
ขั้นตอนการใชง้านระบบ RMTS Online 
การขออนุมัติสูตรผลิตภัณฑ์ 

Version 01 / 9 ตค 2563 
 

คําชี้แจง 
   เอกสารน้ีจัดทําโดยแอดมินเว็บบอร์ด FAQ108 ไม่ใช่คูม่ือทางการของ BOI และ IC โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น
แนวทางเบ้ืองต้นให้ผู้ใช้บริการนําไปศึกษาต่อเท่าน้ัน โดยข้อมูลบางส่วนอาจยังมีความคลาดเคลื่อน ซึ่งผู้ใช้บริการพึง
ต้องระมัดระวังในประเด็นน้ีด้วย 

 
Step 1 
เลือกเมนู เอกสารประกอบการพิจารณา ในหัวข้อ “ฐานข้อมูล” จากเว็บไซต์ IC Online  
https://eservice.ic.or.th/iconline/ 
เพ่ือเตรียมข้อมูลพ้ืนฐาน ที่จะนําไปใช้ในการย่ืนขออนุมัติ Max Stock และ/หรือ ขออนุมัติสูตรผลิตภัณฑ์ 
(กรณีเคยบันทกึข้อมูลเอกสารไว้แล้ว และไม่ต้องการแนบเอกสารอ่ืนเพ่ิมเติม ใหข้้ามไปดําเนินการใน Step 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Step 2 
เลือก รหสัโครงการ และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโครงการ 
 
 
 
 



Step 3 
เลือก ประเภทกิจการ ว่าเป็นกิจการผลิต (Manufacturing) หรือกิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศ (IPO/ITC) 
หากบริษัทไม่สามารถเลือกประเภทกิจการได้ตรงตามที่กําหนดในบัตรส่งเสริม ขอให้ติดต่อกับสมาคม IC เพ่ือแก้ไข
ฐานข้อมูลของบริษัทต่อไป 

 
 
จากน้ัน แนบไฟล์ที่กําหนดตามแต่ละประเภทกิจการ ดังน้ี 

กิจการ Manufacturing กิจการ IPO/ITC 
แนบไฟล์ รายละเอียดการใช้วัตถุดิบ แนบไฟล์ รายละเอียดการใช้วัตถุดิบ 

 ขั้นตอนการผลติ  ขั้นตอนการผลติ (ไม่บังคับ/อ่านคาํอธบิาย) 
 ข้อมูลการซื้อเคร่ืองจักร  ข้อมูลประมาณการซื้อ-ขายวัตถุดิบ 
 
คําอธบิายไฟลแ์นบ 

1. รายละเอียดการใช้วัตถุดิบ 
  เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติ/แก้ไขบัญชีปริมาณสต๊อกสูงสุด ดังน้ัน ในการขออนุมัติสูตร
ผลิตภัณฑ์ ให้แนบไฟล์เอกสารดังน้ีแทน 

1.1 กรณียังไม่เคยได้รับอนุมัติบัญชีปริมาณสต๊อกสูงสุด 
- ไม่สามารถย่ืนขออนุมัติสูตรผลิตภัณฑ์ได้ จะต้องย่ืนขออนุมัติบัญชีปริมาณสต๊อกสูงสุดและ

ได้รบัอนุมัติเสร็จสิ้นก่อน 
1.2 กรณีได้รับอนุมัติบัญชีปริมาณสต๊อกสูงสุดแล้ว 

- ให้แนบบัญชีปริมาณสต๊อกสูงสุดที่ได้รับอนุมัติครั้งล่าสุด 
 



2. ขั้นตอนการผลติ 
2.1 กิจการ Manufacturing 

- ให้แนบกรรมวิธีการผลิตที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริม ตามที่ระบุในเอกสารแนบท้ายหนังสือ
แจ้งมติอนุมัติให้การส่งเสริม / หรือจะจัดพิมพ์ขึ้นใหม่ก็ได้ แต่จะต้องมีข้อความตรงกับ
กรรมวิธีการผลิตตามท่ีระบุในเอกสารแนบท้ายหนังสือแจ้งมติ 

- กรณีเคยมีการแก้ไขกรรมวิธีการผลิตและได้รับอนุมัติแล้ว ให้แนบหนังสอือนุมัติกรรมวิธีการ
ผลิตครั้งล่าสุดที่มีข้อความระบุรายละเอียดขั้นตอนการผลติ 

2.2 กิจการ IPO/ITC 
2.2.1 กรณีปกติ (ซื้อมา-ขายไป) 

- ไม่ต้องแนบกรรมวิธีการผลิต 
2.2.2 กรณีได้รับอนุมัติให้มีการจัดชุดหรือว่าจ้างประกอบ 

- ให้แนบหลักฐานการได้รับอนุมัติให้มีการจัดชุดหรือว่าจ้างประกอบ เช่น 
- สําเนาหนังสืออนุมัติแก้ไขกรรมวิธีผลิตให้มกีารจัดชุดหรือว่าจ้าง

ประกอบ 
- สําเนาวาระการประชุมพิจารณาอนุมัติให้การส่งเสริม ที่ขอถ่ายเอกสาร

จาก BOI เฉพาะส่วนกรรมวิธีผลิต/ขั้นตอนการบริการ ทีม่ีข้อความระบุ
ให้มีการจัดชุดหรือว่าจ้างประกอบได้  

คําอธบิาย : กิจการ IPO/ITC หากไม่แนบไฟล์ขั้นตอนการผลิต จะขออนุมัติสูตรผลิตภัณฑ์               
               ได้เฉพาะแบบซื้อมา-ขายไป คอื ช่ือวัตถุดิบและช่ือผลิตภัณฑ์จะต้องตรงกัน  
               และสูตรผลิตภัณฑ์จะต้องมีอัตราการใช้วัตถุดิบเป็น 1 : 1 เท่าน้ัน 

 
3. ข้อมูลการซื้อเคร่ืองจักร   (เฉพาะกิจการ Manufacturing เท่าน้ัน) 

เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติบัญชีปริมาณสต็อกสูงสุดครั้งแรก ดังน้ัน ให้การขออนุมัติสูตร
ผลิตภัณฑ์ ให้แนบสําเนาหลกัฐานการซื้อเคร่ืองจักร เช่น ใบขนสินค้าขาเข้า/อินวอยซ์/ใบกํากับภาษี เป็นต้น ของ
เครื่องจักรเครื่องใดเครื่องหน่ึงหรือหลายเคร่ืองก็ได้ 
 

4. ข้อมูลประมาณการซื้อ-ขายวัตถุดิบ   (เฉพาะกิจการ IPO/ITC เท่าน้ัน) 
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติ/แก้ไขบัญชีปริมาณสต็อกสูงสุด ดังน้ัน ในการขออนุมัติสูตร

ผลิตภัณฑ์ ให้แนบเอกสารช้ีแจงว่าเป็นการขออนุมัติสูตรผลิตภัณฑ์ โดยไม่ต้องแสดงข้อมูลปริมาณการซื้อ-ขาย
วัตถุดิบ 

 
  



Step 4 
เลือกเมนู   สูตรผลิตภัณฑ์ >> ย่ืนขออนุมัติสูตรผลิตภัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Step 5 
เลือก รหัสโครงการ และแนบไฟล์ที่กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คําอธบิายไฟลแ์นบ 

1. สูตรผลิตภัณฑ์ 
แนบไฟล์ แบบฟอร์มขออนุมัติสูตรผลิตภัณฑ์ (excel file) ที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์สมาคม IC 

https://ic.or.th/th/rmts-emt-online/ข่าวประกาศ-rmts/800-แบบฟอร์มต่างๆ-สําหรับใช้งานใน
ระบบฐานข้อมูล-rmts-online.html 
โดยมีโครงสร้างและคําอธิบายดังน้ี 
 



ชื่อฟีลด์ ประเภท ความยาว คําอธบิาย 
Product Name ตัวอักษร ไม่เกิน 512 ช่ือผลิตภัณฑ์ 

เช่น SHAFT 
Product Code ตัวอักษร ไม่เกิน 35 ช่ือรุ่น (โมเดล) 

เช่น FA120-01 
กรณี 1 ผลิตภัณฑ์มีหลายรุ่น โดยทุกรุ่นมีสตูร
ผลิตภัณฑ์เหมอืนกัน สามารถระบุช่ือรุ่นของทุกรุ่น 
ในช่อง (Cell) ด้านขวาถัดไป ช่องละ 1 ช่ือรุ่น โดย
ไม่จํากัดจํานวน แต่จะต้องไม่มีช่อง (Cell) ที่เป็น
ค่าว่าง คั่นอยู่ระหว่างกลางของแต่ละช่อง (Cell) 

Product Unit ตัวอักษร ตามข้อกําหนด หน่วยของผลิตภัณฑ์ ตามท่ีระบุในบัตรส่งเสริม 
และตรงตามรหัสสถิติที ่BOI กําหนด 
เช่น C62, KGM, LTR 

Weight Per Piece
(KGM) 

ตัวเลข ไม่เกิน 18 หลกั และ
ทศนิยมไม่เกิน 8 หลัก 

นํ้าหนัก (กิโลกรัม) ของผลิตภัณฑ์ 1 หน่วย 
เช่น 12.50 

Formula Type ตัวอักษร ตามข้อกําหนด ประเภทของสูตรผลิตภัณฑ์ 
- สูตรผลิตภัณฑ์ปกติ ระบุเป็น PRODUCT 
- สูตรผลิตภัณฑ์สําหรับสินคา้ที่นํากลับเข้ามาซ่อม 
  เพ่ือส่งออก ระบุเป็น RETURN 
กรณีระบุเป็น RETURN จะต้องระบุ QTY_NET 
เป็น 1 / QTY_LOSS เป็น 0 / และ  
QTY_GROSS เป็น 1 เท่าน้ัน 

Usage Per ตัวเลข ตามข้อกําหนด ปริมาณการใช้วัตถุดิบต่อจํานวนผลิตภัณฑ์ 
- ต่อผลิตภัณฑ์ 1 หน่วย ระบุเป็น 1 
- ต่อผลิตภัณฑ์ 1,000 หน่วย ระบุเป็น 1,000  

GRP_NO ตัวอักษร 6 ลําดับที่ของวัตถุดิบตามบัญชีปริมาณสต็อกสูงสุด 
เช่น 000001 

DESC ตัวอักษร ไม่เกิน 512 ช่ือหลักของวัตถุดิบตามบัญชีปริมาณสต็อกสูงสุด 
เช่น ALMINIUM PIPE 

UOM ตัวอักษร ตามข้อกําหนด หน่วยของวัตถุดิบตามบัญชีปริมาณสต็อกสูงสุด 
เช่น GRM 

QTY_NET ตัวเลข ไม่เกิน 9 หลัก และ
ทศนิยมไม่เกิน 8 หลัก 

ปริมาณการใช้วัตถุดิบสุทธิต่อผลิตภัณฑ์ 1 หน่วย 
เช่น 5.25 

QTY_LOSS ตัวเลข ไม่เกิน 9 หลัก และ
ทศนิยมไม่เกิน 8 หลัก 

ปริมาณส่วนสญูเสียในสูตรของวัตถุดิบต่อ
ผลิตภัณฑ์ 1 หน่วย 
เช่น 0.75 
กรณีที่หน่วยของวัตถุดิบ (UOM) เป็นค่าที่นับ
จํานวนได้ เช่น C62 หรือ SET ต้องระบุ 



QTY_LOSS เป็น 0 เท่าน้ัน 
QTY_GROSS ตัวเลข ไม่เกิน 9 หลัก และ

ทศนิยมไม่เกิน 8 หลัก 
ปริมาณการใช้วัตถุดิบทั้งสิ้นต่อผลิตภัณฑ์ 1 หน่วย
เช่น 6.00 

 หมายเหตุ 
1. ไฟล์สูตรผลิตภัณฑ์ ต้องเป็นไฟล์ excel แบบ .xlsx เท่าน้ัน 
2. สามารถกําหนดช่ือไฟล์ได้โดยไม่มีข้อจํากัด 
3. สามารถย่ืนไฟล์สูตรผลิตภัณฑ์ได้ 1 ไฟล์ ต่อ 1 คําร้องเท่านั้น 
4. สามารถกรอกข้อมูลสูตรผลิตภัณฑ์สูงสุดได้ไม่เกิน 50 สูตรต่อ 1 ไฟล์ โดยแยกบันทึกแต่ละสูตร

ลงในแต่ละ sheet (สูงสุด 50 sheet) และสามารถกําหนดช่ือแต่ละ sheet ได้โดยไม่มีข้อจาํกัด 
5. กรณีย่ืนขออนุมัติสูตรผลิตภัณฑ์ที่เคยได้รับอนุมัติแล้ว หรอืย่ืนขออนุมัติสูตรที่ซ้ํากับสูตรใน sheet 

อ่ืนในไฟล์เดียวกัน จะไม่สามารถย่ืนคําร้องได้ โดยระบบจะแจ้งปัญหาทีต่รวจพบให้ทราบ 
6. สูตรผลิตภัณฑ์ที่ถือว่าซ้ํากันคือ มีชื่อผลิตภัณฑ์+ชื่อรุ่น+หน่วยผลิตภัณฑ์+ประเภทสูตร 

(PRODUCT NAME + PRODUCT CODE + Product Unit + Formula Type) ตรงกัน  
และไม่สามารถแปลงหน่วยผลิตภัณฑ์ให้ตรงกันได้  
(เช่น C62 กับ GRM ไม่สามารถแปลงให้ตรงกันได้ / แต่ KGM กับ GRM แปลงให้ตรงกนัได้) 

 
2. รายละเอียดแสดงการใช้วัตถุดิบ (BOM) 

2.1 กิจการ Manufacturing 
แนบเอกสารแสดงปริมาณการใช้วัตถุดิบแต่ละรายการ ที่ใช้ในการผลิตสนิค้าตามโมเดลท่ีย่ืนขอ

อนุมัติสูตรผลติภัณฑ์ เช่น 
 ภาพถ่ายแสดงการช่ังนํ้าหนักก่อนและหลังการผลิต (เช่น กรณี Machining ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์
ช้ินงานโลหะ) 
 ภาพถ่ายแสดงการช่ังนํ้าหนักผลิตภัณฑ์ (เช่น กรณีฉีดขึ้นรปูผลิตภัณฑ์ช้ินส่วนพลาสติก) 
 ภาพถ่ายหรือ Drawing ของผลิตภัณฑ์ พรอ้มการแสดงเคร่ืองหมายช้ีนับรายการและปริมาณ
ของวัตถุดิบแต่ละชนิด (เช่น กรณีประกอบช้ินส่วนเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งมีขั้นตอนไม่ซับซ้อน) 
 รายงานจากฝ่ายการผลิตของโรงงาน ที่แสดงปริมาณการใช้วัตถุดิบแต่ละรายการ ในการผลิต
ผลิตภัณฑ์แต่ละโมเดล เป็นต้น 

 
2.2 กิจการ IPO/ITC 

2.2.1. กรณีปกติ (ซื้อมา-ขายไป) 
   แนบเอกสารคาํช้ีแจงว่าเป็นการซื้อมา-ขายไป โดยไม่มีการจัดชุดหรือว่าจ้างประกอบ 
ดังน้ัน วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จึงเป็นช่ือเดียวกัน และมีปริมาณการใช้วัตถุดิบต่อ
ผลิตภัณฑ์ ในอัตรา 1 : 1 



2.2.2. กรณีได้รับอนุมัติให้มีการจัดชุดหรือว่าจ้างประกอบ 
  แนบเอกสารแสดงปริมาณการใช้วัตถุดิบแต่ละรายการ ตามวิธีการเดียวกับข้อ 2.1 
กิจการ Manufacturing 
  และทั้งน้ี ต้องมีการแนบไฟลข์ั้นตอนการผลติที่ระบุการอนุญาตให้มีการจัดชุดหรือ
ว่าจ้างประกอบ ไว้ใน Step 3 แล้วด้วย 

 
3. รูปผลิตภัณฑ์/กระบวนการผลิต 

  แนบภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ พร้อมระบุช่ือผลิตภัณฑ์ และช่ือรุ่น (โมเดล) ทีต่รงกับที่ย่ืนขออนุมัติสูตร
ผลิตภัณฑ์ โดยไม่ต้องแนบกระบวนการผลิต 
 

Step 6 
เลือก เอกสารประกอบการพิจารณา  

- กิจการ Manufacturing ทําเคร่ืองหมาย  เฉพาะที่ช่อง ขั้นตอนการผลิต 
- กิจการ IPO/ITC ที่ขออนุมัติสตูรแบบซื้อมา-ขายไป (1 : 1) ไม่ต้องเลือกเอกสารประกอบการพิจารณา  
- กิจการ IPO/ITC ที่ขออนุมัติสตูรแบบจัดชุดหรือว่าจ้างประกอบ ทําเคร่ืองหมาย  เฉพาะที่ช่อง ขั้นตอนการ

ผลิต  
- จากน้ันกดปุ่ม ย่ืนไฟล ์
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