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 คาํจํากดัความของ เคร่ืองจักร และ อปุกรณ์
 แนวทางการพจิารณาในการนําเข้าเคร่ืองจักรและ

อุปกรณ์ 
 ระยะเวลานําเข้าเคร่ืองจักร 
 วธีิปฏิบัติเกีย่วกบังานเคร่ืองจักร 
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  มาตรา 28 ผู้ได้รับการส่งเสริมจะได้รับการยกเว้นอากรขาเข้า
สําหรับเคร่ืองจกัร ตามทีค่ณะกรรมการพจิารณาอนุมัตแิต่
เคร่ืองจกัรน้ัน ต้องไม่เป็นเคร่ืองจกัรทีผ่ลติหรือประกอบได้ใน
ราชอาณาจกัร   ซ่ึงมีคุณภาพใกล้เคยีงกนักบัชนิดทีผ่ลติใน
ต่างประเทศ และมปีริมาณเพยีงพอทีจ่ะจดัหามาให้ได้
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• มาตรา 29 เมื่อคณะกรรมการพจิารณาเห็นว่า การให้การส่งเสริม
แก่กจิการใดหรือแก่ผู้ได้รับการส่งเสริมรายใด     ไม่สมควรให้
ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 28 คณะกรรมการจะให้การ
ส่งเสริมแก่กจิการน้ัน หรือผู้ขอรับส่งเสริมรายน้ัน และราย
ต่อๆไป โดยได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าสําหรับเคร่ืองจกัรเพยีงกึง่
หน่ึง หรือจะไม่ให้ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเคร่ืองจกัร
เลยกไ็ด้ 
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 เคร่ืองจกัร หมายความว่า เคร่ืองจกัรทีจ่าํเป็นต้องใช้ใน
กจิการทีไ่ด้รับการส่งเสริม และ เคร่ืองจกัรทีจ่าํเป็นต้อง
ใช้ในการก่อสร้างโรงงาน ซ่ึงรวมถงึ ส่วนประกอบ 
อุปกรณ์ เคร่ืองมอื เคร่ืองใช้ และ โครงโรงงานสําเร็จรูปที่
นํามาตดิตั้งเป็นโรงงาน 
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 ส่วนประกอบ (Part and Component) 
 หมายถึง ช้ินส่วนต่าง ๆ  รวมทั้งอะไหล่ ทีใ่ช้ประกอบขึน้เป็น
เคร่ืองจักรซ่ึงหากแยกช้ินส่วนหน่ึงส่วนใดออกจากกนัแล้ว จะทาํให้
เคร่ืองจักรดงักล่าวไม่สามารถทาํงานได้

คาํจํากดัความคาํจํากดัความ 1/3
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• อุปกรณ์ (Accessory) 
– หมายถงึ  ช้ินส่วนทีนํ่ามาประกอบกบัเคร่ืองจักรเพือ่ให้ทาํงานได้ตาม

วตัถุประสงค์ หากขาดอุปกรณ์แล้วเคร่ืองจักรยงัทาํงานได้แต่ไม่เป็นไป
ตามวตัถุประสงค์ ทั้งนีร้วมถงึแม่พมิพ์และอปุกรณ์ทีท่าํหน้าทีเ่สมอืน
แม่พมิพ์หรือต้นแบบ (Master Mould) แม่แบบและอุปกรณ์จับยดึ
ช้ินงาน (Jig and Fixture) ทีใ่ช้สําหรับการทาํงานทีม่ีการผลติจํานวน
มาก
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• เคร่ืองมือ (Tool) หมายถึง ของที่ใช้งานโดยอสิระหรือของทีใ่ช้งานร่วมกบั
เคร่ืองจักร

• เคร่ืองใช้ (Implement) หมายถึง ของทีใ่ช้สนับสนุนกรรมวิธีการผลติเพือ่ให้เกดิ
ประสิทธิภาพ

• โครงโรงงานสําเร็จรูป (Pre-Fabricated Factory Structure) หมายถึง โครงโรงงาน
สําเร็จรูปซ่ึงสามารถถอดออกได้ เพือ่นํามาตดิตั้งหรือประกอบเป็นโรงงาน      (ตาม
ประกาศสํานักงานฯที ่ป1/2546  )
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  เคร่ืองจกัรทีจ่ะขอใช้สิทธิ ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้า 
 จะต้องเป็นเคร่ืองจักรที่ไม่มผีลติหรือประกอบได้ในราชอาณาจักร  
ซ่ึงมคุีณภาพใกล้เคยีงกบัชนิดที่ผลติในต่างประเทศ และ มปีริมาณ
เพยีงพอที่จะจัดหามาใช้ได้ 
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• เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ทีอ่ยู่ในข่ายได้รับการยกเว้นหรือลดหย่อน
อากรขาเข้า
–  จะต้องเป็นเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลติโดยตรง
ที่ใช้ในโครงการที่ได้รับส่งเสริมโดยเร่ิมตั้งแต่ การออกแบบ
ผลติภัณฑ์ การผลติผลติภัณฑ์ การตรวจสอบคุณภาพและการ
ควบคุมคุณภาพผลติภัณฑ์ ตลอดจนการขนส่งผลติภัณฑ์ขึน้
ยานพาหนะ โดยพจิารณาตามการติดตั้งใช้จริงเท่าน้ัน
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• สําหรับเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ในกระบวนการ
ผลติโดยตรง แต่มคีวามจําเป็นต้องใช้ในกจิการ 
– เช่น เคร่ืองจักรทีใ่ช้ในการก่อสร้างโรงงาน การติดต่อส่ือสาร เคร่ือง

ภายในสํานักงาน การประหยดัพลงังาน การซ่อมบํารุง การให้ความ
ปลอดภัยแก่พนักงาน และการรักษาความปลอดภัยภายในโรงงาน เป็น
ต้นให้ถือว่าเป็นเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่อยู่ในข่ายได้รับการยกเว้นหรือ
ลดหย่อนอากรขาเข้า โดยพจิารณาตามการใช้จริงเท่าน้ัน 
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• ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของเคร่ืองจักร 
– เช่น น็อตสกรูสายไฟฟ้า ภายในเคร่ืองท่ีมีลกัษณะการ
ซ้ือขายเคร่ืองจกัรครบชุดและไม่สามารถแยกออกจาก
กนัได ้ใหไ้ดรั้บการยกเวน้หรือลดหยอ่นอากรขาเขา้ ได้
เช่นเดียวกบัตวัเคร่ืองจกัร

(ตามประกาศสาํนกังานท่ี 46/2534 )
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• การพจิารณาให้ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าสําหรับอะไหล่ของ
เคร่ืองจักร
– จะพิจารณาใหย้กเวน้หรือลดหยอ่นภาษีอากร สาํหรับอะไหล่ของ

เคร่ืองจกัรท่ีนาํเขา้ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดในบตัรส่งเสริม ไม่
วา่จะนาํเขา้มาพร้อมกบัเคร่ืองจกัรหรือไม่กต็ามและจะพิจารณาให้
ยกเวน้หรือลดหยอ่นภาษีอากรสาํหรับเคร่ืองจกัรท่ีนาํเขา้มา
ทดแทนเคร่ืองจกัรเดิมไดด้ว้ย 

(ตามประกาศสาํนกังานฯท่ี 8/2535)

13

• การพจิารณาเร่ืองสภาพของเคร่ืองจักร
– ถา้เป็นเคร่ืองจกัรใหม่ สามารถนาํเขา้ไดเ้ลย
– ถา้เป็นเคร่ืองจกัรเก่า มีขั้นตอนการพิจารณาดงัน้ี

1. ขั้นขอรับการส่งเสริมตอ้งระบุไวว้า่ในโครงการจะมีการใชเ้คร่ืองจกัร
เก่า ถา้ไม่มีตอ้งขอแกไ้ขโครงการก่อน

2. เคร่ืองจกัรตอ้งมีอายไุม่เกิน 10 ปี นบัแต่ปีท่ีผลิตถึงปีท่ียืน่คาํขอและตอ้ง
มีใบรับรองประสิทธิภาพจากสถาบนัท่ีเช่ือถือได ้

3. ถา้เคร่ืองจกัรมีอายเุกิน 10 ปี จะไดรั้บสิทธิประโยชนก์ต่็อเม่ือมีหลกัฐาน
การปรับปรุงซ่อมแซม(Re-Condition)และอยูใ่นสภาพใชง้านไดอ้ยา่ง
สมบูรณ์ และตอ้งมีใบรับรองประสิทธิภาพจากสถาบนัท่ีเช่ือถือได้

(ตามประกาศสาํนกังานฯท่ี ป2/2546 )
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 ใบรับรองประสิทธิภาพ หมายถงึ
 ใบรับรองจากสถาบนัทีเ่ช่ือถอืได้ในการรับรองสภาพเคร่ืองจักร โดยจะต้อง

ระบุบรายละเอยีดสําคญั 5 ประการ
1. สถานภาพของการปรับปรุงซ่อมแซมหรือผลการวเิคราะห์อายุการใช้

งานทีเ่หลอือยู่
2. ปีทีผ่ลติ
3. ผลของการทดสอบเดนิเคร่ือง
4. รายงานการตรวจสอบผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และมาตรฐานความ

ปลอดภยั
5. รายงานการตรวจสอบ วนัที ่และสถานทีท่ีท่าํการตรวจสอบ

(ตามประกาศสาํนกังานฯที ่ป2/2546)
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 ระยะเวลานําเข้าเคร่ืองจักร (ทัว่ไป)

 สําหรับโครงการทีย่ืน่คาํขอหลงัวนัที ่1 ตุลาคม 2545 ระยะเวลานําเข้า
เคร่ืองจักรทุกโครงการจะเร่ิมต้นตั้งแต่วนัทีอ่นุมัติให้การส่งเสริม โดย
จะส้ินสุดในวนัทีค่รบ 30 เดือนนับตั้งแต่วนัทีอ่อกบัตรส่งเสริม และ 
สามารถขยายเวลาได้อกีคร้ังละ 1 ปี รวมแล้วไม่เกนิ 3 คร้ัง ตาม
ประกาศที ่ป.1/2548 (ตัวอย่าง)

▪ โดยหลกัเกณฑ์นีไ้ม่ใช้บังคบักบัโครงการทีมี่เงินลงทุนไม่รวมค่า
ทีด่ินและเงินหมุนเวยีน ตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึน้ไป 
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 สําหรับโครงการที่ยืน่คาํขอก่อน 1 ตุลาคม 2545 ระยะเวลา
นําเข้าเคร่ืองจักรทุกโครงการจะเร่ิมต้นตั้งแต่วนัที่อนุมัตใิห้
การส่งเสริม โดยจะส้ินสุดในวนัที่ครบ 24 เดอืนนับตั้งแต่
วนัที่ออกบัตรส่งเสริม แต่ถ้าไม่สามารถนําเข้าเคร่ืองจักรได้
ทันตามกาํหนด สามารถขยายเวลานําเข้าเคร่ืองจักรได้อกี
คร้ังละ 1 ปี รวมแล้วไม่เกนิ 3 คร้ังโดยการนับคร้ังจะนับรวม
กบัการขยายเวลาตามประกาศที่ ป.3/2547 (ตวัอย่าง)

ระยะเวลานําเข้าเคร่ืองจักรระยะเวลานําเข้าเคร่ืองจักร 
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 สําหรับแม่พมิพ์และอะไหล่ของแม่พมิพ์ 
▪ สาํนกังานมีประกาศพิเศษ คือประกาศท่ี 5/2552 
โดยสาํนกังานจะใหข้ยายเวลานาํเขา้แม่พิมพ ์และ 
อะไหล่ของแม่พิมพ ์จนถึงปี 2555

หมายเหตุหมายเหต ุสาํหรบัโครงการท่ีมีระยะเวลานําเข้าเคร่ืองจกัรอยู่ 
กไ็ม่จาํเป็นต้องขยายเวลานําเข้าแม่พิมพ ์
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 เคร่ืองจักรทีใ่ช้ในการวจิัยและพฒันา หรือเคร่ืองจักรที่ใช้
ขจัดหรือป้องกนัมลภาวะแวดล้อมให้นําเข้าได้ตลอดเวลา
ทีไ่ด้รับการส่งเสริม (ตามประกาศที ่1/2548)
 โดยถา้ระยะเวลานาํเขา้เคร่ืองจกัรหมดจะตอ้งยืน่ขอขยาย
เวลานาํเขา้เคร่ืองจกัรในส่วนน้ีก่อนการนาํเคร่ืองจกัรเขา้มา
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 สําหรับอุตสาหกรรมอกิทรอนิกส์ ตามประกาศที่ 6/2549 
สามารถนําเคร่ืองจักรมาปรับปรุงและทดแทนเคร่ืองจักรเดมิ 
หรือเพือ่เพิม่กาํลงัการผลติในโครงการเดมิ ไม่ว่าเปิดดาํเนินเต็ม
โครงการแล้วหรือไม่กต็าม ตลอดระยะเวลาการส่งเสริมโดย
ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า 
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1.  บญัชีรายการเคร่ืองจกัรคืออะไร
2. ตอ้งทราบขอ้มูลอะไรบา้งในการทาํบญัชี
3. ขั้นตอนการเตรียมขอ้มูล 
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 บัญชีรายการเคร่ืองจกัร คือ รายการเคร่ืองจกัรทั้งหมดท่ีใชใ้น
โครงการ  เป็นรายการเคร่ืองท่ีทาํใหก้าํลงัผลิต และกระบวนการผลิต
เป็นไปตามโครงการท่ีขอรับการส่งเสริมไว ้ โดยรายการเคร่ืองจกัรน้ี
รวมถึง
  อะไหล่ของเคร่ืองจกัร
  อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้และ โครงโรงงานสาํเร็จรูปท่ีนาํมา
ติดตั้งเป็นโรงงาน 
  แม่พิมพ ์อะไหล่แม่พิมพ ์ตวัจบัยดึ 
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1. เตรียมเร่ืองกระบวนการผลิต รายการเคร่ืองจกัรแยกตามขั้นตอน
การผลิต และกาํลงัการผลิต 

2. เตรียมรายการอะไหล่ของเคร่ืองจกัรแต่ละตวั 
3. เตรียมใบรับรองประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัรเก่า หาขอ้มูลไดจ้าก

http://www.ifia-federation.org/
4. เตรียมรายละเอียด Spec ของเคร่ืองจกัรท่ีอยูใ่นข่ายท่ีผลิตไดใ้น

ประเทศ 
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 งานขอทาํบญัชีรายการเคร่ืองจักร 
 งานขอใช้ธนาคารคํา้ประกนัเคร่ืองจักรแทนการชําระภาษี
 งานขอส่ังปล่อยเคร่ืองจักร 
 ส่งเคร่ืองจักรออกไปต่างประเทศ
 งานขอนําเคร่ืองจักรไปจํานอง/ เช่าซ้ือ
 งานขอนําเคร่ืองจักรไปใช้เพือ่การอืน่
 งานขอนําเคร่ืองจักรไปให้บุคคลอืน่ใช้
 งานขอทาํลายเคร่ืองจักร
 งานขอจําหน่ายเคร่ืองจักร/โอน/บริจาค
 งานขอตดับญัชีเคร่ืองจักร 
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– กรณทีี ่1 บริษทัได้รับการอนุมัตใิห้การส่งเสริมแล้ว แต่บัตร
ส่งเสริมยงัไม่ออก 

 ในกรณนีีสํ้านักงานฯจะอนุญาตให้ใช้ธนาคารคํา้ประกนัได้ก็
ต่อเมือ่บริษทัได้ตอบรับมตแิล้วเท่าน้ัน 

– กรณทีี ่2 บัตรส่งเสริมออกแล้ว แต่บัญชีรายการเคร่ืองจกัรยงั
ไม่แล้วเสร็จ หรืออยู่ระหว่างการแก้ไข  หรือปัญหาอืน่ๆ
เกีย่วกบัการนําเข้า เคร่ืองจกัร 
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 แยกการพจิารณาออกเป็น 3 กรณี
1. กรณยีงัไม่มีมตใิห้การส่งเสริม 

– ไม่อนุญาตใหใ้ชธ้นาคารคํ้าประกนั
2. กรณมีมีตใิห้การส่งเสริมและตอบรับมตแิล้ว

– อนุญาตใหผ้อ่นผนัการใชธ้นาคารคํ้าประกนัแทนการชาํระ
อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัร (เฉพาะอากรขาเข้า)

3. กรณไีด้รับบตัรส่งเสริมแล้ว 
– อนุญาตใหผ้อ่นผนัการใชธ้นาคารคํ้าประกนัแทนการชาํระ

อากรขาเขา้และภาษมูีลค่าเพิม่สาํหรับเคร่ืองจกัร 



26

 กรณียงัไม่ไดรั้บบตัรส่งเสริม
 จะผอ่นผนัใหข้ยายเวลาตามท่ีเห็นสมควร

 กรณีไดรั้บบตัรส่งเสริมแลว้ 

 จะผอ่นผนัใหข้ยายเวลาได ้จากสาเหตุท่ีสาํนกังาน
เห็นสมควร ตวัอยา่งเช่น 
▪ อยูร่ะหวา่งการพิจารณาบญัชีรายการเคร่ืองจกัร 
▪ การพิจาณาขยายเวลานาํเขา้ยงัไม่แลว้เสร็จ
▪ การแกไ้ขโครงการยงัไม่แลว้เสร็จ
▪ และอ่ืนๆตามท่ีสาํนกังานเห็นสมควร 
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ปัจจุบนัยืน่ผ่านระบบ EMT ไม่มกีารใช้เอกสารใดๆทั้งส้ิน 
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 ส่ังปล่อยเคร่ืองจักรปกต ิ เป็นการดาํเนินการท่ีขอยกเวน้หรือลดหยอ่นอากร 
ตามขั้นตอนปกติเม่ือเคร่ืองจกัรมาถึงท่าเรือ หรือท่าอากาศยานนั้น

 ส่ังปล่อยเคร่ืองจักรคนือากร เป็นการดาํเนินการเพ่ือท่ีจะขอคืนอากรในส่วน
ของเคร่ืองจกัรท่ีนาํเขา้และเสียภาษีไปก่อน (คืนเฉพาะส่วนของอากรขาเขา้)

 ส่ังปล่อยเคร่ืองจักรถอนธนาคารคํา้ประกนั เป็นการดาํเนินการขอถอนคํ้า
ประกนัสาํหรับเคร่ืองจกัรท่ีขอคํ้าประกนัไว ้

 ส่ังปล่อยเคร่ืองจักรทีส่่งออกไปซ่อมและนํากลบัเข้ามาอกีคร้ังหน่ึง เป็นการ
ดาํเนินการสัง่ปล่อยเพื่อขอใชสิ้ทธิในส่วนของค่าซ่อม 
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ปัจจุบันยืน่ผ่านระบบ EMT ไม่มกีารใช้เอกสารใดๆทั้งส้ิน 
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 งานส่งเคร่ืองจกัรออกไปต่างประเทศนั้นจะเกิดข้ึนเน่ืองจาก
บริษทัมีความจาํเป็นตอ้งส่งเคร่ืองจกัรออกไปซ่อมแซม หรือ
ส่งคืนเน่ืองจากมีปัญหา  โดยมีหลกัเกณฑก์ารพิจารณาดงัน้ี

1. เคร่ืองจักรทีข่ออนุญาต ต้องได้รับอนุมัติส่ังปล่อยหรือส่ัง
ปล่อยถอนคํา้ประกนัจากสํานักงานแล้ว

2. ในกรณีส่งเคร่ืองจกัรกลบัคนืไปต่างประเทศ ต้องไม่มี
ผลกระทบต่อกาํลงัการผลติและกรรมวธีิการผลติ เว้นแต่
กรณทีี่บริษัทฯได้แจ้งขอยกเลกิโครงการ
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ปัจจุบันยืน่ผ่านระบบ EMT ไม่มกีารใช้เอกสารใดๆทั้งส้ิน 
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 งานขอจํานอง/เช่าซ้ือเคร่ืองจักร มีหลกัเกณฑ์การพจิารณาดังนี้

1. ผู้ทีย่ืน่ขออนุญาตจํานอง/เช่าซ้ือ ต้องได้รับบัตรส่งเสริมแล้ว

2. เคร่ืองจักรทีข่ออนุญาต ต้องได้รับอนุมัติส่ังปล่อยหรือส่ังปล่อยถอนคํา้
ประกนัจากสํานักงานแล้ว

3. กรณจํีานองต้องยืน่แบบคาํขออนุญาตจํานอง ทีก่รอกข้อความ
ครบถ้วน

4. กรณทีาํสัญญาเช่าแบบลสิซ่ิง/เช่าซ้ือ ต้องแนบสัญญาการจะซ้ือจะขาย
เคร่ืองจักร
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ขั้นตอนการเตรียมเอกสารขั้นตอนการเตรียมเอกสาร
• หนังสือนําบริษัท
• แบบคาํขออนุญาตทาํสัญญาเช่าแบบลสิซ่ิง/เช่าซ้ือ
• แบบคาํขออนุญาตจํานองเคร่ืองจักร
• สําเนาหนังสือส่ังปล่อย อนิวอยซ์ ใบขนขาเข้า
ของรายการเคร่ืองจักรทีต้่องการ จํานอง/เช่าซ้ือ

นําเอกสารมายืน่ที่นําเอกสารมายืน่ที่ BOI BOI
พิจารณา อนุมติั/ไม่อนุมติั  และออกหนังสือ

BOI ส่งจดหมายไปท่ีบริษทั 

รับหนังสือไปดําเนินการรับหนังสือไปดําเนินการ
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 การนําเคร่ืองจักรเคร่ืองจักรไปใช้เพือ่การอืน่จะเกดิขึน้เน่ืองจาก บริษัท
ต้องการนําเคร่ืองจักรบางส่วนของโครงการไปรับจ้างผลติผลติภัณฑ์ที่
ไม่ได้รับการส่งเสริม โดยมีหลกัเกณฑ์การพจิารณาดังนี ้

1. บริษทัต้องได้รับอนุญาตเปิดดําเนินการแล้ว 

2. บริษทัต้องปฏิบตัิถูกต้องตามเงือ่นไขต่างๆ ทีไ่ด้รับการส่งเสริม

3. การรับจ้างนีจ้ะต้องไม่มผีลกระทบต่อกาํลงัการผลติของผลติภณัฑ์ที่
ได้รับการส่งเสริม

4. รายได้จากการรับจ้างนี ้จะไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษเีงนิได้นิตบุิคคล
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ขั้นตอนการเตรียมเอกสารขั้นตอนการเตรียมเอกสาร

• หนังสือนําบริษัท
• แบบคําขออนุญาตนําเคร่ืองจักร/แม่พมิพ์ ไปใช้เพือ่การอืน่/ให้บุคคลอืน่ใช้
• สําเนาหนังสือส่ังปล่อย อนิวอยซ์ ใบขนขาเข้าของรายการเคร่ืองจักรทีต้่องนําไปใช้
• Process การผลติและรายการเคร่ืองจักรที่ต้องนําไปใช้

นําเอกสารมายืน่ที่นําเอกสารมายืน่ที่ BOI BOI
พจิารณา อนุมตั/ิไม่อนุมตัิ  และออกหนังสือ
หมายเหตุ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเร่ืองกาํลงัการผลติ
และกรรมวธีิการผลติของโครงการ

BOI ส่งจดหมายไปทีบ่ริษัท 

รับหนังสือไปดําเนินการรับหนังสือไปดําเนินการ

ขัน้ตอนการดาํเนินงานการขอนําเคร่ืองจกัรไปใช้เพ่ือการอ่ืน
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 เน่ืองจากบริษัทต้องการนําเคร่ืองจักรทีไ่ด้รับสิทธ์ิไปให้บุคคลอืน่ใช้
ผลติช้ินส่วนหรือผลติภัณฑ์ ให้กบัเจ้าของเคร่ืองจักร(ผู้ได้รับการ
ส่งเสริม) โดยมีหลกัเกณฑ์การพจิารณาดงันี้

1. ต้องเป็นการนําไปผลติช้ินส่วน/ผลติภัณฑ์ ให้กบัเจ้าของ
เคร่ืองจักรเท่าน้ัน

2. ต้องไม่มีผลกระทบต่อสาระสําคญัของโครงการ เช่น กาํลงัการ
ผลติ กรรมวธีิการผลติ (คอื ต้องระบุไว้ในกรรมวธีิการผลติว่าจะ
นําเคร่ืองจักรส่วนนีไ้ปให้บุคคลอืน่ใช้ ถ้าไม่มี ต้องแก้ไขโครงการ)

หมายเหตุ  การอนุมัตใินเร่ืองนี ้ส่วนมากจะเป็นแม่พมิพ์

37

ขั้นตอนการเตรียมเอกสารขั้นตอนการเตรียมเอกสาร
• หนังสือนําบริษัท
• แบบคําขออนุญาตนําเคร่ืองจักร/แม่พมิพ์ ไปใช้เพือ่การอืน่/ให้บุคคลอืน่ใช้
• สําเนาหนังสือส่ังปล่อย อนิวอยซ์ ใบขนขาเข้าของรายการเคร่ืองจักรทีต้่อง

นําไปใช้
• Process การผลติและรายการเคร่ืองจักรที่ต้องนําไปใช้

นําเอกสารมายืน่ที่นําเอกสารมายืน่ที่ BOI BOI
พจิารณา อนุมตั/ิไม่อนุมตัิ  และออกหนังสือ
หมายเหตุ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเร่ืองกาํลงัการผลติ
และกรรมวธีิการผลติของโครงการ

รับหนังสือไปดําเนินการรับหนังสือไปดําเนินการ
BOI ส่งจดหมายไปทีบ่ริษัท 
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 เน่ืองจากเคร่ืองจักรมีอายุไม่เกนิ 5 ปี แต่เกดิการชํารุดเสียหาย และไม่สามารถ
ใช้งานได้อกี บริษทัมีความประสงค์จะตดับญัชีจากโครงการโดยไม่มีภาระภาษี
น้ัน บริษทัสามารถดาํเนินการได้ ตามประกาศที ่ป9/2537  โดยมีหลกัเกณฑ์การ
ปฏบิัตดิงันี้
 บริษัทต้องระบุชนิดและจํานวนเคร่ืองจักรทีชํ่ารุดเสียหาย และสาเหตุของการ

ชํารุดเสียหาย พร้อมทําหนังสือถึงสํานักงาน
 เคร่ืองจักรทีข่อทาํลายและจะนําไปตดับัญชีโดยไม่มภีาระภาษีน้ัน จะต้องทําลาย

ตามวิธีทีสํ่านักงานเห็นสมควร และ หลงัจากทําลายแล้วจะต้องไม่เห็นว่ามมูีลค่า
เชิงพาณิชย์ และก่อให้เกดิรายได้แก่ผู้ได้รับการส่งเสริม 
 กาํลงัผลติของขั้นตอนการผลติต้องไม่เปลีย่นแปลง หรืออยู่ในช่วง ± 20%ของ

กาํลงัการผลติตามบัตรส่งเสริม ถ้าเปลีย่นแปลงต้องมเีคร่ืองจักรทดแทน 
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ขั้นตอนการเตรียมเอกสารขั้นตอนการเตรียมเอกสาร
• หนังสือนําบริษัท
• หนังสือช้ีแจงรายการเคร่ืองจักรทีชํ่ารุดเลยีหาย และสาเหตุ
• วธีิการทาํลาย  

นําเอกสารมายืน่ที่นําเอกสารมายืน่ที่ BOI BOI
พจิารณา อนุมตั/ิไม่อนุมตัิ  และออกหนังสือ
หมายเหตุ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการทําลาย 

รับหนังสือไปดําเนินการรับหนังสือไปดําเนินการ
BOI ส่งจดหมายไปทีบ่ริษัท 

ขัน้ตอนการดาํเนินงานการขอทาํลายเครื่องจกัร
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 งานจําหน่าย/โอน/บริจาค เกดิขึน้เน่ืองจากบริษัทต่อการเอาเคร่ืองจักรออกจาก
โครงการ โดยมีหลกัเกณฑ์การพจิารณาดังนี้
 กาํลงัผลติของขั้นตอนการผลติต้องไม่เปลีย่นแปลง หรืออยู่ในช่วง ± 20%ของกาํลงัการผลติตาม

บตัรส่งเสริม

 กรรมวธีิการผลติต้องอยู่ครบถ้วนตามโครงการทีไ่ด้รับอนุมตัิ 

การอนุญาตโดยไม่มภีาระภาษอีากร มีหลกัเกณฑ์ดงันี้

▪ เคร่ืองจักรต้องมอีายุเกนิ 5 ปี นับแต่วนันําเข้า

▪ กรณโีอน ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมสิีทธ์ิเท่ากนั และผู้รับโอนต้องมรีะยะเวลานําเข้า
เคร่ืองจักรอยู่

▪ กรณบีริจาค ต้องเป็นส่วนราชการ องค์การของรัฐ หรือองค์การสาธารณกุศล ทีสํ่านักงาน
เห็นชอบ
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ขั้นตอนการเตรียมเอกสารขั้นตอนการเตรียมเอกสาร
• หนังสือนําบริษัท
• แบบคําขออนุญาตจําหน่าย/โอน/บริจาคเคร่ืองจักร
• สําเนาหนังสือส่ังปล่อย อนิวอยซ์ ใบขนขาเข้า
ของรายการเคร่ืองจักรทีข่อจําหน่าย/โอน/บริจาค

นําเอกสารมายืน่ที่นําเอกสารมายืน่ที่ BOI BOI
พจิารณา อนุมตั/ิไม่อนุมตัิ  และออกหนังสือ
หมายเหตุ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกาํลงัการผลติ 
กรรมวธีิการผลติ  

รับหนังสือไปดําเนินการรับหนังสือไปดําเนินการ
BOI ส่งจดหมายไปทีบ่ริษัท 

งานขอจาํหน่ายเครื่องจกัร/โอน/บรจิาค
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 เน่ืองจากเคร่ืองจกัรทีใ่ช้ในโครงการมอีายุการใช้งานเกนิกว่า 5 ปี 
นับตั้งแต่วนันําเข้า และบริษทัมีความประสงค์ต้องการจะตดั
บัญชีเพือ่ปลอดภาระภาษ ีโดยเคร่ืองจกัรดงักล่าวยงัใช้งานอยู่ที่
โรงงาน บริษทัสามารถทาํได้ โดยมีหลกัเกณฑ์การพจิารณาดงันี้
 เคร่ืองจักรต้องมอีายุใช้งานเกนิกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วนันําเข้า

 บริษทัต้องปฏิบัตถูิกต้องตามเงือ่นไขตามบัตรส่งเสริม 
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ขั้นตอนการเตรียมเอกสารขั้นตอนการเตรียมเอกสาร

• หนังสือนําบริษัท
• แบบตดับัญชีเคร่ืองจักร
• สําเนาหนังสือส่ังปล่อย อนิวอยซ์ ใบขนขาเข้า
ของรายการเคร่ืองจักรทีข่อตดับัญชี

นําเอกสารมายืน่ที่นําเอกสารมายืน่ที่ BOI BOI
พจิารณา อนุมตั/ิไม่อนุมตัิ  และออกหนังสือ
หมายเหตุ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการเคร่ืองจกัร 
และการปฏิบัตติามเงือ่นไขบัตร

รับหนังสือไปดําเนินการรับหนังสือไปดําเนินการ
BOI ส่งจดหมายไปทีบ่ริษัท 
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