
วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2566

เวลา 09.00- 12.00 น. 

บรรยายโดย

คุณสุกัญญา หรั่งทอง

ผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมสโมสรนักลงทุน

ข้อพึงระวัง !! เงื่อนไข และการยื่นขออนุมัติ/แก้ไขบัญชี

รายการวัตถุดิบ/สูตรการผลิตด้วย ระบบ RMTS

(ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Webinar)



หัวข้อบรรยาย

2

ความหมาย และ Error ตามประเภทค าร้อง

การยื่นขออนุมัติ/แก้ไข 

บัญชีรายการวัตถุดิบ

• วิธีการตรวจสอบ แก้ไขข้อมูลการยื่น

ความหมาย และ Error ตามประเภทค าร้อง

การยื่นขออนุมัติ/แก้ไข 

สูตรการผลิต

• วิธีการตรวจสอบ แก้ไขข้อมูลการยื่น

อธิบาย / แนะน าค าถามนี้ - มีค าตอบ



วัตถุประสงคข์องการเตรยีมขอ้มลู
ผู้ได้รับส่งเสริมฯ จ าเป็นต้องยื่นขออนุมัติสูตรอ้างอิงของรายการวัตถดุิบ และสูตรการผลิต โดยข้อมูลจะมีในระบบ คือ

ฐานข้อมูล RMTS

ผู้ได้รับส่งเสริมฯ ยื่นขออนุมัติสูตรอ้างอิง 

(สูตรตัวแทน)ของสินค้า เพื่อให้สามารถ

ค านวณปริมาณวัตถุดิบที่จะใช้ โดยมี

- วัตถุดิบบัญชีรายการวัตถุดิบ

(ชื่อหลัก ชื่อรอง) และปริมาณSTOCK สูงสุด

- สูตรการผลิตของสินค้าแต่ละรุ่น

เพื่อจดส่วนประกอบ

สั่ง»Å‹ÍÂ
ผู้ได้รับการส่งเสริมน าวัตถุดิบ หรือวัสดุจ าเป็น 

เข้ามาในราชอาณาจักร โดยวัตถุดิบได้รับยกเว้น

อากรขาเข้า ส่วนวัสดุจ าเป็น จะได้รับยกเว้นเฉพาะ

อากรขาเข้า ต้องช าระภาษีมูลค่าเพิ่มตามปกติ

การสั่งปล่อยวัตถุดิบ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ

1.การสั่งปล่อยยกเว้นอากร

2.การสั่งปล่อยค้ าประกัน

3.การสั่งปล่อยถอนค้ าประกัน

4.การสั่งปล่อยถอนค้ าประกันไม่เต็มจ านวน

5.การสั่งปล่อยเพื่อขอคืนอากร

ตัดบัญชี

ผู้ได้รับส่งเสริมส่งสินค้าไปจ าหน่ายต่างประเทศ จะต้องน าใบขนสินค้าขาออกมาตัด

บัญชี เพื่อลดยอดปริมาณวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็นในบัญชีสั่งปล่อย ตามที่ค านวณจาก

สูตรการผลิตสินค้าส่งออกนั้นๆ การตัดบัญชี แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

1.ผู้ได้รับการส่งเสริมส่งออกเอง ตัดด้วยใบขนขาออก

2.ผู้ได้รับการส่งเสริม ขายในประเทศ ตัดด้วย Report V

3.ผู้ได้รับการส่งเสริม ขายให้ Non-B ตัดด้วยใบขน โอนสิทธิ์

ก าหนดวัน

น าเขา้-ขยาย

ระยะเวลา

น าเขา้

วัตถุดิบ

(สั่งปลอ่ย)

ตดับัญชี

วตัถุดบิ

(ส่งออทางตรง

/ทางออม้)

Balance
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https://eservice.ic.or.th/iconline/URL

เข้า

ระบบ

คลิกเขา้สูห่นา้ Login 

เพื่อเขา้สูร่ะบบ

ยื่นขออนมุตับิญัชีรายการ 

และ ขอแกไ้ขบญัชีรายการ

ใช้แบบฟอรม์การคยีข์อ้มลูเดยีวกนั

1

2
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https://eservice.ic.or.th/iconline/URL

เข้า

ระบบ

คลิกเขา้สูห่นา้ Login 

เพื่อเขา้สูร่ะบบ

ตรวจสอบค ารอ้งทีย่ืน่ ฐานขอ้มลู รวมการ

ขออนุมตั ิ/แก้ไขบญัชี/แกไ้ขชื่อรอง/ 

การขออนมุตั ิ/แก้สตูร

1

2

3
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1.ใช้ไฟล์ ยื่นสลับประเภท

ตรวจสอบใน Sheet และบรรทัดที่แจ้ง Error

- ไฟล์สูตรอ้างอิง แนบสลับไฟล์ชื่อรอง หัวคอลัมน์ไม่ตรง

ขออนมุตัิ/แกไ้ข บัญชีวตัถุดบิ

1

แนบไฟล์อ้างอิง และไฟล์ชื่อรองใหม่ ให้ตรงกับเมนู
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ขออนมุตัิ/แกไ้ข บัญชีวตัถุดบิ

ตรวจสอบใน Sheet และบรรทดัทีแ่จ้ง Error 

ไฟล์สูตรอ้างอิง รายการวัตถดุิบไม่ตรง MML และ ระบุ 

Product Card ไม่ถูกต้อง

ไฟล์สูตรอ้างอิง รายการวัตถดุิบไม่ตรง MML 

-ใส่ type ในไฟล์ชื่อรองไม่ถูกต้อง เดิม A แก้เป็น C 

- ระบุล าดบัรายการวัตถุดบิไม่ถูกตอ้ง 

และ ระบุ Product Card ไม่ถูกต้อง Copy ใหม่

ตรวจสอบสัญลักษณ์พิเศษ

1

2

1.รายการกรุ๊ปวัตถดุบิ

ไม่ตรง MML

2.ระบุ Product Card
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product Code

ขออนมุตัิ/แกไ้ข บัญชีวตัถุดบิ

ตรวจสอบใน Sheet และบรรทดัทีแ่จ้ง Error 

ไฟล์สูตรอ้างอิง Product Code เกิน 35 ตัวอักษร

1

Product Code ระบุชื่อรุ่นของผลิตภณัฑ์

ต้องไม่ 35 ตัวอักษร
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product Capacity

ขออนมุตัิ/แกไ้ข บัญชีวตัถุดบิ

ตรวจสอบใน Sheet และบรรทดัทีแ่จ้ง Error 

ไฟล์สูตรอ้างอิง ทุกคอลัมน์ ต้องไม่เป็นค่าว่าง

1



ขออนุมัต/ิแก้ไข บัญชีวตัถุดิบ

10

capacity ค านวนก าลังการผลิต  4 เดือนตามบัตรส่งเสริมการลงทนุ 

(รวมทุกสูตรอ้างอิงปกติไม่เกิน 4เดือน) 

Capacity เป็นจ านวนเต็มเท่านั้น (ทศนิยมปัดทิ้ง)
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ขออนมุตัิ/แกไ้ข บัญชีวตัถุดบิ

ตรวจสอบใน Sheet และบรรทดัทีแ่จ้ง Error 

ไฟล์สูตรอ้างอิง Product Capacity กรุ๊ป R เกิน 5 % ของก าลังการผลติทัง้ปี

1

กรณีขอบัญชีน ากลบัมาซ่อมแซม(R) บริษัทต้องใส่ 

capacity ไม่เกิน 5% ของบัตร (ทุก R รวมกันต้องไม่

เกิน 5%) ตัวอยา่ง วิธีค านวน

2,000,000 X 5       100

น าปริมาณที่ค านวนไดใ้ส่ในช่อง capacity

product Capacity

คิดที่ 5 % ตามก าลงัการผลติบตัรสง่เสริม



12

1.รายการวัตถุดิบ

2.product Capacity

ตรวจสอบใน Sheet และบรรทัดที่แจ้ง Error

- ไฟล์สูตรอ้างอิง ค านวน product Capacity เกิน

- ไฟล์ชื่อรอง รายการไม่ตรง

ขออนมุตัิ/แกไ้ข บัญชีวตัถุดบิ

1

2



ขออนุมัต/ิแก้ไข บัญชีวตัถุดิบ

13

ไฟล์อ้างอิง capacity ค านวนก าลังการ

ผลิตไม่เกิน 4 เดือนของบัตรส่งเสริม (รวมทุก

สูตรอ้างอิงปกติไม่เกิน 4เดือน) 

ไฟล์ชื่อรอง - รายการ....คีย์รายการ

กรุ๊ปต้องตรงกับไฟล์สูตรอ้างอิง

การขออนุมัติรายการ ต้องคีย์รายการ(กรุ๊ป) 

เท่ากันทั้ง ไฟล์อ้างอิง และชื่อรอง

การปรับปรุงแก้ไข ต้องคีย์ทุกรายการเดิม 

(ชื่อรองมีหลายชื่อ คีย์ชื่อเดียวในแต่ละกรุ๊ปนั้น)

ขอแกไ้ขบญัชี



14

1.STOCK_TYPE ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบใน Sheet และบรรทัดที่แจ้ง Error

- ไฟล์ชื่อรอง ระบุ STOCK_TYPE ไม่ตรงตามที่

ระบบก าหนด

ขออนมุตัิ/แกไ้ข บัญชีวตัถุดบิ

1

ประเภทของสตอ็กสงูสดุ มี 2 ประเภท คือ

Max_Revolving (แบบหมนุเวยีน)

Max_Import (แบบไม่หมนุเวยีน
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product Unit

ขออนมุตัิ/แกไ้ข บัญชีวตัถุดบิ

ตรวจสอบใน Sheet และบรรทดัทีแ่จ้ง Error 

ไฟล์สูตรอ้างอิง Product Unit เกิน 3 ตัวอักษร

1

Product Unit ระบุชื่อหน่วยน าเข้าตรงกบัรหัสศุลกากร

ต้องไม่ 3 ตัวอักษรที่ระบบ Rmts ก าหนด

https://ic.or.th/images/pdffile/Unit_RMTS_Customs.pdf
https://ic.or.th/images/pdffile/Unit_RMTS_Customs.pdf
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ขออนุมัต/ิแก้ไข บัญชีวตัถุดิบ

000001   ABS ASSY-SHOCK      5555.11.88      C62          MAX_IMPORT         N          C 

000042  CAP ASSY-FILLER                           KGM         MAX_IMPORT         N          C                    

000063 RR DOOR                                      C62 MAX_REVOLVING     Y         ลบ

000064 GLASS ASSY                                  C62 MAX_REVOLVING    N        ลบ

000065 FLOOR FR                                     C62 MAX_REVOLVING    N         ลบ

000043 CAP ASSY-FILLER C62 MAX_REVOLVING     N         A

1.หน่วยวัตถุดิบ

2.ไม่พบรายการวัตถุดบิ

1

2

ตรวจสอบใน Sheet และบรรทัดที่แจ้ง Error

- ไฟล์สูตรอ้างอิง คีย์หน่วย ไม่ตรงกับบัญชีวัตถุดิบ(MML) หรือบริษัทแก้ไขหน่วย

- ไฟล์ชื่อรอง บางรายการไม่ตรงกับบัญชีวัตถุดิบ (MML)

การปรับปรุงแก้ไข หน่วย ระบบ

เช็ค การใช้สิทธิ์สั่งปล่อย,ตัดบัญชี และ

ปรับยอด

- กรณีแก้ไขหน่วยและมีการใช้สิทธิ์

แล้ว ต้องขอเพิ่มรายการ(กรุ๊ปใหม่) 

หน่วยใหม่

- บางรายการมีคีย์ข้อมูลในไฟล์ 

แต่ไม่มีในบัญชีวัตถุดิบ (MML) 

แก้ไขโดย ลบรายการกรุ๊ปที่ไม่พบ

ออกท้ัง 2 ไฟล์ (อ้างอิงและชื่อรอง)

ขอแกไ้ขบญัชี
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ขออนุมัต/ิแก้ไข บัญชีวัตถุดิบ

000001   ABS ASSY-SHOCK      5555.11.88      C62          MAX_IMPORT         N          C 

000042  CAP ASSY-FILLER                           KGM         MAX_IMPORT         N          C                    

000063 RR DOOR                                      C62 MAX_REVOLVING     Y        ลบ

000064 GLASS ASSY                                  C62 MAX_REVOLVING    N        ลบ

000065 FLOOR FR                                     C62 MAX_REVOLVING    N         ลบ

000043 CAP ASSY-FILLER C62 MAX_REVOLVING     N         A
ขอแกไ้ขบญัชี

1.ไม่พบรายการวัตถุดบิ

ตรวจสอบใน Sheet และบรรทัดที่แจ้ง Error

- ไฟล์ชื่อรอง บางรายการไม่พบในบัญชีวัตถุดิบ (MML)

1

การปรับปรุงแก้ไข

- บางรายการมีคีย์ข้อมลูในไฟล์ 

แต่ไม่มีในบัญชีวัตถุดิบ (MML) 

แก้ไขโดย ลบรายการกรุ๊ปที่ไม่พบ

ออกท้ัง 2 ไฟล์ (อ้างอิงและชื่อรอง)



18

ขออนุมัต/ิแก้ไข บัญชีวัตถุดิบ

1.ไม่พบรายการวัตถุดบิ

ตรวจสอบใน Sheet และบรรทัดที่แจ้ง Error

- ไฟล์สูตรอ้างอิง มีรายการเยอะกว่า ไฟล์ชื่อรอง

1

ไฟล์อ้างอิง และ ไฟล์ชื่อรอง รายการกรุ๊ปต้องตรงกับไฟล์สูตรอ้างอิง ทั้ง 2 ไฟล์ (อ้างอิงและชื่อรอง)

การขออนุมัติรายการ ต้องคีย์รายการ(กรุ๊ป) เท่ากันทั้ง ไฟล์อ้างอิง และชื่อรอง

การปรับปรุงแก้ไข ต้องคีย์ทุกรายการเดิม (ชื่อรองมีหลายชื่อ คีย์ชื่อเดียวในแต่ละกรุ๊ปนั้น)
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ขออนุมัต/ิแก้ไข บัญชีวัตถุดิบ

1.ปริมาณการใช้QTY_NET, 

QTY_LOSS, QTY_GROSS 

ทศนิยมเกิน

2.พิกัดศุลกากรผิดรูปแบบ

ตรวจสอบใน Sheet และบรรทัดที่แจ้ง Error

- ไฟล์สูตรอ้างอิง QTY_NET, QTY_LOSS, QTY_GROSS ทศนิยมเกิน 8 ต าแหน่ง และหลังทสนิยมม ี0 เกิน 2 ต าแหน่ง

- ไฟล์ชื่อรอง ช่อง TARIFF คีย์ผิดรูปแบบ

1

2

ไฟล์อ้างอิง 1. ช่อง QTY_GROSS = ช่อง QTY_NET  + QTY_LOSS

2. ช่อง QTY_GROSS,QTY_NET,QTY_LOSS ทสนิยมไม่เกิน 8 ต าแหน่ง

3. ในกรณี QTY_GROSS,QTY_NET,QTY_LOSS หลังทสนิยมมี 0 เกิน 2 ต าแหน่ง เช่น 0.00004567

ให้ใส่ฝนทอง(‘)หน้าตัวเลขทุกช่อง

ไฟล์ชื่อรอง ช่อง TARIFF ถ้ามีต้องคีย์ XXXX.XX.XX สามารถปล่อยเป็น ค่าว่าง ได้
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ขออนุมัต/ิแก้ไข บัญชีวัตถุดิบ

1.พบรายการวัตถุดิบที่เพิ่มชื่อซ้ า  

รายการเดิม

2.ไม่พบรายการวัตถุดิบ

ตรวจสอบใน Sheet และบรรทัดที่แจ้ง Error

- ไฟล์สูตรอ้างอิง จ านวนรายการไม่ตรงกับ ไฟล์ชื่อรอง

- ไฟล์ชื่อรอง รายการเพิ่ม ชื่อซ้ ากับรายการเดิมใน MML

1

2

การปรับปรุงแก้ไข

- บริษัทต้องคีย์รายการเดิมทุกกรุ๊ป (แต่ช่ือรองมีหลายชื่อ คีย์แค่ชื่อเดียวในกรู๊ปนั้น)

- ชื่อรายการและหน่วย ต้องไม่ซ้ ากัน ถ้าชื่อรายการซ้ ากัน ต้องหน่วยต่างกันคนละรายการ (กรุ๊ป)

ไฟล์อ้างอิง ชื่อรายการต้องไม่ซ้ ากัน ลบรายการที่ซ้ า กรณีลบรายการเดิม ต้องเช็คมีBALANCE /และใบขนคงค้างหรือไม่ไฟล์

ชื่อรอง ต้องคีย์รายการ(กรุ๊ป) เท่ากันทั้ง ไฟล์อ้างอิง และชื่อรอง
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1. ¤ÍÅÑÁ¹�äÁ‹¶Ù¡
2. ค านวณÊµ็Í¡äÁ‹ä´Œ

ตรวจสอบใน Sheet และบรรทัดที่แจ้ง Error

- ไฟล์ที่ยื่น เช็คช่ือผลิตภัณฑ์ และ UASGE หลังจากค านวน Capacity

1

ไฟล์สูตรอ้างอิง : การค านวนปริมาณสต็อกวัตถุดิบแต่ละรายการ

Capacity x Gross = Max แต่ละกรุ๊ป

ซึ่ง Max แต่ละกรุ๊ป ไม่ควร Over เกินไป

ขออนุมัต/ิแก้ไข บัญชีวตัถุดิบ

https://ic.or.th/images/Highlight_IC/2563/70/Manual_workshop_database_RMTsOnline_forcompany_V4_261063.pdf
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1.ชื่อรองมีมากกว่า 1 Sheet

ตรวจสอบใน Sheet และบรรทัดที่แจ้ง Error

- ไฟล์ชื่อรอง มี Sheet ว่าง หรือโหลดไฟล์ชื่อรองใหม่

ไฟล์ชื่อรอง มีข้อมูลได้เพียง 1 Sheet เท่านั้น 

ใน 1 รายการวัตถุดิบ สามารถ คีย์ข้อมูลได้

เพียง 1 TYPE เท่านั้น

(A = Add, C = Chang และ D = Delete)

1

ขออนมุตัิ/แกไ้ข ชื่อรอง
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ขออนมุตัิ/แกไ้ข ชื่อรอง

1.แก้ไขพิกัด

ตรวจสอบใน Sheet และบรรทัดที่แจ้ง Error

- ไฟล์ชื่อรอง มี ข้อมูลไมต่รง รายการในบัญชี

หรือชื่อที่ต้องการแก้ไข ด าเนินการแล้ว ไม่ได้ลบรายการออก

ไฟล์ชื่อรอง : รายการที่จะแกไ้ขพกิัด ต้องยังไม่

ขอพิกัดไว้แล้ว

สามารถ คีย์ข้อมูลได้เพียง 1 TYPE เท่านั้น 

(A = Add, C = Chang และ D = Delete)

1



24

ขออนมุตั/ิแกไ้ข ชื่อรอง

1.แก้ไขพิกัด

2. TYPE : ประเภทการบันทึก

ตรวจสอบใน Sheet และบรรทัดที่แจ้ง Error

- ไฟล์ชื่อรอง มี ข้อมูลไมต่รง รายการในบัญชี

หรือช่ือที่ต้องการแก้ไข และในรายการ (กรุ๊ป)

เดียวกัน TYPE ต้องแบบเดียวกัน

ไฟล์ชื่อรอง : รายการที่จะแก้ไขพิกัด ต้องยังไม่ขอพิกัดไว้

แล้ว ในกรณีต้องการเพิ่มพิกัดใหม่ในชื่อเดิมที่ม ีต้องเป็น 

TYPE A ขออนุมัติช่ือ+พิกัด

สามารถ คีย์ข้อมูลได้เพียง 1 TYPE เท่านั้น ในแต่ละรายการ

(กรุ๊ป)(A = Add, C = Chang และ D = Delete)

1

2
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https://eservice.ic.or.th/iconline/URL

3

การยื่นขออนมุตัิ และยืน่ขอแกไ้ขสตูร

ผลิตภณัฑใ์ชแ้บบฟอรม์เดยีวกัน

1

2

คลิกเขา้สูห่นา้ Login 

เพื่อเขา้สูร่ะบบ
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https://eservice.ic.or.th/iconline/URL

เข้า

ระบบ

คลิกเขา้สูห่นา้ Login 

เพื่อเขา้สูร่ะบบ

ตรวจสอบค ารอ้งทีย่ืน่ ฐานขอ้มลู รวมการ

ขออนุมตั ิ/แก้ไขบญัชี/แกไ้ขชื่อรอง/ 

การขออนมุตั ิ/แก้สตูร

1

2

3
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ขออนมุตัิ/แกไ้ข สูตรผลิตภัณฑ์

ตรวจสอบใน Sheet และบรรทัดที่แจ้ง Error

- ไฟล์สูตรผลิตภัณฑ์ QTY_NET, QTY_LOSS, 

QTY_GROSS ทศนิยมเกิน 8 ต าแหน่ง

และหลังทสนิยมม ี0 เกิน 2 ต าแหน่ง 

1

2

1.ปริมาณการใช้ QTY_NET, 

QTY_LOSS, QTY_GROSS ทศนิยมเกิน

2.ชื่อรายการวัตถุดิบไม่ตรงMML
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ไฟล์สูตรผลิตภัณฑ์

1. ช่อง QTY_GROSS = ช่อง QTY_NET  + QTY_LOSS

2. ช่อง QTY_GROSS,QTY_NET,QTY_LOSS ทศนิยมไม่เกิน 8 ต าแหน่ง

3. ในกรณี QTY_GROSS,QTY_NET,QTY_LOSS หลังทศนิยมมี 0 เกิน 2 ต าแหน่ง เช่น 0.00004567

ให้ใส่ฝนทอง(‘)หน้าตัวเลขทุกช่อง

4. DESC ชื่อต้องเป็นชื่อหลัก ภายใต้รายการ(กรุ๊ป)

ชื่อผลิตภัณฑ์ (512 ตัวอักษร)

ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์ (35 ตัวอักษร)

หน่วยของผลิตภัณฑ์ ( 3 ตัวอักษร)

น้ าหนักของผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย (18.8 ต าแหน่ง)

ประเภทของสูตรผลิตภัณฑ์ (PRODUCT หรือ RETURN)

ปริมาณการใช้ต่อ 1 หรือต่อ 1,000

รายการที่ของ

วัตถุดิบ

ชื่อวัตถุดบิ

(ชื่อหลกั)

หน่วยของ

วัตถุดิบ

ปริมาณการ

ใช้วัตถดุบิสทุธิ

ปริมาณสว่น

สูญเสยีวัตถดุบิ

ปริมาณการใช้

รวมสว่นสญูเสยี

ขออนมุตัิ/แกไ้ข สูตรผลิตภัณฑ์
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ขออนมุตัิ/แกไ้ข สูตรผลิตภัณฑ์

1.ไม่พบชื่อรายการวัตถุดิบ

ตรวจสอบใน Sheet และบรรทัดที่แจ้ง Error

- ไฟล์สูตรผลิตภัณฑ์ รายการ...และบรรทัดที่แจ้ง คีย์ชื่อ

หรือกรุ๊ปไม่ตรง

1

- ไฟล์สูตรผลติภณัฑ ์ชื่อที่ระบุในช่อง DESC 

ต้องเป็นชื่อหลักเท่านั้น  
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ขออนมุตัิ/แกไ้ข สูตรผลิตภัณฑ์

1.พบชื่อรายการวัตถุดิบ

ตรวจสอบใน Sheet และบรรทัดที่แจ้ง Error

- ไฟล์สูตรผลิตภัณฑ์ รายการ...และบรรทัดที่แจ้ง คีย์ชื่อ

หรือกรุ๊ปไม่ตรง

1

- ไฟล์สูตรผลติภณัฑ ์ชื่อที่ระบุในช่อง DESC 

ต้องเป็นชื่อหลักเท่านั้น  
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ขออนมุตัิ/แกไ้ข สูตรผลิตภัณฑ์

1.ชื่อ Product Name

ซ้ า Product Code

ตรวจสอบใน Sheet และบรรทัดที่แจ้ง Error

- ไฟÅ�สูตรผลิตภัณ±� ระบุชื่อ Product Name ซ้ า Produt Code

1

ไฟลญสูตรผลิตภัณฑญ ระบุชื่อ 

Product Name คือ ชื่อผลิตภัณ±�
Product Code คือ ชื่อรุ่น หรือรหัสสิน¤ŒÒ 2 ช่องµŒÍ§ไม่ซ้ ากัน
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ขออนมุตัิ/แกไ้ข สูตรผลิตภัณฑ์

1.ยื่นขอสูตร

ผลิตภัณฑ์ผิดเมนู

ตรวจสอบใน Sheet และบรรทัดที่แจ้ง Error

- ไฟล์สูตรผลิตภัณฑ์ สูตรใหม่ยื่นขออนุมตัิสูตรผลิตภัณฑ์

สูตรแก้ไขยื่นขอแก้ไขอนุมตัิสูตรผลิตภัณฑ์ 

ระบบแยกเมนูการยื่นสูตรผลิตภัณฑ ์

สูตรใหม่ เมนู ยื่นขออนุมัติสูตรผลิตภัณฑ์

มีการแก้ไขปริมาณ และรายการวัตถดุบิ เมนู แก้ไขยื่นขอแกไ้ข

อนุมัติสูตรผลิตภัณฑ ์

1
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ขออนมุตัิ/แกไ้ข สูตรผลิตภัณฑ์

1.ไม่พบสูตรปกติ

ตรวจสอบใน Sheet และบรรทัดที่แจ้ง Error

- ตรวจสอบสูตรผลิตที่ช่ือรุ่น-ผลิตภัณฑ-์หน่วย ต้องมีใน

ระบบก่อนจึงสามารถเพ่ิมสูตรผลิต Return

1

สูตร RETURN ชื่อผลิตภัณฑ์ Product Name และ Product Code 

ต้องตรงกับช่ือสูตรผลิตภัณฑ์ปกติ ที่ได้รับอนุมัติแล้ว 

ระบบจึงจะก าหนดให้เป็น Revision 0

Return จะมีการใช้วัตถุดิบเพียง 1 รายการ/Sheet
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ขออนมุตัิ/แกไ้ข สูตรผลิตภัณฑ์

1.Sheet ว่าง

ตรวจสอบใน Sheet และบรรทัดที่แจ้ง Error

- ไฟล์สูตรผลิตภัณฑ์ เช็คError ตามชื่อ Sheet 

1

ถ้าใน Sheet ที่ระบบตรวจสอบพบไม่มีข้อมูล สามารถลบ Sheet นั้นออกได้ 

ไฟล์สูตรผลิตภัณฑ์ 1 ไฟล์ สามารถบันทึกข้อมูลได้มากกว่า 1 Sheet และได้

สูงสุดไม่เกิน 50 Sheet ความจุไม่เกิน 2 Mb

และ จะต้องไม่มี Sheet ว่าง
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ขออนมุตัิ/แกไ้ข สูตรผลิตภัณฑ์

1. Weight Per Piece ผิดรูปแบบ

2. ปริมาณการใช้ QTY_NET ผิดรูปแบบ

ตรวจสอบใน Sheet และบรรทัดที่แจ้ง Error

- ไฟล์สูตรผลิตภัณฑ์ Weight Per Piece และ QTY_NET ทศนิยมเกิน 8 ต าแหน่ง

และหลังทสนิยมม ี0 เกิน 2 ต าแหน่ง 

1

2

ไฟล์สูตรผลิตภัณฑ์

1. ช่อง Weight Per Piece และ QTY_NET ทศนิยมไม่เกิน 8 ต าแหน่ง

2. ในกรณี Weight Per Piece และ QTY_NET หลังทศนิยมมี 0 เกิน 2 ต าแหน่ง

เช่น 0.00004567 ให้ใส่ฝนทอง(‘)หน้าตัวเลขทุกช่อง
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THANK YOU
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ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบได้ทาง www.ic.or.th
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วันองัคารที ่31  มกราคม 2566

เวลา  9.00-12.00 น.

ออน ไ ลน์
ผ่าน

โปรแกรม

383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838

38

ลิงก์แบบสอบถาม
https://forms.gle/h2GSE3awbe2i1xJ76

ขอบคุณค่ะ

ขอความกรุณาท าแบบสอบถามให้กับสมาคมด้วยนะคะ

https://forms.gle/h2GSE3awbe2i1xJ76
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