคีย์ข้อมูล
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หมายถึง การก าหนดส่วนประกอบที่ใช้เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ 

ส่วนประกอบอาจเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูปที่จ าเป็นต้องมี

สูตรผลิตภัณฑ์ (ปกต)ิ
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โครงสร้างและความหมาย

ชื่อผลิตภัณฑ์
ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์
หน่วยของผลิตภัณฑ์
น  ำหนักของผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย
ประเภทของสูตรผลิตภัณฑ์ (PRODUCT หรือ RETURN)
ปริมำณกำรใช้ต่อ 1 หรือต่อ 1,000

รำยกำรที่ของวัตถุดิบ ชื่อวัตถุดิบที่เป็นชื่อหลัก หน่วยของ
วัตถุดิบ

ปริมำณกำรใช้
วัตถุดิบสุทธิ

ปริมำณส่วน
สูญเสียวัตถุดิบ

ปริมำณกำรใช้
รวมส่วนสูญเสีย

ไฟล์สูตรผลิตภัณฑ์ปกติ
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ตัวอย่างไฟล์สูตรผลิตภัณฑ์ปกติ

INTEGRATED CIRCUIT
IC 2563
C62
2.00
PRODUCT
1

000001 LABEL C62 2.00 0 2.00
000002 INDUCTOR C62 1.00 0 1.00
000003 TINNER KGM 1.50 0.30 1.80
000004 FILTER C62 2.00 0 2.00

กรณีไม่มีส่วน

สูญเสีย
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INTEGRATED CIRCUIT
IC 2563
C62
2.00
PRODUCT
1

000001 LABEL C62 2.00 0 2.00
000002 INDUCTOR C62 1.00 0 1.00
000003 TINNER KGM 1.50 0.30 1.80
000004 FILTER C62 2.00 0 2.00

กรณีไม่มีส่วน

สูญเสีย

ตัวอย่างไฟล์สูตรผลิตภัณฑ์ปกติ
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INTEGRATED CIRCUIT
IC 2563
C62
2.00
PRODUCT
1

000001 LABEL C62 2.00 0 2.00
000002 INDUCTOR C62 1.00 0 1.00
000003 TINNER KGM 1.50 0.30 1.80
000004 FILTER C62 2.00 0 2.00

ตัวอย่างไฟล์สูตรผลิตภัณฑ์ปกติ
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สรุปสาระส าคัญ
การคีย์ข้อมูลไฟล์สูตรผลิตภัณฑ์ปกติ

ช่อง QTY_LOSS กรณีที่ไม่มีส่วนสูญเสีย ต้องคีย์ข้อมูลเป็นเลขศูนย์เท่านั้น 02

ช่อง QTY_GROSS = ช่อง QTY_NET  + QTY_LOSS 03

กรณีหน่วยของวัตถุดิบ เป็นหน่วยที่นับได้ เช่น C62 , SET  

จะไม่มีส่วนสูญเสีย ให้คีย์ข้อมูลเป็นศูนย์เช่นกัน04

ช่อง QTY_NET และ QTY_GROSS ต้องไม่เป็นค่าว่าง01



สรุปสาระส าคัญ
การคีย์ข้อมูลไฟล์สูตรผลิตภัณฑ์ปกติ

ไฟล์สูตรผลิตภัณฑ์ 1 ไฟล์ สามารถบันทึกข้อมูลได้มากกว่า 1 Sheet 

และได้สูงสุดไม่เกิน 50 Sheet ความจุไม่เกิน 2 Mb และ จะต้องไม่มี Sheet ว่าง05

ใน 1 Sheet 1 ผลิตภัณฑ์ ในช่อง Product Code มีได้หลายรุ่น 

กรณี Usage เท่ากัน  ให้ระบุชื่อรุ่นในช่องถัดไป06

การคีย์ข้อมูล สามารถคีย์ได้ทั้ง “อักษรพิมพ์เล็ก” และ “อักษรพิมพ์ใหญ่” 

แต่ห้ามเป็นภาษาไทย 07



การแก้ไขสูตรผลิตภัณฑ์RMTS Online
ระบบฐานข้อมูล

วิธีการคีย์ข้อมูล
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การแก้ไขสูตรผลิตภัณฑ์มีเง่ือนไข ดังนี้

ก า ร ข อ อ นุ มั ติ แ ก้ ไ ข สู ต ร ผ ลิ ต ภัณฑ์  จ ะต้ อ ง เ ป็ น สู ต รผลิ ตภัณฑ์ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ แ ล้ ว 

และต้องคีย์ข้อมูลรายการของวัตถุดิบให้ครบทุกรายการที่ใช้ในสูตรผลิตภัณฑ์นั้น

กรณีแก้ไขปริมาณการใช้วัตถุดบิ ผู้ใช้บริการ ต้องคีย์ชื่อ Product Name , Product Code 

และ Product Unit ให้ตรงกับสูตรผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติแล้ว และเมื่อการแกไ้ขไดร้ับอนุมัติแลว้

ระบบจะท าการบนัทึกเป็น Revision ถัดไป

กรณีแก้ไขหน่วยของผลติภัณฑ์ ผู้ใช้บริการ ต้องคีย์ชื่อ Product Name , Product Code

ให้ตรงกับสูตรผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติแล้ว และเมื่อการแกไ้ขไดร้ับอนุมัติแลว้ระบบจะท าการบนัทึก

เป็นสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่

** กรณีที่คีย์รายการวัตถดุิบที่ตอ้งการใช้ในสูตรผลิตภัณฑไ์ม่ครบ ระบบจะบันทึกเฉพาะรายการที่คยี์มาเทา่นั้น **
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ตัวอย่างการแก้ไขไฟล์สูตรผลิตภัณฑ์

INTEGRATED CIRCUIT
IC 2563
C62
2.00
PRODUCT
1

000001 LABEL C62 2.00 0 2.00
000002 INDUCTOR C62 1.00 0 1.00
000003 TINNER KGM 1.50 0.30 1.80
000004 FILTER C62 2.00 0 2.00

- 51 -



หมายถึง การก าหนดส่วนประกอบที่ใช้เพื่อผลิต

เป็นผลิตภัณฑ์ที่น าเข้ามาซ่อมแซมเพื่อส่งกลับออกไป

สูตรผลิตภัณฑ์ (Return)
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ตัวอย่างไฟล์สูตรผลิตภัณฑ(์Return)

INTEGRATED CIRCUIT
IC 2563
C62
2.00
RETURN
1

R00001 INTEGRATED CIRCUIT C62 1.00 0 1.00
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สรุปสาระส าคัญ
การคีย์ข้อมูลไฟล์สูตรผลิตภัณฑ์(Return)

ใน 1 Sheet 1 ผลิตภัณฑ์ ช่อง Product Code มีได้หลายรุ่น แต่จะต้องเป็นรายการวัตถุดิบที่น ากลับ

เข้ามาซ่อมแซมเพื่อส่งกลับออกไป เท่านั้น
02

สูตรผลิตภัณฑ์ Return จะมีการใช้วัตถุดิบเพียง 1 รายการเท่านั้น03

ช่อง Qty_Net และ Qty_Gross ต้องไม่เป็นค่าว่าง และช่อง Qty_loss ต้องเท่ากับ 004

ชื่อผลิตภัณฑ์ Product Name และ Product Code ต้องตรงกับชื่อสูตรผลิตภัณฑ์ปกติที่ได้รับอนุมัติแล้ว 

ระบบจึงจะก าหนดใหเ้ป็น Revision 0 ซึ่งหมายถึงสูตรส าหรับผลติภณัฑท์ี่น ากลับเขา้มาซ่อมแซมเพื่อส่งกลับออกไป
01



สรุปสาระส าคัญ
การคีย์ข้อมูลไฟล์สูตรผลิตภัณฑ์(Return)

ไฟล์สูตรผลิตภัณฑ์ 1 ไฟล์ สามารถบันทึกข้อมูลได้มากกว่า 1 Sheet 

และได้สูงสุดไม่เกิน 50 Sheet ความจุไม่เกิน 2 Mb และ จะต้องไม่มี Sheet ว่าง05

การคีย์ข้อมูล สามารถคีย์ได้ทั้ง “อักษรพิมพ์เล็ก” และ “อักษรพิมพ์ใหญ”่ 

แต่ห้ามเป็นภาษาไทย 06



ก าหนดวันน าเข้าครั้งแรก 
RMTS Online

ระบบฐานข้อมูล

วิธีการคีย์ข้อมูล

(Group Max_Import)
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ไฟล์ก าหนดวันน าเข้าครั้งแรกนี้ 

ใช้ส าหรับแนบเพื่อยื่นขอก าหนดวันน าเข้าครั้งแรก 

กรณีที่เป็น Group MaxImport

ก าหนดวันน าเข้า (Group MaxImport)

- 57 -



แบบฟอร์มไฟล์

ไฟล์ก าหนดวันน าเข้าครั้งแรก (Group MaxImport)

รำยกำรที่ของวัตถุดิบ ชื่อวัตถุดิบที่เป็น ชื่อหลัก วันเริ่มต้นน ำเข้ำ วันสิ นสุดน ำเข้ำ
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แบบฟอร์มไฟล์

ไฟล์ก าหนดวันน าเข้าครั้งแรก (Group MaxImport)

000001 LABEL 01/01/2020 31/12/2020

** โดยวันที่ ที่ระบุนั้น จะต้องอยู่ภายใต้

ระยะเวลาของโครงการน้ันๆ **    
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ส่งออกวัตถุดิบไปต่างประเทศ

RMTS Online

ระบบฐานข้อมูล

วิธีการขออนุมัติ

(Adjust Return)

- 60 -



- 61 -

แบ่งการท างานออกเป็น 2 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1 :  การขออนุญาตส่งออกวัตถุดิบไปต่างประเทศ หมายถึง ขั้นตอนการขอ

อนุมัติส่งออกวัตถุดิบกับ สกท. ว่าต้องการส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศตาม

รายละเอียดที่น าเข้า โดยระบบจะออกเลขหนังสืออนมุัติให้ 1 เลข ต่อ 1 ค าร้อง เพื่อให้

บริษัทน าไประบุลงในใบขนสินค้าขาออกในขั้นตอนการส่งออก

ขั้นตอนที่ 2 :  การขออนุมัติปรับยอดวัตถุดิบ หมายถึง ขั้นตอนการน าใบขนสินค้าขา

ออกที่ได้ส่งออกวัตถุดิบตามที่ได้รับอนุมัติให้ส่งออกในข้อที ่1 มาท าการปรับยอด ใน

ระบบ RMTS 

การขออนุมัติส่งออกวัตถุดิบไปต่างประเทศ 

(Adjust Return)
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การขออนุญาตส่งออกวัตถุดิบไปต่างประเทศ 



สรุปสาระส าคัญ
การขออนุมัติส่งออกวัตถุดิบไปต่างประเทศ (Adjust Return)

ระบบจะตรวจสอบเลขที่อนุมัติ นร. สั่งปล่อยวัตถุดิบว่า มีเลขที่ใบขนขาเข้าหรือไม่ 

(โดยตรวจสอบกับข้อมูลกรมศุลกากรที่ดาวน์โหลดมา) 
02

เลขที่อนุมัติ นร. สั่งปล่อยวัตถุดิบ 1 เลขที่ สามารถเลือกขออนุมัติส่งออกรายการวัตถุดิบไป

ต่างประเทศได้หลายครั้ง (แต่เมื่อรวมจ านวนแล้ว ต้องไม่เกินจากที่น าเข้าในแต่ละรายการ) 
03

จ านวนที่ยื่นขออนุมัติส่งออก ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับจ านวนในการสั่งปล่อยวัตถุดิบ

ตามเลขที่อนุมัติ นร. สั่งปล่อยวัตถุดิบที่อ้างอิง
04

บริษัทต้องระบุช่วงเวลา และงวดที่ ของการสั่งปล่อย ระบบจะแสดงข้อมูลการสั่งปล่อยตาม

ช่วงเวลาที่ก าหนด เพื่อให้บริษัทเลือกงวดที่ เลขที่อนุมัติ นร.สั่งปล่อยมาขออนุมัติส่งออกฯ  
01



สรุปสาระส าคัญ

ให้อ้างอิงตามข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า, เลขที่อนุมัติ นร. สั่งปล่อยวัตถุดิบ 

(รายการที่ของวัตถุดิบ, ชื่อวัตถุดิบ, จ านวน และหน่วยน าเข้า)05

ต้องเป็นรายการวัตถุดิบ หรือวัสดุจ าเป็น เท่านั้น (ESS MAT = N หรือ Y)06

ใบขนสินค้าขาออก 1 เลขที่ ปรับยอดได้ 1 ครั้ง (หลักเกณฑ์เดียวกับการตัดบัญชีวัตถุดิบ)07

การขออนุมัติส่งออกวัตถุดิบไปต่างประเทศ (Adjust Return)



สรุปสาระส าคัญ
การขออนุมัติส่งออกวัตถุดิบไปต่างประเทศ (Adjust Return)

บริษัทสามารถเลือก นร.สั่งปล่อยวัตถุดิบเพิ่มเติมได้จนกว่าจะคลิก ส่งค าร้อง

(1 ค าร้องขออนุมัติส่งออกฯ สามารถเลือกได้มากกว่า 1 นร. สั่งปล่อย) 
09

การส่งออกรายการวัตถุดิบให้เลือกสิทธิ BOI พร้อมระบุเลขที่อนุญาต นร.ส่งออกลงในใบขน

สินค้าขาออก (Field BOI LICENSE )
10

ระบบจะตรวจสอบยอดคงเหลือ (Balance) จะต้องมากกว่า หรือเท่ากับจ านวนที่ขออนุญาต

ส่งออก (ระบบจะตรวจสอบเป็นครั้งๆ ที่ยื่นค าร้องขออนุญาต)
08



สรุปสาระส าคัญ
การขออนุมัติส่งออกวัตถุดิบไปต่างประเทศ (Adjust Return)

สามารถขอยกเลิก หนังสืออนุมัติส่งออกวัตถุดิบไปต่างประเทศได้ 

หากยังไม่ได้ส่งออก
11

เมื่อได้รับอนุญาตให้ส่งออกตามปริมาณที่ระบแุล้ว ระบบจัดเก็บปริมาณที่ขอ

อนุญาตส่งออกไว้ โดยการจองยอดของ Balance เพราะหากบรษิัทได้ขอ

อนุญาตส่งออก เสมือนว่าบริษัทได้ด าเนินการส่งออกแล้ว

12



MAX STOCK  10,000 ขออนุญาตส่งออก

ครั้ง ที่ 1

สั่งปล่อยวัตถุดิบ นร.1 จ านวน 5,000 C62 

ครั้งที่ 1  (อนุมัต)ิ

ขออนุญาตส่งออกฯ จ านวน 4,000 C62

ครั้ง ที่ 2

สั่งปล่อยวัตถุดิบ นร.2 จ านวน 1,000 C62

ครั้งที่ 2  (อนุมัต)ิ

ขออนุญาตส่งออกฯ จ านวน 1,000 C62 

ครั้งที่ 3   (ยกเลิก)

ขออนุญาตส่งออกฯ จ านวน  500 C62

Balance  = 6,000  C62
ระบบจองยอด 5,000 C62

การขออนุญาตส่งออก
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ดังนั้น

o ปริมาณน าเข้าคงเหลือ = MaxStock – Balance คงเหลือ (10,000 – 6,000 = 4,000)

o ปริมาณ Balance ตัดบัญชี = Balance คงเหลือ – ขออนุญาตส่งออก (6,000 – 5,000 = 1,000)



การขออนุมัติปรับยอด
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ดังนั้น

o Balance คงเหลือ = Balance คงเหลือ - ปรับยอด (6,000 – 500 = 5,500)

o ปริมาณน าเข้าคงเหลือ = MaxStock - Balance คงเหลือ (10,000 – 5,500 = 4,500)

o ปริมาณ Balance ตัดบัญชี = Balance คงเหลือ – ขออนุญาตส่งออก (5,500 – 4,000) = 1,500

MAX STOCK  10,000 ขออนุญาตส่งออก ขออนุมัติปรับยอด

Balance= 6,000 C62
ครั้งที่ 1 (อนุมัต)ิ

ขออนุญาตส่งออกฯ จ านวน 4,000 C62

ครั้งที่ 2 (อนุมัต)ิ

ขออนุญาตส่งออกฯ จ านวน 1,000 C62

ครั้งที่ 1 (อนุมัต)ิ 

ขออนุมัติปรับยอด จ านวน 500  C62

ครั้งที่ 3 (ยกเลิก)

ขออนุญาตส่งออกฯ จ านวน 500 C62
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การขออนุมัติปรับยอด

จองยอด

คร้ังที่ 2  (อนุมัติ)

ขออนุญาตส่งออกฯ 

จ านวน 1,000 C62 

Balance  

6,000  C62

ตัดบัญชีได้

1,000 C62

ปรับยอดได้

จ านวน 5,000 C62



Link ส าหรับทดสอบ

http://servicetraining.ic.or.th

Username :

Password  :
070002

12345
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http://servicetraining.ic.or.th/


Link ทดลองส าหรับบริษัท
http://servicetraining.ic.or.th

Username : ของบริษัท (ตัวเลข 6 หลัก)

Password  : ic12345
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http://servicetraining.ic.or.th/importonlinenew/


ต่อ

โทรศัพท์ 0 2936 1429 

หากผู้ใช้บริการมีค าถามหรอืข้อสงสัย

สามารถติดต่อสอบถามได้ทาง e-mail

databaseonline@ic.or.th

512 – 515 
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ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบ

ได้ทาง www.ic.or.th
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