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ช่วยอธิบายความหมายของ Usage Per และปริมาณการใช้ต่อ 1  หรือต่อ 1 ,000 พิจารณาอย่างไร

Usage Per หมายถึงปริมาณการใช้ วัตถุดิบของแต่ละรายการต่อ 1  หน่วย หรือต่อ  1 ,000 หน่วย 

โดยให้ เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ ง  บริษัท เป็นผู้ก าหนดเอง แต่ เจ้ าหน้าที่  สกท .  จะ เป็นผู้พิจารณาอีกครั้ ง  

การคีย์สูตรการผลิต ในช่อง Usage Per ส าหรับอุปกรณ์อิ เลททรอนิคส์  ของ เก่ า เป็น 1 ต่อ 1

แต่ วิทยากร แจ้ ง ว่า ให้ระบุ เป็น 1  ต่อ 1 ,000 แทน แบบนี้ ต้อง ไปแก้ไขข้อมูล เก่าหรือไม่

การแก้ ไข ขึ้นอยู่กับบริษัทและการพิจารณาเจ้ าหน้ าที่  สกท .  แต่ข้อมูล ในระบบปัจจุบันที่ โอนมาเ ข้าระบบ

ฐานข้อมูล RMTS Onl ine สามารถใช้งานต่อได้ตามปกติ  โดยไม่ต้องแก้ ไขข้อมูลใหม่

• กรณีที่ส่ งออกหน่วยเป็น C62, หรือ ชิ้น  อยากทราบว่า weight per piece ต้องระบุด้วยหรือไม่

• ช่วยอธิบายวิธีการค านวณน าหนักของผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย เช่นบริษัทน า เข้ าผ้ า หน่วย เป็น เมตร สมมุ ติ

ว่ าน า เข้ า  1 เมตร จะต้องแปลงน้ าหนักเท่ า ไหร่

Weight Per Piece หมายถึ ง น้ าหนักของผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย ถึ งแม้ ว่ าหน่วยของผลิตภัณฑ์ที่ส่ งออกจะ

มีหน่วยเป็น C62 หรือหน่วยอื่น  ๆ จ า เป็นต้องระบุตามโครงสร้ างการคีย์ข้อมูล และต้องระบุน้ าหนักของ

ผลิตภัณฑ์ เป็นกิ โลกรัม เท่ านั้น



• น้ าหนักของผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยใช้  Net weight หรือ ว่า Gross weight 

• น้ าหนักของผลิตภัณฑ์ที่ส่ งออกต้องตรงกับสูตรการผลิต แต่หากน้ าหนักรวมของผลิตภัณฑ์ที่ส่ งออกมี

อุปกรณ์ที่ ไ ม่ ใช้สิทธ์  BOI ต้องใส่น้ าหนักอย่างไรคะ

น้ าหนักของผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยให้ ใ ช้  Gross weight หรือปริมาณการใช้ วัตถุดิบรวมส่วนสูญเสีย 

• น้ าหนักผลิตภัณฑ์ที่จะต้องตรงกับใบขนอาจจะต่ างกัน เล็กน้อยขึ้นอยู่กับการชั่ งรวมถุงแต่ และครั้ งอาจจะไม่

เท่ า กัน ระบบจะอนุญาตให้ ตัดบัญชี ได้ตามปกติหรือไม่?

• บริษัทใช้ วัตถุดิบทั้ ง ในประ เทศและต่างประ เทศในการผลิต แต่ เวลาที่ตัด stock หรือยื่นสูตรการผลิต 

บริษัทจะยื่น เฉพาะที่น า เ ข้ าจากต่างประ เทศเท่ านั้น  เวลาส่ งงานออกต่างประ เทศ น้ าหนักในใบขนจะไม่ เท่ ากัน

แบบนี้ ต้องท าอย่างไรคะ

ระบบยั ง ไ ม่ ได้ เชื่อมโยงข้อมูล ระหว่างสูตรผลิตภัณฑ์ของ BOI กับใบขนสินค้ าขาออกกับกรมศุลกากร ดั งนั้น  

สามารถตัดบัญชี ได้ตามปกติ และการระบุน้ าหนักของผลิตภัณฑ์ให้ระบุน้ าหนักการใช้ วัตถุดิบรวมส่วนสูญเสีย 

หรือ Gross Weight



• กรณีที่สูตรการผลิตของเดิมไม่มีน้ าหนัก เมื่ อ ใ ช้ระบบใหม่ต้องระบุน้ าหนักจะต้องท าอย่าง ไร

• สูตรการผลิตเดิมไม่ ได้ระบุน้ าหนัก จะตัดบัญชีในระบบใหม่ได้อย่างไร หรือต้อง ไปเพิ่มข้อมูลน้ าหนัก

ในสูตรการผลิตเดิม

การขออนุ มัติ สูตรอ้างอิ งและสูตรผลิตภัณฑ์ ในระบบฐานข้อมูล RMTS Onl ine จ า เป็นต้องระบุน้ าหนัก ตาม

โครงสร้ างการคี ย์ข้อ มูล ส่วนสูตรผลิตภัณฑ์ที่อยู่ ในระบบปัจจุบันไม่ต้องแก้ ไขข้อมูลหรือคี ย์น้ าหนักเพิ่ม

เรื่อง  Weight Per Piece (KGM) ซึ่ งก่อนหน้ านี้ ไ ม่ เคยระบุ เมื่อขอ Max Stock และ สูตรการผลิต 

ที่ท่ านแจ้ ง ว่า  น้ าหนักในใบขนต้องตรงกันกับ น้ าหนักในใบขน อันนี้หมายถึงทั้ ง  ขาน า เข้ า และส่ งออกเลย

หรือไม่  (บริษัท เป็น ITC สินค้ า เป็นลูกยางน้ าหนักเบา ชิ้น เล็ก ๆ ) 

Weight Per Piece (KGM) หมายถึง  น้ าหนักของผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยที่ท าการผลิตแล้ว และ เมื่อ

ส่ งออกในใบขนสินค้าขาออกจะมีการระบุน้ าหนักผลิตภัณฑ์ เช่น เดียวกัน  ซึ่ งข้อมูลทั้ ง  2 ส่วนควร

ตรงกันหรือใกล้ เคียงกันมากที่สุด



โดยปกติการยื่น สูตรการผลิตเราต้อง เอาตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ไปด้วยระบบใหม่ยังต้องส่ งตัวอย่าง

ผลิตภัณฑ์หรือไม่

ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง :  กรณี เจ้ าหน้ าที่พิจารณาแล้วต้องการดูตัวอย่างผลิตภัณฑ์ อาจจะมีการร้องขอไป

ภายหลัง  ทั้ งนี้ ขึ้ นอยู่ กับดุลพินิจของเ จ้าหน้าที่ผู้พิจารณา

ในกรณีที่บริษัท เป็นกิจการ IPO จ า เป็นหรือ ไม่ ในการใส่น้ าหนักของผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย

จ า เป็นต้องกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องตามโครงสร้ างการคี ย์ข้อ มูล

ในส่วนของ IPO จะระบุชื่อผลิตภัณฑ์ ว่าอย่างไร

ใช้ชื่อ วัตถุดิบที่น า เข้ า เป็นชื่อผลิตภัณฑ์



กรณีกิจการแบบ IPO ขายชิ้นส่วนให้ โรงงาน จะคิดน้ าหนักของผลิตภัณฑ์ ต่อหน่วยอย่าง ไรคะ

คิดตามน้ าหนักจริ งของชิ้นส่วนที่จดเป็นสูตรผลิตภัณฑ์

กรณีสินค้ าน ากลับ เ ข้ามาซ่อมแซม เมื่อน ากลับเข้ ามาซ่อมแล้วใช้ วัตถุดิบ BOI ในการซ่อม สามารถตัด

บัญชี วัตถุดิบดังกล่าว เพิ่ม ได้หรือ เปล่ าค่ ะ

กรณีสินค้ าน ากลับ เ ข้ามาซ่อมแซม ไม่สามารถใช้ วัตถุดิบ BOI ตัดบัญชี ได้  

กรณี วัตถุดิบชื่อ เดียวกันแต่  มีหลายรุ่น  หลายขนาด จะต้องระบุน้ าหนักอย่างไรคะ

ระบุน้ าหนักตามชื่อรุ่นและชื่อผลิตภัณฑ์ที่ผลิต เป็นผลิตภัณฑ์ส า เร็จรูปแล้ว



กรณีส่ งออกทางอ้อม สูตรการผลิตต้องระบุน้ าหนักของตัวผลิตภัณฑ์ด้วยใช่หรือ ไม่

จ า เป็นต้องระบุน้ าหนักของผลิตภัณฑ์ โดยคีย์ข้อมูลตามโครงสร้ างการคี ย์ข้อ มูลในสูตรผลิตภัณฑ์ทุกสูตร 

ไม่ ว่ าจะ เป็นการส่งออกทางตรงหรือทางอ้อม

การขอสูตรการผลิต ยั งต้องระบุส่วนประกอบว่าใช้ วัตถุดิบอะไรบ้างใช่ ไหมคะ

การขออนุ มัติ สูตรผลิตภัณฑ์  เป็นการแสดงรายละเอียดการใช้ วัตถุดิบว่าประกอบไปด้วยวัตถุดิบรายการ

ใดบ้ าง  และจ านวนการใช้ วัตถุดิบแต่ละรายการ

การยื่นขออนุ มัติสูตรการผลิตออนไลน์  จ า เป็นต้องแนบรูปภาพประกอบทุกสูตรหรือไม่ หรือสามารถ

แนบรูปตัวอย่างบางสูตรก็ ได้คะ

การแนบรูปภาพประกอบการพิจารณาขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้ าหน้ าที่  สกท . แต่ถ้ าบริษัทมีรูปตัวอย่างครบ

ทุกสูตรแนะน า ให้แนบมาให้ครบ



การระบุน้ าหนักของผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยส าหรับการขอบัญชีรายการวัตถุดิบและปริมาณสต๊อกสูง สุด 

คือน้ าหนักวัตถุดิบใช่หรือไ ม่คะ

การระบุน้ าหนักของผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย คือน้ าหนักของผลิตภัณฑ์ส า เร็จรูป ไม่ ใช่น้ าหนักของวัตถุดิบ

ส าหรับสูตรการผลิตเดิมที่ ได้รับอนุ มัติแล้วจะไ ม่ มีน้ าหนัก บริษัทจะต้องใส่น้ าหนัก เข้ า ไปใหม่หรือป่ าวคะ ท ายั ง ไง

ไม่ต้องแก้ ไขหรือใ ส่น้ าหนักเพิ่ม สามารถใช้ข้อมูลเดิมในการตัดบัญชีวัตถุดิบได้ตามปกติ

ขอสอบถามเรื่องน้ าหนักในการจดสูตรกับใบขนต้องตรงกัน แต่ของบริษัทไม่สามารถท า ได้ เนื่ องจากถึงแ ม้จะ

เป็นสินค้ าตัว เดียวกันรุ่น เดียวกัน แต่ต่ า งกันตรง opt ion ไม่ เหมือนกันน้ าหนักไม่ เท่ ากันทุก เครื่อง จะท า

อย่ าง ไรได้ค่ ะ

การระบุน้ าหนักของผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยในสูตรผลิตภัณฑ์ ยั ง ไ ม่ มีผลกับการตัดบัญชีวัตถุดิบ บริษัทไม่ต้อง

แก้ ไขข้อมูลใด ๆ แต่ควรระบุน้ าหนักในการขออนุ มัติสูตรให้ ใกล้ เคียงกับของจริ งมากที่สุด



ในการยื่น สูตรการผลิต มีสูตรยื่นครั้ งล่ ะ  500 สูตร เวลายื่น สูตรในระบบต้องคี ย์ ไฟล์ละสูตร หรือคีย์

บรรทัดต่อลงมาคะ

การคีย์ข้อ มูลในระบบฐานข้อมูล RMTS Onl ine ก าหนดให้  1  ไฟล์  คีย์ข้อ มูลได้  50 Sheet  ก าหนดให้  1  Sheet 

ต่อ 1  สูตร และ 1 สูตรมี ได้หลายรุ่นภายใต้  Usage เดียวกัน และสามารถยื่นค าร้องในการขออนุ มัติพร้อมกันได้

มากกว่า 1 ค าร้อง

ชื่อ  ผลิตภัณท์ กับชื่อ รองเป็นชื่อ เดียวกันได้หรือ ไ ม่

สามารถเป็นชื่อ เดียวกันได้ เนื่องจากน าผลิตภัณฑ์มาเป็น วัตถุดิบในการผลิต ชื่อผลิตภัณฑ์คือชื่อของ

สินค้ าที่ผลิตและส่ งออก ส่วนชื่อรอง คือชื่อของวัตถุดิบที่ ใช้ ในการน า เข้ ามาผลิต เป็นผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ตามบัตรส่ง เสริมจ า เป็นจะต้อง เป็นชื่อ เดียวกับชื่อผลิตภัณฑ์หรือไม่คะ เช่น ชื่อ

ผลิตภัณฑ์ตามบัตร PRINTED CIRCUIT BOARD ASSEMBLY(PCBA) แต่ชื่อผลิตภัณฑ์คือ PCBA 

โดยระบุตามใบขนขาออก

ไม่จ า เป็น



หากมีการเปลี่ยนแปลงน้ าหนักสินค้ า แต่ ไม่กระทบข้อมูลสูตรที่ เคยยื่นและอนุ มัติ ไ ว้  จะต้องยื่นแก้ ไข

น้ าหนักที่  BOI หรือไ ม่

ระบบฐานข้อมูล RMTS Onl ine ยัง ไ ม่ มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมศุลกากรจึงยัง ไ ม่ต้องด า เนินการแก้ ไข หากใน

อนาคตมีการพัฒนาให้ เชื่อมโยงแล้วจะต้องแก้ ไขหรือ ไม่จะต้องขอแนวปฎิบัติจากส านักงาน BOI ต่อไป

น้ าหนักต่อชิ้นของผลิตภัณฑ์นั้นตอนส่ง  BOI คือน้ าหนักต่อชิ้น เช่น 1  kg  แต่ เวลาท า ใบขนนั้น น้ าหนักจะถูก

คูณตามจ านวนรายการนั้นๆ เช่นรายการที่  1  ในใบขนส่งออกทั้ งหมด 100 ชิ้น น้ าหนักรายการที่  1  ในใบขน 

เท่ ากับ 100 ทั้ งนี้ ร ะบบ boi สามารถค านวณได้ ใช่หรือไ ม่

ระบบไม่สามารถค านวณให้อัตโนมัติ  แต่ เป็นการระบุ ข้อมูลของบริษัท เอง

น้ าหนักที่ส่ งออกต่อชิ้น  ที่ แสดงในใบขน ดึ งมาจากสูตรของ BOI ใช่ ไหมคะ

ไม่ ใช่  เนื่ องจากระบบยังไ ม่ ได้ เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมศุลกากร น้ าหนักต่อชิ้นที่ แสดงในใบขนบริษัทต้อง เป็นผู้กรอก

ข้อมูล เอง



Product card คือ อะ ไรค่ ะ  รบกวนช่วยยกตัวอย่าง ให้หน่อยค่ ะ  เช่นบริษัทส่ งออกชุดชั้น ในสตรี  

Product name คือ Corsety Bra  Product code = C 1234

หมายถึง  ชื่อผลิตภัณฑ์ตามบัตรส่ง เสริม ซึ่ งบริษัทต้องดูรายละเอียดในบัตรส่ ง เสริมของท่าน แต่ทั้ งนี้ สมาคมจะ

เชื่ อมโยงข้อมูลกับ สกท .  และดึ งข้อมูล Product Card ของบริษัทออกมาแสดงในระบบ IC Onl ine System 

เพื่อ ให้น า ไปใช้ งานได้สะดวกต่อไป

สูตรการผลิตที่ ได้รับอนุ มัติ  บริษัทสามารถยื่นตัดบัญชี ได้ เลยหรือ ไม่

การขออนุ มัติผ่ านระบบฐานข้อมูล RMTS Onl ine เมื่ อ เจ้ าหน้ าที่สกท .พิจารณาอนุ มัติสูตรผลิตภัณฑ์แ ล้ว

ระบบจะบันทึกข้อมูลลงระบบ RMTS Onl ine ให้อัต โนมัติ โดยไม่ต้องคี ย์ ข้อมูลซ้ า  บริษัทสามารถตัดบัญชี

วัตถุดิบได้

สูตรการผลิตที่ตัดบัญชีตามปริมาณจ า เป็นต้องใส่น้ าหนักของผลิตภัณฑ์หรือไม่คะ

การระบุน้ าหนักของผลิตภัณฑ์ให้ระบุ ในขั้นตอนการขออนุ มัติสูตรกับ เจ้ าหน้ าที่  สกท .  เท่ านั้น  ขั้นตอน

การตัดบัญชี วัตถุดิบไม่ต้องระบุน้ าหนักของผลิตภัณฑ์



สูตรการผลิตกรณีบริษัทใ ช้ เ ม็ดพลาสติกหลายชนิดที่ แจง ในตารางสูตร และใช้ชิ้นส่วนต่ าง ๆ เช่น สกรู  

เทป ประกอบด้วย เมื่ อค านวณน้ าหนักแล้วพบว่าน้ าหนักไม่ตรงกับ usage per ที่ชั่ งจริ งของ

ผลิตภัณฑ์ จะมีผลอะไรหรือ ไม่ะ

น้ าหนักของผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยไม่มีผลกับการตัดบัญชี วัตถุดิบ แต่ ใช้ เพื่อประกอบการพิจารณาของเจ้ าหน้าที่  

สกท .  สามารถประมาณการได้ ให้ ใกล้ เคียงกับผลิตภัณฑ์จริ ง

บริษัทได้รับการส่ง เสริมประเภท ITC กรณีขอบัญชีรายการวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสู งสุดช่อง product 

card ชื่อผลิตภัณฑ์ตามบัตรส่ง เสริมของบริษัทต้องระบุอย่างไร เพราะของบริษัท เป็นขอบข่ายธุรกิจ

ให้ระบุตามที่ส านักงานบันทึกในระบบ โดยสมาคมจะท าการเชื่ อมโยงข้อมูลกับ สกท .  และจะน ามาแสดง

ชื่อผลิตภัณฑ์ตามบัตรส่ง เสริมของแต่ละบริษัทไ ว้ที่ ร ะบบ IC Onl ine System  ให้บริษัทท าการ

คัดลอกไปใช้งานต่อไป

การพัฒนาระบบเฟส 1  ในกรณีที่ แก้ ไขสูตรใช้ ได้หรือไ ม่ หรือ เฉพาะการท าสูตรใหม่อย่าง เดียว

ระบบฐานข้อมูล RMTS Onl ine ให้บริการทั้ ง ในส่วนการขอนุ มัติ/การแก้ ไข บัญชีรายการวัตถุดิ และปริมาณสต็อก

สู งสุด สูตรผลิตภัณฑ์ การก าหนดวันน า เข้ าครั้ ง แรก และการขออนุญาตส่งออกวัตถุดิบไปต่างประ เทศ



หน่วยตอนน า เข้ า เป็น กิ โลกรัม แต่ส่ งออกเป็น ตัน มีระบบการ converse หน่วยหรือไม่คะ

ไม่ มีระบบการ Converse หน่วยในขั้นตอนการน า เข้ า เป็นหน่วยของวัตถุดิบ แต่หน่วยในขั้นตอนการส่ งออกเป็น

หน่วยของผลิตภัณฑ์ส า เร็จรูป ซึ่ ง ไม่จ า เป็นต้อง เป็นหน่วยเดียวกัน

สูตรการผลิตที่ยื่น ในระบบต้องแนบรูปภาพและกรรมวิธีการผลิตหรือไม่  

ในขั้นตอนการยื่นขออนุ มั ติ  ระบบจะก าหนดให้ยื่นรูปภาพประกอบการพิจารณา

น้ าหนักของผลิตภัณฑ์ต้อง เป็นตัว เลขเดียวกันตามสูตรการผลิต และตอนส่งออกใช่หรือไ ม่ 

เป็นน้ าหนักที่ ใกล้ เคียงกัน อาจจะไม่ตรงกัน 100 เปอร์ เซ็น



หากบริษัทขออนุ มัติสูตรจาก BOI โดยไม่มีการระบุน้ าหนักของผลิตภัณฑ์เนื่ องจากเป็นสินค้าซื้อมาขายไป 

บริษัทจะต้องระบุน้ าหนักผลิตภัณฑ์ โดยอ้ าง อิงจากไหน เนื่ องจาก BOM ที่ ได้รับอนุ มัติจาก BOI ไม่ มีการระบุ

น้ าหนักผลิตภัณฑ์

เป็นตัว เลขที่สามารถประมาณการได้จากที่ชั่ งของผลิตภัณฑ์จริ ง

RMTS แบบ Onl ine เฉพาะส่วนที่ เป็นการด า เนิการกับ IC ใช่หรือ ไ ม่ ในส่วนของการอนุ มัติสูตร หรือข้อมูล

อื่นๆ ยั งต้องด า เนิการแบบ Paper กับ BOI เหมือนเดิมอยู่ ใช่หรือไ ม่

ระบบ ฐานข้อมูล RMTS Onl ine ด า เนินการทั้ ง ในส่วนของ IC และ BOI เป็นการพิจารณาและอนุ มัติผ่ าน

ระบบ ยกเลิกการใช้ เอกสารประกอบการพิจารณา และ ไ ม่มีหนั งสืออนุ มัติ

stock reject สามารถขอคาดการณ์ปริมาณล่วงหน้ า ได้หรือ ไ ม่ ปัจจุบันขอชิป เ ม้นท์ต่อชิป เ ม้นท์

สต็อก Reject หรือกรุ๊ป R  สามารถขอล่วงหน้า ได้  โดยก าหนด ให้  Product Capacity คิด เป็น 5% 

ของก าลั งการผลิตของแต่ละผลิตภัณฑ์ในโครงการ (หรือ 15% ของ BOI Capacity )



การขออนุ มัติ  Max Stock สามารถขอเพิ่มหน่วยวัตถุดิบได้หรือไ ม่ เช่น น า เข้ ามา เป็น KGM. 

แต่อยากเพิ่มหน่วย C62 เข้ า ไปในหน่วยการน า เข้ า

วัตถุดิบชื่อ เดียวกันระบบอนุญาตให้ขอชื่อซ้ ากันได้  แต่จะต้องขอเป็นคนละหน่วยและแยกเป็นคนละรายการ

รบกวนอธิบายรายการวัตถุดิบ ประ เภท R อีกครั้ ง

กรุ๊ป R คือรายการวัตถุดิบที่น ากลับเข้ ามาซ่อมแซมเพื่อส่ งกลับออกไป  หมายถึ ง สินค้าที่บริษัทส่ งออกไป

ยั งต่ างประ เทศแล้วปรากฏว่าลูกค้าปลายทางส่ งกลับ เนื่ องจากเกิดความเสียหาย จึ งต้องน ากลับ เข้ ามา เพื่อ

ซ่อมแซมแล้วส่ งกลับออกไปใหม่ ซึ่ งการน ากลับเข้ ามาในประเทศเปรียบเสมือนการน า เข้ า วัตถุดิบที่จ ะต้องมี

การขออนุ มัติบัญชีรายการส าหรับการขอยกเว้นภาษีอากรขา เข้ า และขออนุ มัติสูตรผลิตภัณฑ์ส าหรับการ

ตัดบัญชี เมื่ อซ่อมเสร็จและต้องส่ งออกไปอีกครั้ ง  แนะน า ให้ก าหนดรายการวัตถุดิบ ขึ้นต้นด้วยอักษร "R"


