
หลังจากท่ีสมาคม ฯ ได้ เ ปิด ใ ห้บริการระบบ
ฐานข้อมูล RMTS Online เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 มี
ผู้ใช้บริการสอบถามปัญหาเข้ามาจ านวนไม่น้อย ซ่ึงมีทัง้
ค าถาม เ ก่ียว กับการ ใ ช้งานครั ้ง แรก การ จัดท า
รายละเอียดเอกสารประกอบการพิจารณา และการขอ
อนุมัติส่งออกวัตถุดิบไปต่างประเทศ ซ่ึงเป็นอีกหน่ึง
ฟังก์ชัน่งานท่ีเปิดให้บริการพร้อมกับการขออนุมัติบัญชี
รายการวัตถุดิบและสูตรผลิตภัณฑ์ และมีผู้ใช้บริการเข้า
ใช้งานเป็นจ านวนมาก ดังนั้น ฉบับนี้ผู้ เขียนจึงขอ
น าเสนอรายละเอียดการท างานของฟังก์ชั่นงานขอ
อนุมัติส่งออกวัตถุดิบไปต่างประเทศเพื่อให้ผู้ใช้บริการ
เกิดความเข้าใจมากขึน้
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ขั ้นตอนท่ี 1 : การขออนุมัติส่งออกวัตถุดิบไป
ต่างประเทศ หมายถึง ขั ้นตอนการขออนุมัติส่งออก
วัตถุดิบไปต่างประเทศกับส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน หรือ สกท. ว่าบริษัทต้องการส่งออก
วัตถุดิบไปต่างประเทศตามรายละเอียดท่ีมีการสั่งปล่อย
วัตถุดิบ โดยระบบจะให้เลือกเลขท่ีหนังสืออนุมัติสั่งปล่อย ฯ
เลือกรายการวัตถุดิบ ช่ือวัตถุดิบ และปริมาณท่ีต้องการ
จะส่งออก และตรวจสอบกับใบขนสินค้าขาเข้า เมื่อ
ตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลถูกต้องระบบจะอนุมัติ
อัตโนมัติ และออกเลขหนังสืออนุมัติให้ส่งออก 1 เลขท่ี 
ต่อ 1 ค าร้อง เพื่อให้บริษัทน าไประบุลงในใบขนสินค้า
ขาออกในขัน้ตอนการส่งออกต่อไป

ทัง้นี้ ผู้เขียนขออธิบายรายละเอียดและวิธีการขอ
อนุมัติส่งออกในขั ้นตอนท่ี 1 ก่อน โดยเริ่มต้นด้วย
สาระส าคัญของการใช้งานและเง่ือนไขในการส่งออก ดังนี้

1. บริษัทสามารถระบุเลขท่ีหนังสือนุมัติสัง่ปล่อย หรือ
งวดท่ี และช่วงเวลาของการสั่งปล่อย เพื่อค้นหาข้อมูล 
โดยระบบจะแสดงข้อมูลการสั่งปล่อยตามรายละเอียดท่ี
ค้นหา เพื่อให้บริษัทเลือกงวดท่ี เลขท่ีอนุมัติ นร. รายการ
วัตถุดิบท่ีสัง่ปล่อย และปริมาณวัตถุดิบท่ีสั่งปล่อย ส าหรับ
ขออนุมัติส่งออก ฯ 

2. ระบบจะตรวจสอบเลขท่ีอนุมัติ นร. สั่งปล่อย
วัตถุดิบว่า มีเลขท่ีใบขนสินค้าขาเข้าหรือไม่ ซ่ึงระบบ
ฐานข้อมูล RMTS Online จะเช่ือมโยงข้อมูลกับระบบของ 
สกท. ท่ีดาวน์ โหลดข้อมูลมาจากกรมศุลกากรให้ตรวจสอบ 
กรณี ไม่พบเลขท่ีใบขนสินค้าขาเข้า ระบบจะไม่สามารถออก
เลขท่ีหนังสืออนุมัติให้ส่งออกได้

การขออนุมัติส่งออกวัตถุดิบไปต่างประเทศ
แบ่งการท างานออกเป็น 2 ขัน้ตอน

ระบบฐานข้อมูล
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ขั ้นตอนที่ 2 : การขออนุมัติปรับยอดวัตถุดิบ 
หมายถึง หลังจากท่ีบริษัทได้ท าการส่งออกวัตถุดิบไป
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว เป็นขัน้ตอนการน าหลักฐาน
การส่งออกหรือใบขนสินค้าขาออกท่ีได้ส่งออกวัตถุดิบ
ตามท่ีได้รับอนุมัติให้ส่งออกในข้อท่ี 1 มาท าการปรับยอด
วัตถุดิบในระบบ RMTS กับสมาคม ฯ

3. เลข ท่ีอนุมั ติ นร. สั่งปล่อยวัตถุดิบ 1 เลข ท่ี 
สามารถเลือกขออนุมัติส่งออกรายการวัตถุดิบ ไป
ต่างประเทศได้หลายครัง้ แต่เม่ือรวมจ านวนแล้วต้องไม่เกิน
จากจ านวนท่ีน าเข้าในแต่ละรายการ

4. จ านวนท่ียื่นขออนุมัติส่งออกต้องน้อยกว่าหรือ
เท่ากับจ านวนในการสั่งปล่อยวัตถุดิบตามเลขท่ีอนุมัติ นร. 
สัง่ปล่อยวัตถุดิบท่ีอ้างอิง

5. วัตถุดิบท่ีจะขออนุมัติส่งออกได้ต้องเป็นรายการ
วัตถุดิบหรือวัสดุจ าเป็นเท่านัน้ (ESS MAT = N หรือ Y)

6. 1 ค าร้องของการขออนุมัติส่งออก ฯ สามารถเลือก
หนังสืออนุมัติสั่งปล่อยได้มากกว่า 1 นร. สั่งปล่อยวัตถุดิบ 
โดยบริษัทสามารถเลือก นร. สั่งปล่อยวัตถุดิบเพิ่มเติมได้
จนกว่าจะคลิกส่งค าร้อง

7. บริษัทสามารถขอยกเลิกหนังสืออนุมัติส่งออก
วัตถุดิบไปต่างประเทศได้ หากยังไม่ ได้มีการส่งออก

8. ระบบจะตรวจสอบยอดคงเหลือวัตถุดิบ (Balance) 
ณ ปัจจุบันว่า จะต้องมีมากกว่าหรือเท่ากับจ านวนที่ขอ
อนุมัติส่งออก โดยระบบจะตรวจสอบเป็นครัง้ ๆ ตามที่บริษัท
ยื่นค าร้อง

9. เม่ือบริษัทได้รับอนุมัติให้ส่งออกตามปริมาณท่ีระบุ
แล้ว ระบบจะจัดเก็บปริมาณที่ขออนุมัติส่งออกไว้ โดยการ
จองยอดของ Balance เพราะหากบริษัทได้ขออนุมัติ
ส่งออกเสมือนว่าบริษัทได้ด าเนินการส่งออกแล้ว



ทัง้นี ้ขอขยายความเพิ่มเติมในข้อ 8 และ ข้อ 9 
อีกเล็กน้อย ความหมายของข้อ 8 คือ การท่ีบริษัทจะ
ขออนุมัติส่งออกวัตถุดิบไปต่างประเทศในแต่ละครั ้ง
ได้นัน้ ระบบจะต้องตรวจสอบวัตถุดิบรายการนัน้ก่อน
ว่ามียอดคงเหลือวัตถุดิบ (Balance) มากกว่าหรือ
เท่ากับจ านวนท่ีจะขออนุมัติส่งออกหรือไม่ หากมี
จ านวนยอดคงเหลือวัตถุดิบไม่เพียงพอ คือ มีปริมาณ
น้อยกว่ายอดท่ีจะขออนุมัติส่งออก ระบบจะไม่สามารถ
ส่งค าร้องเพื่อขออนุมัติส่งออกได้
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ส าหรับการใช้งานระบบในช่วงแรก ๆ พบว่าผู้ใช้บริการหลายรายประสบปัญหา “ไม่พบข้อมูลเลขหนังสืออนุมัติ
สัง่ปล่อยงวดดงักลา่วในฐานข้อมูลกรมศุลกากร” หมายความว่า ไม่พบข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าจากกรมศุลกากรนัน่เอง 
หากบริษัทประสบกับปัญหาดังกล่าว ให้บริษัทแจ้งรายละเอียดเลขท่ีใบขนสินค้าขาเข้ามายังสมาคม ฯ ท่ี E-mail: 
databaseonline@ic.or.th หรือ เบอร์โทรศพัท์ 0 2936 1429 ต่อ 512 – 515 เพื่อสมาคม ฯ จะได้ประสานงานกับหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบข้อมูลต่อไป 

ส าหรับข้อ 9 หมายความว่า เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติ
ให้ส่งออกตามจ านวนท่ีระบุแล้ว ระบบจะน ายอดนัน้ไปจอง
ยอดคงเหลือของวัตถุดิบ (Balance) (ส่งผลให้ยอด Balance
ลดลง ซ่ึงจะมีผลกับการตัดบัญชีวัตถุดิบ ในกรณีท่ีบริษัท
มาท าการตัดบัญชีวัตถุดิบต่อจากการขออนุมัติส่งออก 
และมียอดคงเหลือน้อยกว่าปริมาณท่ีจะตัดบัญชีวัตถุดิบ 
บริษัทจะไม่สามารถตัดบัญชีวัตถุดิบในครัง้นัน้ได้) เสมือน
ว่าบริษัทได้ด าเนินการส่งออกแล้ว ตัวอย่างรายละเอียด
ดังรูปภาพ

ทัง้นี้ หากท่านมีข้อสงสัยเก่ียวกับการใช้งานระบบฐานข้อมูล RMTS Online หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถส่งข้อมูลสอบถามได้ทาง E-mail : databaseonline@ic.or.th หรือโทรศพัท์ 0 2936 1429 ต่อ 512 – 515


