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ระบบ IC Online System เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในการส่งข้อมูล
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คู่มือการใช้งานระบบ IC Online System (ICOS) 
 

 ระบบ IC Online System (ICOS) เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในการรับส่งข้อมูล
สั่งปล่อยและตัดบัญชีผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมายังสมาคมฯ ซึ่งนอกเหนือจากการยื่นข้อมูลผ่าน Diskette หรือ USB Disk 
(Flash Drive) แล้ว ส าหรับระบบ ICOS จะประกอบการท างาน 2 ระบบ คือ 

1. ระบบ Import Online 
2. ระบบ Export Online 

 การส่งข้อมูลผ่านระบบ ICOS  ผู้ประกอบการยังจ าเป็นต้องส่งเอกสารประกอบการสั่งปล่อย และตัดบัญชีวัตถุดิบมาควบคู่
กับการส่งข้อมูล 
 รูปแบบแฟ้มข้อมูลที่ใช้ในการสั่งปล่อยหรือตัดบัญชี ยังคงเป็นรูปแบบ XLS File ที่บันทึก 
จากโปรแกรม Microsoft Excel โดยระบบ ICOS ยังสามารถรองรับรูปแบบแฟ้มข้อมูล XLSX ด้วย 
 
ความต้องการของระบบ IC Online System (ICOS) 
 ผู้ประกอบการจะต้องเตรียมอุปกรณ์ทางด้าน Hardware และ Software ดังนี้ 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ที่ติดต้ังระบบ Windows XP, Windows Vista, Windows 7 หรือ Windows 8 
2. โปรแกรม Internet Explorer ตั้งแต่เวอร์ชั่น 7.0 ขึ้นไป 
3. โปรแกรม Microsoft Excel เวอร์ชั่น 2003 ขึน้ไป 
4. โปรแกรม Acrobat 
5. ระบบ Internet 
 

การขอ User Name และ Password 
 ให้ผู้ประกอบการด าเนินการติดต่อขอ User Name และ Password  ก่อนเข้าใช้งานระบบ  

ICOS  โดยติดต่อที่แผนกบริการสั่งปล่อยวัตถุดิบ ในกรณีที่ผู้ประกอบการใช้งานระบบ Import Online อยู่แล้ว  
ผู้ประกอบการสามารถใช้ User Name และ Password เดียวกับระบบ Import Online ในการเข้าใช้งาน 
ระบบ ICOS 
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การเข้าใช้งาน 
 ระบบ ICOS จะท างานผ่านเว็บไซต์สมาคมฯ การเข้าใช้งานให้เปิดโปรแกรม Internet Explorer แล้วเข้ามายังเว็บไซต ์
http://eservice.ic.or.th/importonline หรือเข้าผ่านเว็บไซต์ www.ic.or.th  เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะปรากฏหน้าจอดังรูป 

 
ให้ท าการกรอก User Name และ Password แล้วคลิกเลือกที่ IC Online System (RMTS-2011) (หากคลิกเลือกที่ Import 

Online จะเป็นการเข้าสู่ระบบ Import Online ของระบบ RMTS เดิม) หลังจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Login หากกรอก User Name และ 
Password ถูกต้องจะปรากฏหน้าจอดังรูป 
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เมนูส่วนกลาง 

หน้าจอหลักจะแสดงข้อความติดต่อกับผู้ใช้งาน กรณีที่สมาคมฯ มีข้อมูลข่าวสารต้องการแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบ ใน
ด้านซ้ายมือจะแสดงเมนูการท างาน ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 

1. ส่วนกลาง ประกอบด้วยเมนูย่อยดังนี้ 
- หน้าแรก 
- เช็คข้อความ 
- ข้อมูลบริษัท 
- รับข้อมูล MML 
- ออกจากระบบ 

2. ส่วนสั่งปล่อยวัตถุดิบ ประกอบด้วยเมนูย่อยดังนี้ 
- ส่งข้อมูล 
- ตรวจสอบข้อมูล 
- ตรวจสอบไฟล์ PDF ที่ส่ง  
- ตรวจสอบเอกสารแฟกซ์ 
- ตรวจสอบผลการพิจารณาสั่งปล่อย Diskette / FlashDrive 
- ดาวน์โหลดข้อมูลค้ าประกัน 

3. ส่วนตัดบัญชีวัตถุดิบ ประกอบด้วยเมนูย่อยดังนี้ 
- ส่งข้อมูล ส าหรับส่งข้อมูลตัดบัญชี 
- ตรวจสอบข้อมูล 
- ตรวจสอบผลการพิจารณาตัดบัญชี Diskette / FlashDrive 
- ดาวน์โหลดเอกสารส่งออก 
- ดาวน์โหลดข้อมูล Vendor 
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เมนยู่อยเช็คข้อความ 
ส าหรับแสดงข้อความข่าวสารที่ส่งจากสมาคมฯและ (BOI) ถึงผู้ประกอบการ กรณีที่ต้องการลบข้อความที่ไม่ต้องการ

ออก ให้คลิกที่ Delete หน้าข้อความที่ต้องการลบ 
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เมนยู่อยข้อมูลบริษัท 
ส าหรับแก้ไขข้อมูลของผู้ประกอบการ  สามารถแก้ไขได้ดังนี้  

- ชื่อผู้ติดต่อ  - เบอร์โทรศัพท์ 

- เบอร์โทรสาร - อีเมล์  

 
 

เมนูย่อยรับข้อมูล MML 

ส าหรับ Download แฟ้มข้อมูล Birlmml.xls ล่าสุดที่ได้ท าการประมวลแล้ว เมื่อคลิกเลือกที่เมนูย่อยนี้ 

จะปรากฏหน้าจอให้เลือกรหัสโครงการ ให้ท าการเลือกรหัสโครงการ แล้วคลิกที่ปุ่ม Submit จะแสดงตัวเลือกให้ท าการเปิด

หรือบันทึกข้อมูลดังรูป  
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 กรณีที่คลิกที่ปุ่ม Open จะท าการเปิดแฟ้มข้อมูล MML โดยเรียกจากโปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งเคร่ืองของผู้ประกอบการ

ต้องติดตั้งโปรแกรม Microsoft Excel จึงจะแสดงข้อมูลได้ 
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เมนูส่วนสั่งปล่อยวัตถุดิบ 
 

เมนยู่อยส่งข้อมูล 
 ส าหรับส่งข้อมูลสั่งปล่อยซึ่งอยู่ในรูปแบบ Excel File มายังสมาคมฯ  โดยเมื่อผู้ประกอบการได้บันทึกข้อมูลสั่งปล่อย
แล้วจะต้องตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลเป็น BIRTIMP แล้วตามด้วยตัวเลขประเภทการสั่งปล่อย  
ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 1-5 มีความหมายดังนี้ 

- BIRTIMP1 = สั่งปล่อยยกเว้นอากรขาเข้า 
- BIRTIMP2 = สั่งปล่อยค้ าประกัน 
- BIRTIMP3 = สั่งปล่อยถอนค้ าประกันเต็มจ านวน 
- BIRTIMP4 = สั่งปล่อยถอนค้ าประกันไม่เต็มจ านวน 
- BIRTIMP5 = สั่งปล่อยขอคืนอากร 

 
 ในกรณีที่มีหลายแฟ้มข้อมูล ให้ใส่  _ แล้วตามด้วยตัวเลขล าดับที่หรือเลขที่งวด เช่น  
BIRTIMP1_1 หรือ BIRTIMP1_0001 เป็นต้น 

หมายเหตุ รายละเอียดวิธีการบันทึกข้อมูลสั่งปล่อย ให้ดูจากคู่มือการเตรียมข้อมูลระบบ RMTS-2011 
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- ที่ช่อง Project Code ให้ท าการคลิกเลือก Project Code ที่ต้องการ (กรณีไม่มี Project Code ที่ต้องการเลือกให้ติดต่อ

สมาคมฯ) 

- ช่องส่งไฟล์ IMP ให้คลิกที่ปุ่ม Browse เพื่อท าการเลือกแฟ้มข้อมูลสั่งปล่อยวัตถุดิบที่ได้บันทึกไว้ 

จะปรากฏหน้าจอดังรูป 

 
 

-  ท าการเลือกชื่อแฟ้มข้อมูลที่ต้องการ แล้วคลิกที่ปุ่ม Open 

- ที่ช่องส่งเอกสารแฟกซ์ PDF  ให้ท าการคลิกที่ปุ่ม Browse เพื่อเลือกแฟ้มข้อมูล PDF  ที่ได้ท าการบันทึกไว้

เช่นเดียวกับการเลือกแฟ้มข้อมูลสั่งปล่อย  

- เอกสารแฟกซ์ PDF  หมายถึง ส าเนาใบขนสินค้าขาเข้าฉบับผ่านพิธีการ เฉพาะหน้าแรกเท่านั้น 
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-   ให้คลิกที่ปุ่ม Submit จะแสดงหน้าจอยืนยันการส่งข้อมูล ดังรูป 

 
 

 

- คลิกที่ปุ่ม OK เพื่อยืนยันการส่งข้อมูล จะแสดงข้อความดังรูป 

 
 

- หากแฟ้มข้อมูลที่ส่งข้อมูลถูกต้องตามที่ก าหนดจะแสดงข้อความ “Upload Successful”  

 และจะแสดงตารางข้อมูลเพื่อให้ตรวจสอบดังรูป 
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- กรณีที่หัวคอลัมน์ในแฟ้มข้อมูล  BIRTIMP ไม่ถูกต้อง (ระบบ RMTS-2011 จะท าการตรวจสอบ 

หัวคอลัมน์ต้องตรงกับที่ก าหนดไว้ทุกคอลัมน์ ผู้ประกอบการจะไม่สามารถแก้ไขหัวคอลัมน์เหมือนกับที่สามารถ

ด าเนินการในระบบ RMTS ได้) ระบบจะแสดงข้อความดังรูป  

 
 

- กรณีที่รหัสโครงการในแฟ้มข้อมูลสั่งปล่อย (BIRTIMP) ไม่ตรงกับรหัสโครงการที่เลือกจะแสดงข้อความดังรูป 
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- กรณีทีเ่ลือกไฟล์ที่ไม่ใช่แฟ้มข้อมูลประเภท  PDF  ระบบจะแสดงข้อความ “เลือกได้ 

 เฉพาะ File PDF  เท่านั้น” 

 
 

- กรณีทีแ่ฟ้มข้อมูล PDF ถูกต้องจะแสดงข้อความ “ส่งเอกสารแฟกซ์สมบูรณ์” หลังจาก 

 ข้อความ “ส่งไฟล์ XLS เสร็จสมบูรณ์” 

 

เมนยู่อยตรวจสอบข้อมูล 
 ใช้ส าหรับตรวจสอบสถานะของข้อมูลสั่งปล่อยที่ได้ส่งเข้าสู่ระบบแล้ว  ให้ท าการคลิกเลือก Project Code ที่ต้องการ
ตรวจสอบแล้วคลิกที่ปุ่ม เลือกจะปรากฏหน้าจอดังรูป 
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- คอลัมน์วันที่ แสดงวันที่และเวลาที่ส่งข้อมูล 

- คอลัมน์ชื่อไฟล์สั่งปล่อยแสดงชื่อแฟ้มข้อมูลสั่งปล่อย โดยระบบจะท าการเปลี่ยนชื่อ 

 แฟ้มข้อมูลจาก BIRTIMP เป็นรูปแบบที่ก าหนดโดยอัตโนมัติ 

- คอลัมน์งวดเร่ิมต้น แสดงงวดเร่ิมต้นในแฟ้มข้อมูลสั่งปล่อย 

- คอลัมน์ตรวจสอบ Error  จะแสดง Error Report โดยเมื่อส่งข้อมูลสั่งปล่อยเข้าสู่ระบบแล้ว  

 ระบบ RMTS-2011 จะท าการตรวจสอบข้อมูลสั่งปล่อยในเบื้องต้น กรณีที่มี Error  

 จะแจ้งกลับมายังผู้ประกอบการ เพื่อให้ท าการแก้ไข  การตรวจสอบ Error ให้คลิกที่  

 ข้อความ ตรวจสอบ จะปรากฏหน้าจอแสดง Error Report ดังรูป 
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- คอลัมน์ตรวจสอบสถานะ จะแสดงสถานะของการสั่งปล่อย ดังรูป 
 

 
คอลัมน์ผลการพิจารณา จะมีค่าดังนี้ 

1. รออนุมัติ  หมายถึง งวดที่เรียกดูได้รับการประมวลผลข้อมูลสั่งปล่อยแล้ว รอพิจารณา       อนุมัติ 

2. รอตอบกลับจากกรมศุลกากร หมายถึง  หนังสือสั่งปล่อยผ่านการอนุมัติแล้ว และได้ส่งข้อมูลการอนุมัติไปยัง

กรมศุลกากร อยู่ในระหว่างการตอบกลับจากกรมศุลกากร 

3. ติดปัญหา หมายถึง หนังสือสั่งปล่อยยังไม่ผ่านการอนุมัติซึ่งติดปัญหาเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ให้ผู้ประกอบการติดต่อ

กลับยังสมาคมฯ 

4. อนุมัติ หมายถึง หนังสือสั่งปล่อยได้ผ่านการตอบกลับจากกรมศุลกากร 

5. ไม่อนุมัติ หมายถึง หนังสือสั่งปล่อยไม่ผ่านการตอบกลับจากกรมศุลกากร 

6. ยกเลิก หมายถึง หนังสือสั่งปล่อยถูกยกเลิกแล้ว 

- คอลัมน์รับข้อมูล MML จะแสดงข้อมูลยอดคงเหลือของรายการวัตถุดิบ ภายหลังที่ได้ 

 ประมวลผลข้อมูลสั่งปล่อยวัตถุดิบแล้ว (กรณีที่ยังไม่ประมวลผล จะไม่มีข้อมูลแสดง)  

โดย MML นี้จะแสดงยอดคงเหลือของแต่ละแฟ้มข้อมูลสั่งปล่อยที่ส่งเข้ามา การเรียกดูให้ท าการคลิกที่ รับ จะแสดง

หน้าจอให้เลือกที่จะ Open หรือ Save ข้อมูลดังรูป 
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กรณีที่คลิกที่ปุ่ม Open จะท าการเปิดแฟ้มข้อมูล MML โดยเรียกจากโปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งเคร่ืองของ

ผู้ประกอบการต้องติดตั้งโปรแกรม Microsoft Excel จึงจะแสดงข้อมูลได้ 

 

 
- คอลัมน์ข้อมูลกรมศุลกากร จะเป็นการเปิดหรือบันทึกข้อมูลในรูปแบบของ Excel File ซึ่งเป็น 

 ข้อมูลของหนังสืออนุมัติที่ได้ส่งข้อมูลไปกรมศุลกากร ส าหรับผู้ประกอบการบันทึกข้อมูล 

 เก็บไว้หรือน าไป Load เข้าสู่ระบบของบริษัท เพื่อไม่ต้องเสียเวลาในการบันทึก 

 ข้อมูลอีกคร้ัง 
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 ข้อมูลหนังสืออนุมัติประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
1. No หมายถึง ล าดับที ่
2. XmlType หมายถึง ประเภทข้อมูล 
3. DocumentNo  หมายถึง เลขที่หนังสือ นร 
4. DocumentDate  หมายถึง วันที่ที่ออกหนังสือ นร 
5. BOITaxReference  หมายถึง เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของ BOI  
6. TaxReference  หมายถึง เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของผู้น าเข้า 
7. Branch หมายถึง สาขาบริษัท (เป็นไปตามเลขที่ของกรมสรรพากร) 
8. TotalItem หมายถึง จ านวนรายการในใบสั่งปล่อย 
9. RegistrationID หมายถึง เลขประจ าตัวการแลกเปลี่ยนข้อมูล NSW ของ BOI เพื่อระบุผู้ส่ง 
10. DeclarationLineNo หมายถึง ล าดับรายการในใบขนสินค้าขาเข้า 
11. ImportDeclarationNo หมายถึง เลขที่ใบขนสินค้าขาเข้า 
12. InvoiceNo หมายถึง เลขที่ Invoice  
13. InvoiceDate หมายถึง วันที่ Invoice  
14. InvoiceItem หมายถึง ล าดับรายการใน Invoice 
15. Description หมายถึง ชื่อสินค้า 
16. GoodType หมายถึง ประเภทสินค้า  

         A = วัตถุดิบ   
      B = วัสดุจ าเป็น    
      C = ของน าเข้าเพื่อส่งออกตามมาตรา 36(2)  
      D = สินค้าส่งคืน (Rework) 
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17. ExemptType หมายถึง สถานะการได้สิทธ ิ

      1 = ยกเว้นอากร 
      2 = ลดหย่อนอากร 

18. PrivilegeType หมายถึง สถานะการสั่งปล่อย 
      1 = สั่งปล่อยปกติ  
        2 = ขอค้ าประกัน (Check ระบบเดิมกรมศุลเก็บเลขที่ นร หรือไม่) 
      3 = ขอถอนค้ าประกันเต็มจ านวน 
       4 = ขอถอนค้ าประกันไม่เต็มจ านวน 
       5 = ขอคืนอากร 

19. PrivilegeCondition หมายถึง เงื่อนไขการสั่งปล่อย 
      00 =ไม่มีเงื่อนไข 
 01 =สินค้าต้องมีอัตราอากรตามราคาร้อยละ ไม่ต่ ากว่าอัตราภาษีตาม   
 Condition Duty Rate 

20. ConditionDutyRate หมายถึง อัตราภาษีที่แสดงในใบขนสินค้าจะต้องสูงกว่าหรือเท่ากับที่ก าหนดในช่องนี้ 
จึงจะได้รับสิทธิ์ตามที่ระบุ 

21. PercentExemptDuty หมายถึง รอ้ยละของอากรที่ได้รับสิทธิ์ส่งเสริม  
22. PercentExemptVat หมายถึง ร้อยละของภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้รับสิทธิ์ส่งเสริม  
23. UnitCode หมายถึง หน่วยนับ  
24. Quantity หมายถึง ปริมาณสินค้าที่ได้รับการส่งเสริม 
25. PrivilegeValidFrom หมายถึง วันที่มีสิทธิ์น าเข้า 
26. PrivilegeValidUntil หมายถึง วันที่สิ้นสุดการน าเข้า 
27. ReferenceDocumentNo หมายถึง เลขที่หนังสือ นร อนุมัติค้ าประกัน ที่ขอถอน 

ค้ าประกัน  
28 CreateDate หมายถึง วันที่สร้างข้อมูล 
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เมนูย่อยส่งข้อมูลยกเลิก 
 มีวิธีท างานเช่นเดียวกันกับการส่งข้อมูลสั่งปล่อยวัตถุดิบ ใช้ส าหรับส่งข้อมูลยกเลิกการสั่งปล่อย โดยบันทึกข้อมูล
ในรูปแบบ Excel File ตามรูปแบบที่ก าหนด โดยให้ก าหนดชื่อแฟ้มข้อมูลเป็น BIRTCAN.XLS (กรณีมีหลายแฟ้มข้อมูลให้
ตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลเป็น BIRTCAN แล้วตามด้วย _ และเลข Running เช่น BIRTCAN_1.XLS เป็นต้น) 

 
 
- ที่ช่อง Project Coed ให้ท าการคลิกเลือก Project Coed ที่ต้องการ  
- ช่องส่งไฟล์ CAN ให้คลิกที่ปุ่ม Browse เพื่อท าการเลือกแฟ้มข้อมูลยกเลิกสั่งปล่อย ที่ได้บันทึกไว้จะปรากฏหน้าจอดังรูป 
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ท าการเลือกชื่อแฟ้มที่ต้องการ แล้วที่คลิกที่ปุ่ม Open กรณีที่คลิกเลือกแฟ้มข้อมูลที่ไม่ใช้แฟ้มข้อมูล BIRTCAN.XLS จะ
แสดงข้อความ “ชื่อไฟล์ BIRTCAN ไม่ถูกต้อง” 

 
 

- กรณีที่เลือกแฟ้มข้อมูลถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Submit จะแสดงหน้าจอยืนยันการส่งข้อมูลดังรูป 
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- คลิกที่ปุ่ม Ok เพื่อยืนยันการส่งข้อมูล จะแสดงข้อความดังรูป 

 
 

- หากแฟ้มข้อมูลที่ส่งข้อมูล ถูกต้องตามที่ก าหนดจะแสดงข้อความ “ Upload Successful” และจะแสดงตารางข้อมูลเพื่อให้
ตรวจสอบดังรูป 
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- กรณีที่หัวคอลัมน์ในแฟ้มข้อมูล BIRTCAN ไม่ถูกต้อง (ระบบ RMTS-2011 จะท าการตรวจสอบหัวคอลัมน์ต้องตรง

ตามที่ก าหนดไว้ทุกคอลัมน์ ผู้ประกอบการจะไม่สามารถแก้ไขหัวคอลัมน์ เหมือนระบบ RMTS เดิมได้) ระบบจะแสดง
ข้อความดังรูป 

 
 

- กรณีที่รหัสโครงการในแฟ้มข้อมูลสั่งปล่อย(BIRTCAN) ไม่ตรงกับรหัสโครงการที่เลือกจะแสดงข้อความดังรูป 
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เมนูย่อยตรวจสอบข้อมูลยกเลิก 
 ใช้ส าหรับตรวจสอบสถานะของการยกเลิกสั่งปล่อยที่ได้ส่งเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ท าการคลิกเลือก Project Code ที่ต้องการ
ตรวจสอบแล้วคลิกที่ปุ่ม เลือกจะปรากฏหน้าจอดังรูป 

 
 
- คอลัมน์วันที่ แสดงวันที่และเวลาที่ส่งข้อมูล 
- คอลัมน์ชื่อไฟล์ยกเลิกแสดงชื่อแฟ้มข้อมูลยกเลิก โดยระบบจะท าการเปลี่ยนชื่อแฟ้มข้อมูลจาก BIRTCAN เป็นรูปแบบที่

ก าหนดโดยอัติโนมัติ 
- คอลัมน์งวดเร่ิมต้น แสดงงวดเร่ิมต้นในแฟ้มข้อมูกยกเลิก 
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- คอลัมน์ตรวจ Error จะแสดง Error Report โดยเมื่อส่งข้อมูลยกเลิกเข้าสู้ระบบ RMTS-2011 จะท าการตรวจสอบข้อมูล
ยกเลิกในเบื้องต้น กรณีที่มี Error จะแจ้งกลับมายังผู้ประกอบการ เพื่อให้ท าการแก้ไข ตรวจสอบ Error ให้คลิกที่ 
ข้อความ ตรวจสอบ  จะปรากฏหน้าจอแสดง Error Report ดังรูป 

 
 
- คอลัมน์ตรวจสอบสถานะ จะแสดงสถานะของการยกเลิกสั่งปล่อย ดังรูป 
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คอลัมน์ผลการพิจารณาจะมีค่าดังนี้ 

1. พบข้อผิดพลาด หมายถึง พบ Error ไฟล์ BIRTCAN.XLS  
2. ผ่านการตรวจสอบรอประมวลผล หมายถึง ไม่พบข้อผิดพลาด รอด าเนินการ 
3. รอศุลกากรตอบกลับ หมายถึง รอศุลกากรตรวจสอบและแจ้งผล 
4. ยกเลิกเรียบร้อยแล้ว หมายถึง หนังสือเลขที่ นร.......ลงวันที่ .......งวดที.่...ยกเลิกเรียบร้อยแล้ว 
- คอลัมน์รับข้อมูล MML จะแสดงข้อมูลยอดคงเหลือของรายการวัตถุดิบ ภายหลังที่ได้การประมวลผลยกเลิกข้อมูลสั่ง

ปล่อยแล้ว (กรณีที่ยังไม่ประมวลผล จะไม่มีข้อมูลแสดง) โดย MML นี้จะแสดงยอดคงเหลือแต่ละแฟ้มข้อมูลยกเลิกที่ส่ง
เข้ามา การเรียกดูให้ท าการคลิกที่ รับ จะแสดงหน้าจอให้เลือกที่จะ Open หรือ Save ข้อมูลดังรูป 

 
  

การที่คลิกที่ปุ่ม Open จะท าการเปิดแฟ้มข้อมูล MML โดยเรียกจากโปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของ
ผู้ประกอบการต้องติดตั้ง Microsoft Excel จึงแสดงข้อมูลได้ 
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เมนยู่อยตรวจสอบไฟล์ PDF ท่ีส่ง 
ใช้ส าหรับแฟ้มข้อมูล PDF ที่ส่งเข้ามา เมื่อคลิกที่เมนูจะปรากฏหน้าจอดังรูป 
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คลิกที่ เปิด ที่แฟ้มข้อมูลที่ต้องการ จะปรากฏหน้าจอให้เลือกเปิดหรือบันทึก ดังรูป  

 

 
เมนยู่อยตรวจสอบเอกสารแฟกซ์ 
 ส าหรับตรวจสอบเอกสารแฟกซ์ ที่ส่งเข้ามาในระบบ Fax Server โดยจะแสดงข้อมูลเอกสารแฟกซ์ที่ส่งเข้าระบบในแต่
ละคร้ัง 
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คลิกที่ เปิด ที่แฟ้มข้อมูลที่ต้องการ จะปรากฏหน้าจอให้เลือกเปิดหรือบันทึก ดังรูป  

 

 

เมนยู่อยตรวจสอบผลการพิจารณาสั่งปล่อย Diskette / FlashDrive 
 การตรวจสอบข้อมูลผ่านเมนูย่อยตรวจสอบข้อมูลจะแสดงเฉพาะข้อมูลที่ผ่านระบบ Online เท่านั้น ถ้าต้องการเรียกดู
สถานะการสั่งปล่อยจากการยื่นผ่านช่องทาง Diskette หรือ Flash Drive จะต้องคลิกเลือกดูที่เมนูย่อยนี้ 
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-ให้ท าการคลิกเลือก Project Code และคลิกเลือก Process Date (วันที่ประมวลผล) จะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
 

เมนูย่อยดาวน์โหลดข้อมูลค้ าประกัน 

 เมื่อผู้ประกอบการได้รับอนุมัติการค้ าประกันแล้ว ระบบ RMTS-2011 จะจัดเก็บข้อมูลค้ าประกัน 

ส าหรับให้ผู้ประกอบการกลับเข้ามาดาวน์โหลดเพื่อน าข้อมูลไปใช้การถอนค้ าประกันต่อไป 
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ให้ท าการคลิกเลือกช่วงวันที่ที่ต้องการดาวน์โหลด (วันที่ หมายถึงวันที่อนุมัติค้ าประกัน) 

แล้วคลิกที่ปุ่ม Submit จะแสดงข้อความยืนยัน การเปิดหรือบันทึกข้อมูล 

 
 กรณีคลิกเลือก Open จะท าการเปิดแฟ้มข้อมูล จากโปรแกรม Microsoft Excel 

 
 ให้ท าการบันทึกข้อมูล แล้วน าข้อมูลที่ได้ไปสร้างแฟ้มข้อมูล BIRTIMP ตามรูปแบบที่ระบบ  

RMTS-2011 ก าหนด แล้วจึงน ามาถอนค้ าประกันต่อไป 
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เมนูส่วนตัดบัญชีวัตถุดิบ 
 
เมนยู่อยส่งข้อมูล 
 ส าหรับการส่งข้อมูลตัดบัญชีวัตถุดิบผู้ประกอบการต้องเตรียมข้อมูลดังนี้ 

1. ข้อมูลตัดบัญชี ตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลเป็น BIRTEXP.XLS  
2. ข้อมูลหนังสือบริษัท ตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลเป็น BIRTEXL.XLS  
3. ข้อมูลหนังสือบริษัท ตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลเป็น BIRTVEN.XLS  (ถ้ามี) 

 กรณีที่มีหลายแฟ้มข้อมูลให้เพิ่ม _ และเลข Running ต่อท้าย เช่น    BIRTEXP_1.XLS ทั้งนี้
ในแฟ้ม BIRTEXL และ BIRTVEN ต้องมีเลข Running   
 เดียวกัน 

 

  
 

 

29 

1 



  

- ที่ช่อง Project Code ให้ท าการคลิกเลือก Project Code ที่ต้องการ (กรณีไม่มี Project Code ที่ต้องการให้เลือก ให้

ติดต่อสมาคมฯ) 

- ช่องส่งไฟล์ EXP ให้คลิกที่ปุ่ม Browse เพื่อเลือกแฟ้มข้อมูล BIRTEXP.XLS 

- ช่องส่งไฟล์ EXL ให้คลิกที่ปุ่ม Browse เพื่อเลือกแฟ้มข้อมูล BIRTEXL.XLS 

- ช่องส่งไฟล์ VEN ให้คลิกที่ปุ่ม Browse เพื่อเลือกแฟ้มข้อมูล BIRTVEN.XLS 

หมายเหตุ รายละเอียดวิธีการบันทึกข้อมูลตัดบัญชีวัตถุดิบ ให้ดูจากคู่มือการเตรียมข้อมูลระบบ  

RMTS-2011 

- คลิกที่ปุ่ม ส่งไฟล์ จะแสดงข้อความให้ยืนยันการส่งข้อมูล 
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- คลิกที่ปุ่ม OK เพื่อยืนยันการส่งข้อมูล จะแสดงข้อความดังรูป 

 
- หากแฟ้มข้อมูลที่ส่งข้อมูลถูกต้องตามที่ก าหนดจะแสดงข้อความ “Upload Successful”  

 และจะแสดงตารางข้อมูลในแฟ้ม BIRTEXP.XLS, BIRTEXL.XLS และ 

 BIRTVEN.XLS (ถ้ามี) ดังรูป 

 

 
 

- กรณีที่หัวคอลัมน์ไม่ถูกต้อง (ระบบ RMTS-2011 จะท าการตรวจสอบหัวคอลัมน์ต้องตรงกับที่ก าหนด 

ไว้ทุกคอลัมน์ ผู้ประกอบการจะไม่สามารถแก้ไขหัวคอลัมน์ เหมือนกับที่สามารถด าเนินการใน 

ระบบ RMTS ปัจจุบันได้) ระบบจะแสดงข้อความดังรูป  
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- กรณีที่รหัสโครงการในแฟ้มข้อมูลตัดบัญชี (BIRTEXP) ไม่ตรงกับรหัสโครงการที่เลือกจะแสดงข้อความดังรูป 

 

เมนยู่อยตรวจสอบข้อมูล 
 ใช้ส าหรับตรวจสอบสถานะของข้อมูลตัดบัญชีวัตถุดิบที่ได้ส่งเข้าสู่ระบบแล้ว  ให้ท าการคลิกเลือก Project Code ที่
ต้องการตรวจสอบแล้วคลิกที่ปุ่ม เลือกจะปรากฏหน้าจอดังรูป 

 

 
- คอลัมน์วันที่ แสดงวันที่และเวลาที่ส่งข้อมูล 

- คอลัมน์งวดเร่ิมต้น แสดงงวดเร่ิมต้นในแฟ้มข้อมูลตัดบัญชี  
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- คอลัมน์ชื่อไฟล์ตัดบัญชี แสดงชื่อแฟ้มข้อมูลตัดบัญชี โดยระบบจะท าการเปลี่ยนชื่อ 

 แฟ้มข้อมูลจาก BIRTEXP เป็นรูปแบบที่ก าหนดโดยอัตโนมัติ 

- คอลัมน์ชื่อไฟล์จดหมาย แสดงชื่อแฟ้มข้อมูลหนังสือบริษัท โดยระบบจะท าการเปลี่ยนชื่อ 

 แฟ้มข้อมูลจาก BIRTEXL เป็นรูปแบบที่ก าหนดโดยอัตโนมัติ 

- คอลัมน์ชื่อไฟล์เวนเดอร์ แสดงชื่อแฟ้มข้อมูลเวนเดอร์ โดยระบบจะท าการเปลี่ยนชื่อ 

 แฟ้มข้อมูลจาก BIRTVEN เป็นรูปแบบที่ก าหนดโดยอัตโนมัติ 

- คอลัมน์ตรวจสอบ Error  จะแสดง Error Report โดยเมื่อส่งข้อมูลตัดบัญชีเข้าสู่ระบบแล้ว 

 ระบบ RMTS-2011จะท าการตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้น กรณีที่มี Error  จะแจ้งกลับมายังผู้ประกอบการ 

  เพื่อให้ท าการแก้ไข การตรวจสอบ Error ให้คลิกที่ข้อความ  ตรวจสอบ จะปรากฏ 

       หน้าจอแสดง Error Report ดังรูป 
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- คอลัมน์ตรวจสอบสถานะ จะแสดงสถานะของการตัดบัญชี ดังรูป 

 
 

 คอลัมน์ผลการพิจารณา จะมีค่าดังนี้ 

 1.  รออนุมัติ หมายถึง งวดที่ตัดบัญชีได้ผ่านการประมวลผลแล้ว รอการอนุมัติจากส านักงาน 

            คณะกรรการส่งเสริมการลงทุน 

  2.  อนุมัติ หมายถึง  หนังสือตัดบัญชี ได้ผ่านการอนุมัติจากส านักงานฯ แล้ว 

 3.  ติดปัญหา …………… หมายถึง งวดที่ตัดบัญชีไม่ผ่านการตรวจสอบ อาจจะติดปัญหา    

      เร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ให้ติดต่อกลับสมาคมฯ 

       4.  ยกเลิก หมายถึง หนังสือตัดบัญชีถูกยกเลิกแล้ว 

- คอลัมน์รับข้อมูล MML จะแสดงข้อมูลยอดคงเหลือของรายการวัตถุดิบ ภายหลังที่ได้ 

 ประมวลผลข้อมูลตัดบัญชีแล้ว (กรณีที่ยังไม่ประมวลผล จะไม่มีข้อมูลแสดง) โดย  

 MML นี้จะแสดงยอดคงเหลือของการตัดบัญชีของแต่ละแฟ้มข้อมูลตัดบัญชีที่ส่งเข้ามา  

 การเรียกดูให้ท าการคลิกที่ รับ จะแสดงหน้าจอให้เลือกที่จะ Open หรือ Save ข้อมูลดังรูป 

 
กรณีที่คลิกที่ปุ่ม Open จะท าการเปิดแฟ้มข้อมูล MML โดยระบบจะเรียกจากโปรแกรม Microsoft Excel 

ซึ่งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผู้ประกอบการต้องติดตั้งโปรแกรม Microsoft Excel จึงจะแสดงข้อมูลได้ 
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 เมนูย่อยตรวจสอบผลการพิจารณาตัดบัญชี Diskette / FlashDrive 

 การตรวจสอบข้อมูลผ่านเมนูย่อยตรวจสอบข้อมูลจะแสดงเฉพาะข้อมูลที่ผ่านระบบ Online เท่านั้น ถ้าต้องการเรียกดู
สถานะการตัดบัญชีจากการยื่นผ่านช่องทาง Diskette หรือ Flash Drive จะต้องคลิกเลือกดูที่เมนูย่อย “ตรวจสอบผลการพิจารณา
ตัดบัญชี Diskette / FlashDrive” 
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- ให้ท าการคลิกเลือก Project Code และคลิกเลือก Process Date (วันที่ประมวลผล) จะ 

 แสดงหน้าจอดังรูป 
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เมนยู่อยดาวน์โหลดเอกสารการส่งออก 
 ระบบ RMTS-2011 ได้เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในการเตรียมข้อมูลตัดบัญชีวัตถุดิบ  

โดยระบบ RMTS-2011 จะท าการดาวน์โหลดข้อมูลจากกรมศุลกากรมาเก็บไว้ในระบบ RMTS-2011 เพื่อให้ 

ผู้ประกอบการสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพื่อน าไปใช้ในการตัดบัญชีต่อไป 

 

 
 

- ให้ท าการคลิกเลือกช่วงวันที่ที่ต้องการดาวน์โหลด (วันที่ หมายถึงวันที่ตรวจรับบรรทุก 

(Load Date) ช่วงวันที่ดาวน์โหลดสามารถดาวน์โหลดได้คร้ังละ 7 วัน แล้ว คลิกที่ปุ่ม Submit จะแสดงข้อความยืนยัน 

การเปิดหรือบันทึกข้อมูล 
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กรณีคลิกเลือก Open จะท าการเปิดแฟ้มข้อมูล จากโปรแกรม Microsoft Excel 

 

 
 

 ข้อมูลการส่งออกจะประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 

 1.  Proj_Code  หมายถึง รหัสโครงการ (บริษัทเป็นผู้ระบุ) 

 2.  Dco_no หมายถึง งวดที่ตัดบัญช ี(บริษัทเป็นผู้ระบุ) 

 3.   Exp_Entry หมายถึง เลขที่ใบขนสินค้าขาออก 

 4.   Exp_Date หมายถึง วันที่รับบรรทุก  

 5.   Model หมายถึง รหัสสินค้า  ตรงกับช่อง (Product_code) ของกรมศุลกากร 

 6.  Model_Desc หมายถึง ชื่อผลิตภัณฑ์ที่ส่งออก ตรงกับช่อง English_Description_Goods ของกรมศุลกากร 

 7.  Quantity หมายถึง ปริมาณที่ส่งออก 

 8.   Uop หมายถึง หน่วยรหัสสถิติที่ส่งออก 

 9.  Revision  หมายถึง เวอร์ชั่นของสูตรการผลิต  (บริษัทเป็นผู้ระบุ) 

 10. Invoice_no  หมายถึง เลขที่อินวอยซ์ขาออก 
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เมนยู่อยดาวน์โหลดข้อมูล Vendor 
 เมื่อผู้ประกอบการที่เป็นผู้ส่งออกได้ท าการตัดบัญชีและมีการโอนยอดให้กับผู้ประกอบการ 

ที่เป็นเวนเดอร์ ระบบ RMTS-2011 จะจัดเก็บข้อมูลการโอนยอดเวนเดอร์ เพื่อให้ผู้ประกอบการที่  

เป็นเวนเดอร์เข้ามา Download ข้อมูล ส าหรับน าไปใช้ในการบันทึกข้อมูลตัดบัญชี และผู้ประกอบการที่เป็น 

เวนเดอร์สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ประกอบการที่เป็นผู้ส่งออก ได้มีการโอนยอดให้แล้ว เมื่อใด ท าให้ 

ผู้ประกอบการที่เป็นเวนเดอร์สามารถด าเนินการเร่งรัดติดตาม Report V ส าหรับน ามาใช้ในการตัดบัญชีวัตถุดิบต่อไป 

 
- ให้ท าการคลิกเลือกช่วงวันที่ที่ต้องการดาวน์โหลด (วันที่ หมายถึงวันที่ตัดบัญชีวัตถุดิบของผู ้ประกอบการที่เป็นผู้

ส่งออก) ช่วงวันที่ดาวน์โหลดสามารถดาวน์โหลดได้คร้ังละ 7 วัน แล้วคลิกที่ปุ่ม Submit จะแสดงข้อความยืนยัน การเปิด

หรือบันทึกข้อมูล 
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 กรณีคลิกเลือก Open จะท าการเปิดแฟ้มข้อมูล จากโปรแกรม Microsoft Excel 

 
 ข้อมูล Vendor จะประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 

 1.  Com_name  หมายถึง ชื่อบริษัทผู้รับโอน 

 2.  Exp_name  หมายถึง ชื่อบริษัทที่ส่งออก (ผู้โอน) 

 3.  Exp_Entry หมายถึง งวดที่ของบริษัทที่ส่งออก 

 4.  Exp_date หมายถึง วันที่รับโอน 

 5.  Model  หมายถึง รหัสสินค้า 

 6.  Model_Desc หมายถึง ชื่อสินค้าส่งออก (บริษัทเป็นผู้ระบุ) 

 7.  Qty หมายถึง ปริมาณที่รับโอน 

 8.  Uop หมายถึง หน่วยรหัสสถิติที่ส่งออก 

 9.  Revision หมายถึง เวอร์ชั่นของสูตรการผลิต  (บริษัทเป็นผู้ระบุ) 
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การออกจากระบบ 

 ให้คลิกที่ Logout หรือ ออกจากระบบ  
 

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 

 ปัญหา :  ไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ www.icmember.ic.or.th/importonline  และ http://eservice. 
  www.ic.or.th ได้ 
 การแก้ไข :  1.   พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ถูกต้องหรือไม่ 
        2.   ตรวจสอบระบบ Internet ใช้ได้หรือไม่ โดยการทดลองเข้าเว็บไซต์อ่ืนๆ เพือ่ตรวจสอบว่าสามารถเข้าใช้

งานได้หรือไม่ 
                     3.   ติดต่อสมาคมฯ 
 ปัญหา :  ไม่มีรหัสโครงการของบริษัทให้เลือก 
 การแก้ไข :  ติดต่อสมาคมฯ เพื่อท าการเพิ่มรหัสโครงการ 
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