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บริษัท เก่ าที่ เคยมีข้อมูลอยู่ แล้ว ทาง BOI จะโอนข้อมูลเข้ าระบบให้ ไหมค่ ะ หรือต้องท าบัญชีใหม่ทั้ งหมด

สมาคมจะเป็นผู้ด า เนินการโอนข้อมูลจากระบบปัจจุบัน เข้ าระบบใหม่ให้ เอง โดยบริษัทไม่ต้องด า เนินการใด ๆ

การขอสูตรการผลิต ต่อไปนี้ เ ราก็ส่ ง ใน RMTS Onl ine ได้ เลยไม่ต้องท าจดหมายน า  หนั งสือครุฑ แล้ว ใช่หรือไ ม่

ในการยื่นขอสูตรการผลิตระบบใหม่ ยั งต้องท าหนั งสือน าของบริษัทอยู่หรือไ ม่

หลั งจากเริ่ม ใช้  ระบบใหม่ เรา ไม่ต้องยื่น เอกสารอนุ มัติจากบี โอไอแล้วหรือไม่

ระบบฐานข้อมูล RMTS Onl ine เป็นระบบไร้ เอกสาร  ไม่ต้องใช้หนั งสือน า  สามารถคี ย์ข้อ มูลตาม

แบบฟอร์มที่ก าหนด แล้วส่ งผ่ านระบบ IC Onl ine 

หลั งจากได้รับอนุ มัติแล้วสามารถ download หนั งสือครุฑมาเก็บไ ว้ ได้ ใช่หรือไ ม่ 

ระบบ RMTS Onl ine ไม่มีหนั งสืออนุ มัติหรือหนังสือครุฑ แต่ มีข้อ มูล เก็บไ ว้ ในรูปแบบอิ เ ล็กทรอนิกส์ 



ต่อไปนี้ ไ ม่ต้องไปยื่นขออนุ มัติปริมาณสต็อคสู งสุดและ สูตรการผลิตที่  ส านักงาน BOI และ ไ ม่ต้องไป 

ยื่นอัพเดท ฐานข้อมูลที่  IC  แล้วชื่อ ไ ม่

ถูกต้องค่ ะ  การขออนุ มัติต่ า งๆ ให้ขอผ่ านระบบฐานข้อมูล  RMTS  Onl ine

เพิ่ม เติม ใช้ แค่ ไฟล์  excel กรอกข้อมูลแล้ว submit ไปได้ เลยใช่หรือไ ม่ส าหรับการขอสูตรใหม่

ถูกต้องค่ ะ   โดยใช้แบบฟอร์มการคี ย์ข้อมูลสูตรผลิตภัณฑ์ตามที่ก าหนด  เมื่ อคี ย์ ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

ส่ งผ่ านระบบ IC Onl ine 

ถ้ายื่นขอสูตรการผลิตแล้ว ไ ม่ผ่ าน สามารถแก้ ไขหรือต้องยื่นใหม่หรือไม่

สามารถแก้ ไขข้อผิดพลาดตามที่ ร ะบบแจ้งแล้วยื่นใหม่



เวลาใช้ งานระบบหากติดปัญหาจะมี เบบอร์  cal l  center ให้สอบถามไหมเนื่องจากโทรเข้ ากอง

ติดต่อยาก

กรณีระบบมีปัญหา หรือต้องการสอบถามเกี่ยววิธีการใช้ งานระบบฐานข้อมูล RMTS Onl ine 

ติดต่อที่สมาคม โทร 02 9361429 ต่อ 512 - 515

ไฟล์ที่ส่ งผ่ านระบบ ต้องมีขนาดไม่ เกิน เท่ า ไหร่

มีการก าหนดจ านวนหน้ากระดาษ ที่ ใช้ยื่น  onl ine หรือไม่

1  ไฟล์ก าหนดให้ มีขนาดไม่ เกิน 2 MB ทั้ ง ไฟล์ ข้อมูลและไฟล์รูปภาพ

ใช้ แบบฟอร์ม เดิมในการยื่นขออนุ มัติ  stock แต่ แค่ส่ งผ่ านระบบออนไลน์ ใช่หรือไ ม่

กรณีขออนุ มัติสูตร ต้องยื่นข้อมูล excel ใช้ตารางตามแบบของเรา เลยใช่หรือไม่  ไม่ ต้อง Download 

ตารางจาก BOI ใช่หรือ ไ ม่

การใช้ งานฐานข้อมูลระบบ RMTS Onl ine ให้ ใช้ แบบฟอร์มใหม่ตามที่ร ะบบออกแบบไว้ โดยสามารถ 

Download แบบฟอร์มการคี ย์ ข้อมูลที่  www.ic.or . th



การท างานของระบบใหม่ ของ Phase1 เป็นการยื่นงานแค่ครั้ ง เดียวใช่ ไหมค่ ะ  คือถ้ า เจ้ าหน้าที่BOI 

อนุมัติ แล้วข้อมูลนั้นก็จะ เข้ าระบบ RMTS เลยใ ช่หรือ ไม่

งาน Phase I  มีทั้ ง งานขออนุ มัติครั้ ง แรกและการขอแก้ ไข เมื่ อ เ จ้าหน้าที่  สกท .พิจารณาอนุ มัติแล้ว ระบบจะ

บันทึกข้อมูลลงระบบ RMTS อัตโนมั ติ โดยบริษัทไม่ต้องยื่นข้อมูลซ้ าที่สมาคม

ข้อมูล เช่น สูตรการผลิต หรือ อะ ไรที่ เปลี่ยนแปลง โดยการให้  IC ตรวจก่อน ที่ จ ะน าข้อมูลยื่น ให้  BOI

ระบบ RMTS Onl ine จะไม่ มีขั้นตอนการตรวจจาก IC แต่จะ เป็นการส่ง ข้อมูลจากบริษัท ถึ ง เจ้ าหน้ าที่  

สกท . โดยตรง และ เมื่อ เจ้ าหน้ าที่  สกท .อนุ มั ติแล้ว ระบบจะบันทึกข้อมูลลงระบบโดยบริษัทไม่ ต้องยื่นข้อมูล

ซ้ าที่สมาคม

การยื่นขออนุ มัติสูตรการผลิต ,  การส่ งออกวัตถุดิบออกไปต่างประ เทศยื่นออนไลน์ผ่ านระบบ RMTS 

ของ IC ได้ เลยใช่หรือไ ม่  

ถูกต้องค่ ะ



ยื่นMAX STOCK PAPER  ไป เมื่ อ วันที่  14/7/2563 รออนุมั ติ  ถ้ า ได้รับอนุ มัดิ แล้ว สามารถเอาข้อมูล

นี้มาขอ FORMULA แบบออนไลน์ ได้หรือ ไ ม่

กรณี ได้รับอนุ มัติ แบบ Paper และคีย์ข้อ มูลบันทึกลงระบบ RMTS ปัจจุบันกับสมาคมแล้ว สามารถขอ

อนุมัติสูตรผ่ านระบบ RMTS Onl ine ได้

หลั ง วันที่  1  เป็นต้นไป  เมื่ อ  BOI อนุมัติ แล้ว ต้องยื่นงานต่อกับ IC หรือไ ม่

เมื่ อระบบเปิดให้บริการแล้ว ค าร้องที่ยื่ นผ่ านระบบฐานข้อมูล RMTS Onl ine และได้รับการอนุ มั ติแล้ว

ไม่ต้องน ามายื่นที่สมาคม เนื่ องจากระบบจะบันทึกผลการอนุ มัติ ให้ แบบอัตโนมัติ

ในกรณีที่ มีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่จะต้องส่ งออกวันนี้ เลยดังนั้น เราจะต้องส่ งสูตรอนุ มัติก่อนที่จ ะส่ งออกไหมค่ ะ

สามารถขออนุ มัติสูตรผลิตภัณฑ์ได้ทั้ ง ก่อน หรือหลั งการส่ งออก



เมื่ อยื่น เอกสารเข้ าระบบ เราจะทราบขั้นตอนการอนุ มัติ  ว่ าถึ ง ไหน อนุมัติหรือยัง

สามารถตรวจสอบสถานะการพิจารณาผ่านระบบได้ตลอดเวลา

เมื่อ เริ่ม ใช้ระบบใหม่แล้ว ระบบจะอัพเดทให้อัตโนมัติ  ในส่วนของบัญชีรายการวัตถุดิบและปริมาณสต็อก

สู งสุด และสูตรการผลิต น้ าหนักก็จะอัพเดทให้อัตโนมัติตามข้อมูลใบขนที่ เคยส่งออกหรือไม่

รายการที่ขออนุ มัติผ่ านไปแล้ว ไ ม่ มีการระบุน้ าหนัก จะต้องท าการท า เรื่ องยื่นขอใหม่แบบระบุน้ าหนัก

หรือ ไม่

สูตรการผลิตที่ ได้รับอนุ มัติ เป็น paper แล้ว ถ้ า เริ่มระบบใหม่ต้อง เ ข้า ไปแก้ ไข เพิ่ม ข้อมูล weight per 

piece หรือไ ม่  เนื่ องจากสูตรที่ ได้รับแบบ paper ไม่ มี ใส่ข้อ มูล weight per piece ค่ ะ  (ปัจจุบันสูตร

มีการส่ งออกเป็น C62 และ KGM)

ข้อมูลที่ โอนมาจากระบบ RMTS  ปัจจุบัน เมื่ อ โอนเข้ าระบบฐานข้อมูล RMTS Onl ine จะ เหมือนเดิมทุกอย่าง  

ไม่ ได้ท าการ Update น้ าหนักในสูตรการผลิต และบริษัทไม่ต้องแก้ ไขข้อมูลใด ๆ  สามารถใช้ ข้อมูลเดิมส าหรับ

การสั่ งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบได้ตามปกติ  


