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หลักสูตร “วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับวัตถุดิบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์” 
                  (RAW MATERIAL TRACKING SYSTEM: RMTS) 

หลักการและเหตุผล 
 สมาคมสโมสรนักลงทุน (IC) ให้บริการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (RAW MATERIAL 
TRACKING SYSTEM : RMTS) แก่กิจการหรือบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จากสำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรการนำเข้าวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นตาม
มาตรา 30 และมาตรา 36 (1), (2) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520  ซึ่งกิจการหรือบริษัทดังกล่าว
จะต้องปฏิบตัิตามระเบียบและเงื่อนไขของสำนักงานฯ  

ดังนั้น ผู้ได้รับการส่งเสริมฯ ควรเรียนรู้วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับวัตถุดิบด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (RMTS) เพ่ือให้สามารถใช้สิทธิและประโยชน์ได้ตรงตามที่กำหนด อันจะทำให้กิจการได้รับ
ประโยชน์จากการส่งเสรมิการลงทุนสูงสุด  

หัวข้อสัมมนา 
1. ขั้นตอนดำเนินการเพ่ือใช้สิทธิและประโยชน์ด้านวัตถุดิบ 
2. วิธีปฏิบัติสำหรับฐานข้อมูลวัตถุดิบ สูตรการผลิตและการปรับยอดวัตถุดิบ 
    - การจัดเตรียมข้อมูล 
    - ขั้นตอนการดำเนินการ 
    - สรุปภาพรวมสำหรับการจัดทำฐานข้อมูลวัตถุดิบ สูตรการผลิตและการปรับยอดวัตถุดิบ 
3. วิธีปฏิบัติสำหรับการสั่งปลอ่ยวัตถุดิบ 
    - การจัดเตรียมข้อมูล 
    - ขั้นตอนการดำเนินการสั่งปล่อยวัตถุดิบด้วยระบบ IC Online System 
    - สรุปภาพรวมสำหรับการสั่งปล่อยวัตถุดิบ 
4. วิธีปฏิบัติสำหรับการตัดบัญชีวัตถุดิบ  
    - การจัดเตรียมข้อมูล 
    - ขั้นตอนการดำเนินการตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบ IC Online System 
    - สรุปภาพรวมสำหรับการตัดบัญชีวัตถุดิบ 

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ 
 เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการหรือ ประสานงานการส่งเสริมการลงทุน 
ข้อแนะนำ 

หลักสูตร “วิธีปฏิบัติเกีย่วกบัวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน” และ
หลักสูตร “วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับวัตถุดิบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์” เป็นหลักสูตร
ต่อเนื่องกันควรเข้าอบรมทั้ง 2 หลักสูตร  
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วิธีการสัมมนา การบรรยายเชิงสาธิต และฝึกปฎิบัติ (Workshop) 
 
วิทยากร   สมาคมสโมสรนักลงทุน (IC) 
 
วัน-เวลา-สถานที่ 
 วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 

เวลา  09.00-17.00 น.  (เปิดระบบ 08.30 น.) 
 ออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom 

อัตราค่าสัมมนา 

 สมาชิกสมาคม  1500 บาท + VAT 105 บาท จ่ายสุทธิ 1,605 บาท/คน 
 บุคคลทั่วไป     1,800 บาท + VAT 126 บาท จ่ายสุทธิ 1,926 บาท/คน   
 
หมายเหตุ 

- อัตราค่าสัมมนารวมเอกสาร อาหารกลางวัน อาหารว่าง และภาษีมูลค่าเพ่ิม 

- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 % 
- สมาคมไดร้ับการยกเว้นการหักภาษีเงินได้ตามขอ้ 12/1 (2) ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.101/2544    

           ผู้จ่ายเงินค่าสัมมนาจึงไม่ต้องหักภาษเีงินได้  
 

ลงทะเบียนที่น่ี 

https://icis.ic.or.th/i-regist/index.php?r=register&project=9-11-006-64-006  
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ขั้นตอนการลงทะเบียนและเข้าอบรมผ่าน zoom 
 

1. เมื่อท่านลงทะเบียนผ่านระบบเรียบร้อยแล้วจะได้รับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ พร้อมแนะนำให้ท่าน
ติดตั้งโปรแกรม zoom ไว้ที่คอมพิวเตอร์ของท่าน 

ตัวอย่าง 
เร่ือง ยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ หลกัสูตร xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

เรียน xxxxxxxx 
บริษัท xxxxxxxxx 

       สมาคมสโมสรนักลงทุน ยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ หลักสูตรxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx กรุณารอสมาคมฯแจ้งรายละเอียดการเข้าสัมมนา
ออนไลน์ทางอีเมล ก่อนวันอบรม 1 วัน 

ตรวจสอบข้อมูลคลิก https://icis.ic.or.th/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
หมายเหตุ : ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Zoom และติดต้ังเพื่อเตรียมพรอ้มก่อนการสัมมนาได้ที่ 
              Zoom for Computer  l  Mobile App IOS l Android ทดสอบการใช้งาน Zoom คลิก 

2. ก่อนการอบรม 1 วันระบบจะส่งอีเมลแจ้ง Meeting ID สำหรับการเข้าร่วม Joine zoom Meeting 
ตัวอย่าง 

เร่ือง ยืนยันการลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา หลักสูตร xxxxxxxx 

เรียน xxxxxxxx 

บริษัท xxxxxxxxx 

        สมาคมสโมสรนักลงทุน ขอแจ้งรายละเอยีดการเข้าอบรม หลกัสูตร "{project_name} ในวันที่ {project_date}" {project_place} 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

Topic: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom) 
Time: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/xxxxxxxxxx 
Meeting ID: xxx xxxx xxx 
Passcode: xxxxxx 
หมายเหตุ :  
ก่อนการอบรมท่านต้องติดต้ังโปรแกรม zoom (download Click) ไว้ที่คอมพวิเตอร์ที่ท่านใช้งานให้เรียบร้อยและ 
กรุณาเข้าระบบได้ตั้งแต่เวลา (08.30 น.)เพื่อเตรียมพร้อมอุปกรณ์ของท่านและโปรแกรม zoom ก่อนเริ่มการอบรม 

mailto:Chatreel@ic.or.th
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https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe
https://itunes.apple.com/us/app/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://zoom.us/test
https://zoom.us/j/xxxxxxxxxx
https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe
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1. เอกสารการสัมมนา Download Click   

2. กำหนดการอบรม Dowload Click 

■ วิธีเข้าใช้งาน zoom โดยโปรแกรม zoom (กรณีติดต้ังโปรแกรม) 

■ วิธีเข้าใช้งาน zoom ผ่าน google chrome (กรณีไม่สามารถติดต้ังโปรแกรมได้) 

■ ทดสอบการเข้าใช้งาน zoom 
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