




ระบบอิเล็กทรอนิกส์สําหรับงานสิทธิและประโยชน์

ด้านเครื่องจักร (eMT Online_Phase II)



ขอขยายระยะเวลาการใช้สิทธินําเข้าเครื่องจักร ได้แก่ ขอขยายเวลานําเข้า
เครื่องจักรย้อนหลัง ขอขยายเวลานําเข้าเครื่องจักรปกติ ขอขยายเวลาสําหรับ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ / วิจัยและพัฒนา / สิ่งแวดล้อม 

1. ขอขยายเวลานําเข้าเครื่องจักรย้อนหลัง เป็นงานขยายเวลานําเข้าย้อนกลับไป
ถึงวันที่ยื่นคําขอรับการส่งเสริมเพื่อใช้สิทธิสั่งปล่อยเครื่องจักรก่อนที่โครงการจะ
ได้รับอนุมัติแต่ไมเ่กินวันที่ยื่นคําขอรับการส่งเสริม การใช้สิทธิขอขยายเวลา
ย้อนหลังทาํได้เพียงครั้งเดียวในแต่ละโครงการ

2. ขอขยายเวลานําเข้าเครื่องจักรปกติ เป็นงานขอขยายเวลานําเข้าเครื่องจักร
ตามสิทธิของโครงการ โดยปกติในแต่ละโครงการสามารถขอขยายได้ 3 ครั้ง ครั้ง
ละ 1 ปี 

3. ขอขยายเวลาสําหรับอตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ / วิจัยและพัฒนา / 
สิ่งแวดล้อม สามารถนําเครื่องจักรมาปรับปรุงและทดแทนเครื่องจักรเดิมหรือเพื่อ
เพิ่มกําลังการผลิตในโครงการเดิม ตลอดระยะเวลาทีไ่ด้รับการส่งเสริม

1. งานขยายระยะเวลาต่างๆ



1.1 ขั้นตอน งานขยายระยะเวลาต่างๆ

1. เตรียมข้อมูลขยายระยะเวลา

ต่างๆและส่งคําร้องเข้าระบบ

eMT Online

3. แจ้งผลการพิจารณา
4. รับผลการพิจารณา

ผู้ใช้บริการ

จนท.BOI 3 ระดับ

2. พิจารณาอนุมัติ

การขยายเวลานาํเข้าเครื่องจักรย้อนหลงั พิจารณาภายใน 15 วันทําการ

การขยายเวลานาํเข้าเครื่องจักรปกต ิ(ครั้งที่ 1-3) พิจารณาภายใน 15 วันทําการ

การขยายเวลานาํเข้าเครื่องจักรสาํหรบัอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส/์วิจัยและพฒันา/สิง่แวดลอ้ม พิจารณาภายใน 30 วันทําการ



2. งานขอตัดบัญชีเครื่องจักร

งานตัดบัญชีเครื่องจักรนําเข้าเกิน 5 ปี/ตัดบัญชีทําลายเครื่องจักร/ตัดบัญชี

บริจาคเครื่องจักร/ตัดบัญชีชําระภาษีเครื่องจักร/ตัดบัญชีส่งคืนเครื่องจักร/ตัด

บัญชีจําหน่ายเครื่องจักร

การที่สํานักงานได้ทําการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของบริษัท และพบว่าบริษัท

ไม่ได้ดําเนินการขัดกับเงื่อนไขในบัตรส่งเสริม จึงอนุญาตใหต้ัดรายการเครื่องจักร

เกิน 5 ปี เพื่อปลอดภาระภาษีอากร เครื่องจักรที่ได้รับอนุมตัิตัดรายการเพื่อปลอด

ภาระภาษีนี้ ยังถือเป็นเครื่องจักรตามโครงการทีไ่ด้รับการส่งเสริม ดังนั้น หาก

บริษัทจะจําหน่ายเครื่องจักรดังกล่าวจะต้องได้รับอนุญาตจากสํานักงานก่อนทกุ

ครั้ง



2.1 ขั้นตอน งานขอตัดบัญชีเครื่องจักร

1. เตรียมข้อมูลขอตดับัญชี

เครื่องจักรและส่งคําร้องเข้าระบบ

eMT Online

3. แจ้งผลการพิจารณา4. รับผลการพิจารณา

ผู้ใช้บริการ จนท.BOI_IC 

2. พิจารณาอนุมัติ

การตัดบัญชีเครื่องจักรนําเข้าเกิน 5 ปี พิจารณาภายใน 1 วันทําการ

ตัดบัญชีเครื่องจักรนําเข้าเกิน 5 ปี/ ตัดบัญชีทําลายเครื่องจักร/ตัดบัญชีบริจาคเครื่องจักร/

ตัดบัญชีชําระภาษีเครื่องจักร/ ตัดบัญชีส่งคืนเครื่องจักร/ตัดบัญชีจําหน่ายเครื่องจักร



3. งานขอทําลายเครื่องจักร

เนื่องจากเครื่องจักรเกิดการชํารุดเสียหาย และไมส่ามารถใช้งานได้อีก บริษัทมี

ความประสงคจ์ะตัดบัญชีจากโครงการโดยไมม่ภีาระภาษีสามารถดําเนินการขอ

ทําลายได้ โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาดังนี้

1. บริษัทต้องระบุชนิดและจํานวนเครื่องจักรที่ชาํรุดเสียหาย และสาเหตุของการ

ชํารุดเสียหาย พร้อมทําหนังสือถึงสํานักงาน

2. เครื่องจักรที่ขอทําลายและจะนําไปตัดบัญชีโดยไมม่ภีาระภาษีนั้น จะต้อง

ทําลายตามวธิีทีส่ํานักงานเห็นสมควร

3. กําลังผลิตของขั้นตอนการผลิตต้องไมเ่ปลี่ยนแปลง หรืออยู่ในช่วง ± 20%ของ

กําลังการผลิตตามบัตรส่งเสริม ถ้าเปลี่ยนแปลงต้องมเีครื่องจักรทดแทน



3.1 ขั้นตอน งานขอทําลายเครื่องจักร

1. เตรียมข้อมูลขอทาํลาย

เครื่องจักรและส่งคําร้องเข้าระบบ

eMT Online

3. แจ้งผลการพิจารณา4. รับผลการพิจารณา

ผู้ใช้บริการ

จนท.BOI 3 ระดับ

2. พิจารณาอนุมัติ

การขอทําลายเครื่องจักร พิจารณาภายใน 30 วันทําการ



4. งานขอบริจาคเครื่องจักร

ผู้ได้รับส่งเสริมสามารถขอบริจาคเครื่องจักรได้ โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาดังนี้

1. ต้องเป็นเครื่องจักรที่นําเข้ามาโดยได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อน

อากรขาเข้า

2. ที่ผ่านมาดําเนินการถูกต้องตามเงือ่นไขทีก่ําหนดในบัตรส่งเสริม

3. ไม่ทาํให้กรรมวิธีการผลิตหรือกําลังการผลิตเปลี่ยนแปลงไป เว้นแต่จะมี

เครื่องจักรใหมเ่ข้ามาทดแทน

4. ต้องบริจาคใหแ้ก่ส่วนราชการ องค์การของรัฐบาล หรือองค์การสาธารณกุศล 

ที่สามารถนําเครื่องจักร ไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานเหล่านั้น



4.1 ขั้นตอน งานขอบริจาคเครื่องจักร

eMT Online

3. แจ้งผลการพิจารณา4. รับผลการพิจารณา

ผู้ใช้บริการ
จนท.BOI 3 ระดับ

2. พิจารณาอนุมัติ

การขอบริจาคเครื่องจักร พิจารณาภายใน 15 วันทําการ

1. เตรียมข้อมูลขอบริจาค

เครื่องจักรและส่งคําร้องเข้าระบบ



5. งานขอชําระภาษีอากรเครื่องจักร

สําหรับบริษัทที่นําเข้าเครื่องจักรมาโดยการใช้สิทธิ์ขออนุมัติสั่งปล่อย

เครื่องจักรแบบยกเว้นอากรเข้ามา ซึ่งถ้าบริษัทไม่ประสงค์จะขอใช้สิทธิ์

ในการยกเว้นอากรขาเข้า เนื่องด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม บริษัทสามารถที่

จะขอให้สํานักงานออกหนังสือขอชําระภาษีอากรเครื่องจักร เพื่อแจ้งกับ

กรมศุลกากรภายหลังได้



eMT Online

3. แนบไฟล์หนังสืออนุมัติ/

แจ้งผลการพิจารณา
4. รับหนังสืออนุมัติฉบับ

จริง/รับผลการพิจารณา

ผู้ใช้บริการ
จนท.BOI 3 ระดับ

2. พิจารณา/พิมพ์

หนังสืออนมุัตแิละลงนาม

การขอชําระภาษีอากรเครื่องจักร พิจารณาภายใน 15 วันทําการ

5. ชําระภาษีที่กรมศุลกากร

1. เตรียมข้อมูลขอชําระภาษีอากร

เครื่องจักรและส่งคําร้องเข้าระบบ

5.1 ขั้นตอน งานขอชําระภาษีอากรเครื่องจักร



6. งานขอจําหน่ายเครื่องจักร

ผู้ได้รับส่งเสริมสามารถขอการจําหน่ายเครื่องจักรได้ โดยมีหลักเกณฑ์การ
พิจารณาดังนี้

1. ต้องเป็นเครื่องจักรที่นําเข้ามาโดยได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นหรือ
ลดหย่อนอากรขาเข้า

2. ที่ผ่านมาดําเนินการถูกต้องตามเงือ่นไขที่กําหนดในบัตรส่งเสริม

3. ไม่ทําให้กรรมวธิีการผลิตหรอืกําลังการผลิตเปลี่ยนแปลงไป เว้นแต่จะมี
เครื่องจักรใหม่เข้ามาทดแทน

4. หากนําเข้ามายังไม่ถึง 5 ปี จะต้องชําระภาษีอากรตามสภาพ ณ วันที่ขอ
ยื่นจําหน่ายแต่หากเกิน 5 ปี จะไม่มีภาระภาษี



6.1 ขั้นตอน งานขอจําหน่ายเครื่องจักร กรณี มีภาระภาษี

eMT Online
ผู้ใช้บริการ

จนท.BOI 3 ระดับ

การขอจําหน่ายเครื่องจักรแบบ มีภาระภาษี พิจารณาภายใน 15 วันทําการ

1. เตรียมข้อมูลขอจําหนา่ย

เครื่องจักรและส่งคําร้องเข้าระบบ

3. แนบไฟล์หนังสืออนุมัติ/

แจ้งผลการพิจารณา

2. พิจารณา/พิมพ์

หนังสืออนมุัตแิละลงนาม

4. รับหนังสืออนุมัติฉบับ

จริง/รับผลการพิจารณา

5. ชําระอากรตามสภาพ



eMT Onlineผู้ใช้บริการ

การขอจําหน่ายเครื่องจักรแบบ ไม่มีภาระภาษี พิจารณาภายใน 1 วันทําการ

1. เตรียมข้อมูลขอจําหนา่ย

เครื่องจักรและส่งคําร้องเข้าระบบ 2. พิจารณาอนุมัติ

3. แจ้งผลการพิจารณา4. รับผลการพิจารณา

จนท.BOI_IC 

6.2 ขั้นตอน งานขอจําหน่ายเครื่องจักร กรณี ไม่มีภาระภาษี



7. งานขอจํานองเครื่องจักร

งานขอจํานองเครื่องจักร มีหลักเกณฑ์การพิจารณาดังนี้

1. ผู้ที่ยื่นขออนุญาตจํานองเครื่องจักรต้องได้รับบัตรส่งเสริมแล้ว

2. อนุมัติให้กับทุกรายที่ขออนุญาตจํานอง



7.1 ขั้นตอน งานขอจํานองเครื่องจักร

eMT Online
ผู้ใช้บริการ

การขอจํานองเครื่องจักร พิจารณาภายใน 3 ชั่วโมงทําการ

1. เตรียมข้อมูลขอจํานองเครื่องจักร

และส่งคําร้องเข้าระบบ

4. แนบไฟล์หนังสืออนุมัติ/

แจ้งผลการพิจารณา

2. พิมพ์หนังสืออนุมัติ

5. รับหนังสืออนุมัติฉบับ

จริง/รับผลการพิจารณา

จนท.BOI_IC 

3. พิจารณาอนุมัตลิงนาม



8. งานขอเช่าซื้อ/ลีสซิ่งเครื่องจักร

การขออนุญาตโอนเครื่องจักรไปเพื่อทําสัญญาเช่าแบบลีสซิ่งหรือทําสัญญาเช่าซื้อ โดยมีหลักเกณฑ์

การพิจารณาดังนี้

1. ผู้ได้รับการส่งเสริมจะต้องยื่นคําขออนุญาตจําหน่ายเครื่องจักรเพื่อทําสัญญาเช่าแบบ ลีสซิ่งหรือ

สัญญาเช่าซื้อต่อสํานักงาน ซึ่งมีผู้ให้เช่าหรือผู้ให้เช่าซื้อลงนามด้วย

2. ผู้ได้รับการส่งเสริมจะต้องนําเครื่องจักรที่ได้รับอนุญาตให้เช่าแบบลีสซิ่งหรือเช่าซื้อมาใช้ ใน

โครงการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันที่นําเข้าเครื่องจักรนั้น

3. ในกรณีที่ผู้ได้รับการส่งเสริมถูกเพิกถอนสิทธิประโยชน์หรือยกเลิกบัตรส่งเสริมภายใน ระยะเวลา 

5 ปี นับแต่วันนําเข้าเครื่องจักร ผู้ได้รับการส่งเสริมจะต้องเป็นผู้ชําระภาษีอากรขาเข้า

4. ในกรณีที่มีการยึดเครื่องจักรเนื่องจากผิดสัญญาเช่าแบบลีสซิ่งหรือสัญญาเช่าซื้อภายใน 

ระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันนําเข้าเครื่องจักร ผู้ให้เช่าหรือผู้ให้เช่าซื้อจะต้องชําระภาษีอากรขาเข้า 

โดย ให้ถือว่าเป็นผู้นําของเข้าซึ่งสิ้นสิทธิในการได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากรสําหรับ

เครื่องจักรนั้น ในวันยึดเครื่องจักร

5. เมื่อมีการยึดเครื่องจักรดังกล่าว ให้ผู้ได้รับการส่งเสริมและผู้ให้เช่าหรือผู้ให้เช่าซื้อรายงาน ให้

สํานักงานทราบภายใน 1 เดือนนับแต่วันยึดเครื่องจักรนั้น



8.1 ขั้นตอน งานขอเช่าซื้อ/ลิสซิ่งเครื่องจักร

eMT Online
ผู้ใช้บริการ

การขอเช่าซื้อ/ลิสซิ่งเครื่องจักร พิจารณาภายใน 3 ชั่วโมงทําการ

1. เตรียมข้อมูลขอเช่าซื้อ/ลิสซิ่ง

เครื่องจักรและส่งคําร้องเข้าระบบ

4. แนบไฟล์หนังสืออนุมัติ/

แจ้งผลการพิจารณา

2. พิมพ์หนังสืออนุมัติ

5. รับหนังสืออนุมัติฉบับ

จริง/รับผลการพิจารณา

จนท.BOI_IC 

3. พิจารณาอนุมัตลิงนาม



9. งานขอนําเครื่องจักรไปใช้เพื่อการอื่น

การนําเครื่องจักรไปใช้เพื่อการอื่นจะเกิดขึ้นเนื่องจาก บริษัทต้องการนําเครื่องจักร

บางส่วนของโครงการไปรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ทีไ่มไ่ด้รับการส่งเสริม โดยมีหลักเกณฑ์

การพิจารณาดังนี้

1. บริษัทต้องได้รับอนุญาตเปิดดําเนินการแล้ว

2. บริษัทต้องปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้รับการส่งเสริม

3. การรับจ้างนี้จะต้องไมม่ผีลกระทบต่อกําลังการผลิตของผลิตภัณฑท์ีไ่ด้รับการ

ส่งเสริม

4. รายได้จากการรับจ้างนี้ จะไมไ่ด้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล



9.1 ขั้นตอน งานขอนําเครื่องจักรไปใช้เพื่อการอื่น

eMT Onlineผู้ใช้บริการ

การขอนําเครื่องจักรไปใช้เพื่อการอื่น พิจารณาภายใน 15 วันทําการ

1. เตรียมข้อมูลขอนาํเครื่องจักรไปใช้

เพื่อการอื่นและส่งคําร้องเข้าระบบ 2. พิจารณาอนุมัติ

3. แจ้งผลการพิจารณา4. รับผลการพิจารณา

จนท.BOI 3 ระดับ



10. งานขอนําเครื่องจักรไปให้บุคคลอื่นใช้

เนื่องจากบริษัทต้องการนําเครื่องจักรที่ได้รับสิทธ์ไปใหบุ้คคลอื่นใช้ผลิตชิ้นส่วนหรือ

ผลิตภัณฑ์ ให้กับเจ้าของเครื่องจักร (ผู้ได้รับการส่งเสริม) โดยมีหลักเกณฑ์การ

พิจารณาดังนี้

1. ต้องเป็นการนําไปผลิตชิ้นส่วน/ผลิตภัณฑ์ ให้กับเจ้าของเครื่องจักรเท่านั้น

2. ต้องไมม่ผีลกระทบต่อสาระสําคัญของโครงการ เช่น กําลังการผลิต กรรมวิธีการ

ผลิต (คือ ต้องระบุไว้ในกรรมวิธีการผลิตว่าจะนําเครื่องจักรส่วนนี้ไปให้บุคคลอื่นใช ้

ถ้าไม่ม ีต้องแก้ไขโครงการ)



10.1 ขั้นตอน งานขอนําเครื่องจักรไปให้บุคคลอื่นใช้

eMT Onlineผู้ใช้บริการ

การขอนําเครื่องจักรไปใช้เพื่อการอื่น พิจารณาภายใน 15 วันทําการ

1. เตรียมข้อมูลขอนาํเครื่องจักรไปให้

บุคคลอื่นใช้และส่งคําร้องเข้าระบบ 2. พิจารณาอนุมัติ

3. แจ้งผลการพิจารณา4. รับผลการพิจารณา

จนท.BOI 3 ระดับ


