
วธีิปฏิบัติเกีย่วกบัสิทธิและประโยชน์เคร่ืองจักร 
โดย 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

 

 



 ขั้นตอนกำรใช้สิทธิและประโยชน์ 
 สิทธิประโยชน์เกีย่วกบัเคร่ืองจักร 
 ค ำจ ำกดัควำม 
 แนวทำงกำรพจิำรณำในกำรน ำเข้ำเคร่ืองจักร 
 ระยะเวลำน ำเข้ำเคร่ืองจักร 
 งำนขออนุมตัผ่ิำนระบบ eMT Online Phase I 

 งำนขออนุมตัผ่ิำนระบบ eMT Online Phase II 

หัวข้อกำรบรรยำย 



ขั้นตอนกำรใช้สิทธิและประโยชน์ 



ขัน้ตอนการใช้สิทธิและประโยชน์ 

  
ส่งเอกสำร       

ประกอบกำรออกบัตร
ภำยใน ๖ เดือน 

นับแต่วนัตอบรับมติ 

ขออนุมัตบิัญชีรำยกำร 
เคร่ืองจกัร 

ออกบัตร 

อนุมัตส่ัิงปล่อย 
เคร่ืองจกัร 
และวตัถุดบิ 

BOI 

IC 

BOI 
  สงวนสิทธ์ิ 
 
ธนำคำรค ำ้ประกนั 
(ขออนุญำต) 

ย่ืนค ำขอ 



สงวนสิทธ์ิ 

ขั้นตอนกำรใช้สิทธิและประโยชน์ 



การขอผ่อนผันให้ใช้ธนาคารค า้ประกันเคร่ืองจักร 

 ถา้ยงัไม่ตอบรับมติ 
ไม่อนุญาตใหใ้ชธ้นาคารค ้าประกนัแทนการช าระอากรขาเขา้ 

 ถา้ตอบรับมติแลว้ 

 ม. 28 อนุญาตใหใ้ชธ้นาคารค ้าประกนัแทนการช าระอากรขาเขา้ส าหรับ        

 เคร่ืองจกัร 

 ม. 29 อนุญาตใหใ้ชธ้นาคารค ้าประกนัแทนการช าระอากรขาเขา้ก่ึงหน่ึง  
 ส าหรับเคร่ืองจกัร 

กรณมีมีติให้กำรส่งเสริมแล้ว 

1 ปี ตามประกาศท่ี ป.4/2556 

ขั้นตอนกำรใช้สิทธิและประโยชน์ 



กำรขอผ่อนผนัให้ใช้ธนำคำรค ำ้ประกนัเคร่ืองจักร 

   ม. 28 อนุญาตให้ใช้ธนาคารค ้ าประกนัแทนการช าระอากรขาเขา้  และ  
 ภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับเคร่ืองจกัร 

   ม. 29 อนุญาตใหใ้ชธ้นาคารค ้าประกนัแทนการช าระอากรขาเขา้ก่ึงหน่ึง 
 และภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับเคร่ืองจกัร 

กรณไีด้รับบัตรส่งเสริมแล้ว 

1 ปี ตามประกาศท่ี ป.4/2556 

ขั้นตอนกำรใช้สิทธิและประโยชน์ 



กำรขยำยเวลำให้ใช้ธนำคำรค ำ้ประกนัเคร่ืองจักร 
• กรณียงัไม่ได้รับบัตรส่งเสริม  จะผอ่นผนัใหข้ยายเวลาระยะเวลา 

  ใชธ้นาคารค ้าประกนัเคร่ืองจกัรตามท่ีเห็นสมควร 

• กรณีได้รับบัตรส่งเสริมแล้ว จะใหข้ยายเวลาไดก้รณี..... 

  อยูร่ะหวา่งขอขยายเวลาการน าเขา้/ขออนุมติับญัชีรายการ 
  อยูร่ะหวา่งขอแกไ้ขโครงการซ่ึงส่งผลกระทบต่อรายการเคร่ืองจกัร 
  อยูร่ะหวา่งการพิจารณาวา่เป็นเคร่ืองจกัรท่ีผลิตไดใ้นประเทศหรือไม่  
 ไม่มีหลกัฐานในการรับรองประสิทธิภาพเคร่ืองจกัรใชแ้ลว้ 

1 ปี ตามประกาศท่ี ป.4/2556 

ขั้นตอนกำรใช้สิทธิและประโยชน์ 



 
 การพิจารณาอนุมติับญัชีรายการเคร่ืองจกัร  60 วนั 
 การพิจารณาอนุมติัแกไ้ขบญัชีรายการเคร่ืองจกัร 30 วนั 
 การอนุมติัสั่งปล่อยเคร่ืองจกัร 1 วนั 
 การพิจารณาอนุมติัผอ่นผนัใหใ้ชธ้นาคารค ้าประกนั 1 วนั 
 การพิจารณาอนุมติัขยายเวลาผอ่นผนัใหใ้ชธ้นาคารค ้าประกนั 1 วนั 
 การอนุญาตใหส่้งเคร่ืองจกัรออกไปต่างประเทศ 1 วนั 

 

ขั้นตอนกำรใช้สิทธิและประโยชน์ 

ขออนุมัติผ่ำนระบบ eMT Online Phase I 



 
 การขยายเวลาน าเขา้เคร่ืองจกัร ( 15 วนั)  
 การจ านอง/เช่าซ้ือ/เช่าแบบลิสซ่ิงเคร่ืองจกัร ( 1 วนั) 
 การน าเคร่ืองจกัรไปใชเ้พื่อการอ่ืน/ไปใหบุ้คคลอ่ืนใช ้( 1 วนั) 
 การบริจาคเคร่ืองจกัร ( 15 วนั) 
 การช าระภาษีอากรขาเขา้เคร่ืองจกัร ( 15 วนั) 
 การท าลายเคร่ืองจกัร ( 30 วนั) 
 การจ าหน่ายเคร่ืองจกัรเกิน 5 ปี ( 1 วนั) ไม่เกิน 5 ปีเสียภาษีตามสภาพ (15 วนั) 
 การตดับญัชีเคร่ืองจกัร ( 1 วนั) 

 

ขั้นตอนกำรใช้สิทธิและประโยชน์ 

ขออนุมัติผ่ำนระบบ eMT Online Phase II 



สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับเคร่ืองจักร 



   ผู้ได้รับกำรส่งเสริมจะได้รับกำรยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับเคร่ืองจักร 
   ตำมทีค่ณะกรรมกำรพจิำรณำอนุมัตแิต่เคร่ืองจักรน้ัน    

ซ่ึงมคุีณภำพใกล้เคยีงกนักบัชนิดทีผ่ลติในต่ำงประเทศ  
และมปีริมำณเพยีงพอทีจ่ะจัดหำมำใช้ได้   

ต้องไม่เป็นเคร่ืองจักรทีผ่ลติหรือประกอบได้ในรำชอำณำจักร   

มำตรำ 28 

Negative List 
ป.2/2556 

มาตรา 4 พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทนุ พ.ศ. 2520 



มำตรำ 29       เม่ือคณะกรรมกำรพจิำรณำเห็นว่ำ   กำรให้กำรส่งเสริมแก่กจิกำรใดหรือแก่  
ผู้ขอรับกำรส่งเสริมรำยใดไม่สมควรให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตำม   
มำตรำ 28 คณะกรรมกำรจะให้กำรส่งเสริมแก่กจิกำรน้ันหรือผู้ขอรับ
ส่งเสริมรำยน้ันและรำยต่อๆไปโดยได้รับลดหย่อนอำกรขำเข้ำส ำหรับ
เคร่ืองจักรเพยีงกึง่หน่ึง หรือจะไม่ให้ได้รับกำรยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับ
เคร่ืองจักรเลยกไ็ด้  

       
  

เฉพำะเคร่ืองจักรทีม่อีำกรขำเข้ำร้อยละสิบและหรือร้อยละสิบขึน้ไปเท่ำน้ัน 

มาตรา 4 พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 



ค ำจ ำกดัควำมของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 



     เคร่ืองจกัร หมำยควำมว่ำ เคร่ืองจกัรทีจ่ ำเป็นต้องใช้ในกจิกำรที่
ได้รับกำรส่งเสริมและเคร่ืองจกัรทีจ่ ำเป็นต้องใช้ในกำรก่อสร้ำง
โรงงำน ซ่ึงรวมถงึ ส่วนประกอบ  อุปกรณ์  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  
และโครงงำนส ำเร็จรูปทีน่ ำมำตดิตั้งเป็นโรงงำน  

มาตรา 4 พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 

ค ำจ ำกดัควำม 



ป.1 / 2546 

 ส่วนประกอบ (Part and Component)   คือ  ช้ินส่วนต่ำงๆ รวมทั้งอะไหล่     หำกแยกช้ินส่วน
ออกจำกกนัแล้วเคร่ืองจักรไม่สำมำรถท ำงำนได้ 

 อุปกรณ์ (Accessory)  คือ  ช้ินส่วนทีน่ ำมำประกอบกบัเคร่ืองจักร  หำกขำดอุปกรณ์เคร่ืองจักร
ยงัคงท ำงำนได้แต่ไม่เป็นไปตำมวตัถุประสงค์ (Mould, Jig, Fixture)  

 เคร่ืองมือ (Tool)  คือ  ของทีใ่ช้งำนโดยอสิระหรือใช้งำนร่วมกบัเคร่ืองจักร 

 เคร่ืองใช้ (Implement)  คือ   ของทีใ่ช้สนับสนุนกรรมวธีิกำรผลติเพ่ือให้เกดิประสิทธิภำพ 

 โครงโรงงำนส ำเร็จรูป (Pre-Fabricated  Factory  Structure)  คือ  โครงโรงงำนส ำเร็จรูป
สำมำรถถอดได้เพ่ือน ำมำติดตั้งเป็นโรงงำน 

ค ำจ ำกดัควำม 



Fan Motor Turbo Charger 

Spark Plug Break Disc 

Cylinder Head 
Universal Joint 

Spare Part for ………. 

PART  AND  COMPONENT 



Accessory for…. 

 
ACCESSORY 

 



TOOLLING 

 
TOOL 

 



Esd Wrist Strap Esd Wiper 

Cleanroom Suit 

Implement 



 
โครงโรงงำนส ำเร็จรูป  

 



แนวทำงกำรพจิำรณำในกำรน ำเข้ำ
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 



 เคร่ืองจักรทีจ่ะขอใช้สิทธิยกเว้นหรือลดหย่อนอำกรขำเข้ำ  

จะต้องเป็นเคร่ืองจักรที่ไม่มีผลติหรือประกอบได้ในรำชอำณำจักร ซ่ึงมีคุณภำพใกล้เคยีงกบั

ชนิดที่ผลิตในต่ำงประเทศและมีปริมำณเพยีงพอที่จะจัดหำมำใช้ได้     

พจิำรณำจำก  Negative List ป.2/2556 

 Construction Materials 
 Machinery and Electrical Equipment 
 Machinery, Equipment, Parts and Accessories 

แนวทำงกำรพจิำรณำในกำรน ำเข้ำเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 



ล ำดบั ช่ือเคร่ืองจกัร (องักฤษ) ช่ือเคร่ืองจกัร (ไทย) Specification 

1 GENERATOR เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 240  กิโลวตัต ์

2 CHIPPER เคร่ืองสบัไม ้ ก าลงัผลิต                       
25 – 30 ตนั/ชัว่โมง 

3 MICROSCOPES กลอ้งจุลทรรศน์ ก าลงัขยาย 100x  200x  600x  

4 GEAR  MOTOR มอเตอร์  เกียร์ Induction  type,       
300 w -1000 w 

5 UPS ยพูีเอส Uninterruptible  
power  supply ,           

10-30 minutes  time 

6 BREAKER ตวัตดัไฟ 220 V  , 1 phase        
10-60 A 

 
ป.2/2556 (Negative List) 

 



จะตอ้งเป็นเครื่องจกัรและอุปกรณท์ี่ใชใ้นกระบวนการผลิตโดยตรงที่

ใชใ้นโครงการท่ีไดร้บัสง่เสรมิโดยเริม่ตั้งแต ่การออกแบบผลติภณัฑ ์

การผลิตผลิตภณัฑ ์การตรวจสอบคณุภาพและการควบคมุคณุภาพ

ผลิตภณัฑ ์ตลอดจนการขนสง่ผลิตภณัฑข้ึ์นยานพาหนะ โดยพิจารณา

ตามการตดิตั้งใชจ้รงิเทา่นั้น  

แนวทำงกำรพจิำรณำในกำรน ำเข้ำเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 



 เคร่ืองจักรทีใ่ช้ในกำรก่อสร้ำงโรงงำน กำรติดต่อส่ือสำร              
กำรประหยดัพลงังำน กำรซ่อมบ ำรุง กำรให้ควำมปลอดภัยแก่
พนักงำน และกำรรักษำควำมปลอดภัยภำยในโรงงำน เป็นต้น      
ให้ถือว่ำเป็นเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่อยู่ในข่ำยได้รับกำรยกเว้น
หรือลดหย่อนอำกรขำเข้ำ โดยพจิำรณำตำมกำรใช้จริงเท่ำน้ัน  

แนวทำงกำรพจิำรณำในกำรน ำเข้ำเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 



  เช่น น็อตสกรู  สำยไฟฟ้ำภำยในเคร่ืองทีม่ลีกัษณะกำรซ้ือขำยเคร่ืองจักรครบชุด  
และไม่สำมำรถแยกออกจำกกนัได้ ให้ได้รับกำรยกเว้นหรือลดหย่อนอำกรขำเข้ำได้
เช่นเดยีวกบัตัวเคร่ืองจักร 

แนวทำงกำรพจิำรณำในกำรน ำเข้ำเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 

Vacuum heat press Machine with accessory 



  จะพจิำรณำให้ยกเว้นหรือลดหย่อนภำษีอำกรส ำหรับอะไหล่ของ   
  เคร่ืองจักรทีน่ ำเข้ำภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดในบตัรส่งเสริมไม่ว่ำจะ  
 น ำเข้ำมำพร้อมกบัเคร่ืองจักรหรือไม่กต็ำม และจะพจิำรณำให้ยกเว้นหรือ 
  ลดหย่อนภำษีอำกรส ำหรับเคร่ืองจักรทีน่ ำเข้ำมำทดแทนเคร่ืองจักรเดมิได้ 
  ด้วย 

แนวทำงกำรพจิำรณำในกำรน ำเข้ำเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 



 
  ถ้ำเป็นเคร่ืองจักรเก่ำ มขีั้นตอนกำรพจิำรณำดงันี ้

  ตอนขอรับกำรส่งเสริมต้องระบุไว้ว่ำในโครงกำรจะมกีำรใช้เคร่ืองจักรเก่ำ ถ้ำไม่มต้ีองขอ   
   แก้ไขโครงกำรก่อน 

  เคร่ืองจักรต้องมอีำยุไม่เกนิ 10 ปีนับแต่ปีทีผ่ลติถึงปีทีย่ื่นค ำขอและต้องมใีบรับรอง  
   ประสิทธิภำพจำกสถำบันทีเ่ช่ือถือได้  

  

แนวทำงกำรพจิำรณำในกำรน ำเข้ำเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 

 
 สถานภาพของการปรับปรุงซ่อมแซมหรือผลการวเิคราะห์อายกุารใชง้านท่ีเหลืออยู ่   

(Re-Conditioned Status or Residual Life Evaluation Results) 
 ปีท่ีผลิต (Year of  Manufacture) 
 ผลของการทดสอบเดินเคร่ือง (Test Run Result) 
 รายงานการตรวจสอบผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และมาตรฐานความปลอดภยั  

(Emission and Safety Report) 
 รายงานการตรวจสอบ วนัท่ี และสถานท่ีท่ีท าการตรวจสอบ(Inspection Report,         

Date and Place of Inspection)        
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  ถ้ำเป็นเคร่ืองจักรเก่ำ มขีั้นตอนกำรพจิำรณำดงันี ้
 

เคร่ืองจักรเก่ำจะต้องแสดงใบรับรองประสิทธิภำพจำกสถำบนัทีเ่ช่ือถือได้                      
 ยกเว้นเคร่ืองจักรเก่ำกรณดีงัต่อไปนี้  

  

แนวทำงกำรพจิำรณำในกำรน ำเข้ำเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 

 
 เคร่ืองจกัรเก่าน ามาใชช้ัว่คราว  เช่น ใชใ้นการติดตั้ง การทดลองผลิต การทดสอบ       

การก่อสร้าง หรือใชใ้นการผลิต ไม่เกิน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีน าเขา้เม่ือครบก าหนดใหส่้งกลบั 
 การน าเคร่ืองจกัรหรือยานพาหนะเก่าใชแ้ลว้มาใชส้ าหรับกิจการประมงน ้าลึก           

ขนส่งทางเรือ  ขนส่งทางอากาศ  ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากหน่วยงานของ               
รัฐท่ีเก่ียวขอ้ง   

 เคร่ืองจกัรใชแ้ลว้ท่ีเป็นแม่พิมพ ์ แม่แบบ  หรืออุปกรณ์ท่ีมีการใชง้านลกัษณะ            
แบบเดียวกนั เช่น Mold, Die, Jig, Fixture, Pattern เป็นตน้   
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ใบรับรองประสิทธิภำพเคร่ืองจักรเก่ำ 



ใบรับรองประสิทธิภำพเคร่ืองจกัรเก่ำ 



  สภาพเคร่ืองจักร ให้ใช้ ให้นับเป็น CAP 

วงเงนิ 

(กรณีได้ ม.31) 

ยกเว้น

อากร     

ขาเข้า 

เงื่อนไข 

1. ใหม ่      

2. เค ร่ืองจักรใ ช้แ ล้ว   

ไมเ่กิน 5 ปี 

  X จะต้องย่ืนใบรับรอง
ประสทิธิภาพเคร่ืองจกัร     
มีรายละเอียด           

การประเมนิราคา         

ท่ีเหมาะสมด้วย ณ วนัที่
ย่ืนบญัชีรายการ
เคร่ืองจกัร 

3. เค ร่ืองจักรใ ช้แ ล้ว
เกิน 5 ปี แต่ไม่เกิน 
10 ปี 

 X X 

4. กิจการขนสง่ทางเรือ   
กิจการขนสง่ทาง
อากาศ และแมพ่ิมพ์ 

   จะพิจารณาอนญุาตตาม
ความเหมาะสม 

แนวทำงผ่อนผนักำรใช้เคร่ืองจักรใช้แล้วส ำหรับค ำขอใหม่ (2558)  
กรณทีัว่ไป 



แนวทำงผ่อนผนักำรใช้เคร่ืองจักรใช้แล้วส ำหรับค ำขอใหม่ (2558)  

กรณย้ีำยฐำนกำรผลติ 

  สภำพเคร่ืองจักร ให้ใช้ ให้นับเป็น CAP วงเงิน 
(กรณไีด้ ม.31) 

ยกเว้นอำกรขำ
เข้ำ 

เง่ือนไข 

1. ใหม่      
2. เคร่ืองจกัรใชแ้ลว้                  

ไม่เกิน 5 ปี  

  X จะตอ้งยืน่ใบรับรองประสิทธิภาพ
เคร่ืองจกัร มีรายละเอียดการประเมิน
ราคาท่ีเหมาะสมดว้ย ณ วนัท่ียืน่บญัชี
รายการเคร่ืองจกัร 
 
 

 ณ วนัท่ียืน่ค  าขอรับการส่งเสริมและ
วนัท่ียืน่บญัชีรายการเคร่ืองจกัร 

3. เคร่ืองจกัรใชแ้ลว้เกิน 5 ปี  
แต่ไม่เกิน 10 ปี 

  

(ใหน้บัเป็น CAP วงเงินได้
ร้อยละ 50 ของมูลค่า
เคร่ืองจกัรตามบญัชี) 

X 

4. เคร่ืองจกัรใชแ้ลว้         
เกิน 10 ปี 

 X X 

5. กิจการขนส่งทางเรือ 
กิจการขนส่งทางอากาศ 
และแม่พิมพ ์

   จะพิจารณาอนุญาตตาม               
ความเหมาะสม 



งำนขออนุมตัผ่ิำนระบบ  
eMT Online Phase I 
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งำนขออนุมัตผ่ิำนระบบ eMT Online Phase I 



กำรใช้สิทธิและประโยชน์เคร่ืองจักรในระบบ eMT ONLINE 

ป. 4 / 2556 

งำนขออนุมัตผ่ิำนระบบ eMT Online Phase I 



 ขออนุมติัท าบญัชีรายการเคร่ืองจกัร   ( 60 วนัท าการ ) 

 ขออนุมติัเพิ่มรายการเคร่ืองจกัร          ( 30 วนัท าการ ) 

 ขออนุมติัยกเลิกรายการเคร่ืองจกัร      ( 30 วนัท าการ ) 

 ขออนุมติัเพ่ิมจ านวนเคร่ืองจกัร          ( 30 วนัท าการ )            

 ขออนุมติัแกไ้ขบญัชีเคร่ืองจกัรอ่ืนๆ   ( 30 วนัท าการ )                     ( แกไ้ขหน่วย) 

 ขออนุมติัเพิ่มรายการช่ือรอง                ( 1 วนัท าการ )    

               

บญัชีรายการเคร่ืองจกัร 

 
สัง่ปล่อย/ส่งคืน/ส่งซ่อมเคร่ืองจกัร 

 ขอสั่งปล่อยเคร่ืองจกัร 

 ขอส่งเคร่ืองจกัรคืนไปต่างประเทศ                                               

 ขอส่งเคร่ืองจกัรไปซ่อมแซมต่างประเทศ                                        

 ขอเปล่ียนสถานะการส่งซ่อมเป็นส่งคืนต่างประเทศ   
         

การแกไ้ขบญัชีเคร่ืองจกัร 

( 1 วนัท าการ ) 
 

งำนขออนุมัตผ่ิำนระบบ eMT Online Phase I 



งานขออนุมัตผ่ิานระบบ                        
eMT Online Phase II 



งำนขออนุมัตผ่ิำนระบบ eMT Online Phase II 



 ขอขยำยระยะเวลำกำรใช้สิทธิน ำเข้ำเคร่ืองจักร ได้แก่ ขอขยำยเวลำน ำเข้ำ
เคร่ืองจักรย้อนหลงั ขอขยำยเวลำน ำเข้ำเคร่ืองจักรปกติ  

 
 1. ขอขยำยเวลำน ำเข้ำเคร่ืองจักรย้อนหลงั เป็นงำนขยำยเวลำน ำเข้ำย้อนกลบัไปถึง

วนัที่ย่ืนค ำขอรับกำรส่งเสริมเพ่ือใช้สิทธิส่ังปล่อยเคร่ืองจักรก่อนทีโ่ครงกำรจะ
ได้รับอนุมตัแิต่ไม่เกนิวนัทีย่ื่นค ำขอรับกำรส่งเสริม กำรใช้สิทธิขอขยำยเวลำ
ย้อนหลงัท ำได้เพยีงคร้ังเดยีวในแต่ละโครงกำร 

 2. ขอขยำยเวลำน ำเข้ำเคร่ืองจักรปกติ เป็นงำนขอขยำยเวลำน ำเข้ำเคร่ืองจักรตำม
สิทธิของโครงกำร โดยปกติในแต่ละโครงกำรสำมำรถขอขยำยได้ 3 คร้ัง คร้ังละ 1 ปี  

  

1. งานขยายระยะเวลาต่างๆ 



 เน่ืองจำกเคร่ืองจักรเกดิกำรช ำรุดเสียหำยและไม่สำมำรถใช้งำนได้อกี บริษัทม ี
ควำมประสงค์จะตัดบัญชีจำกโครงกำรโดยไม่มีภำระภำษีสำมำรถด ำเนินกำร        
ขอท ำลำยได้ โดยมหีลกัเกณฑ์กำรพจิำรณำดังนี ้

 1. บริษัทต้องระบุชนิดและจ ำนวนเคร่ืองจักรทีช่ ำรุดเสียหำยและสำเหตุของกำร 
   ช ำรุดเสียหำย  

 2. เคร่ืองจักรทีข่อท ำลำยและจะน ำไปตดับัญชีโดยไม่มีภำระภำษีน้ัน จะต้องท ำลำย 
   ตำมวธีิทีส่ ำนักงำนฯเห็นสมควร 

 3. ก ำลงัผลติของขั้นตอนกำรผลติต้องไม่เปลีย่นแปลงหรืออยู่ในช่วง ± 20%ของ  
    ก ำลงักำรผลติตำมบัตรส่งเสริม ถ้ำเปลีย่นแปลงต้องมเีคร่ืองจักรทดแทน 

ป. 2/2560    บ.เอสจีที เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากดั 
ป. 10/2559  บ.ทียวูี  ไรน์แลนด ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
ป. 5/2558    บ.ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จ ากดั 
 



 ผู้ได้รับส่งเสริมสำมำรถขอบริจำคเคร่ืองจักรได้ โดยมหีลกัเกณฑ์กำรพจิำรณำดังนี ้

 1. ต้องเป็นเคร่ืองจักรทีน่ ำเข้ำมำโดยได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อนอำกร 
    ขำเข้ำ 

 2. ทีผ่่ำนมำด ำเนินกำรถูกต้องตำมเง่ือนไขทีก่ ำหนดในบัตรส่งเสริม 

 3. ไม่ท ำให้กรรมวธีิกำรผลติหรือก ำลงักำรผลติเปลีย่นแปลงไป  

 4. ต้องบริจำคให้แก่ส่วนรำชกำร องค์กำรของรัฐบำล หรือองค์กำรสำธำรณกศุล ที ่
    สำมำรถน ำเคร่ืองจักร ไปใช้ได้ตำมวตัถุประสงค์ของหน่วยงำนเหล่ำน้ัน 



4. งำนขอช ำระภำษีอำกรเคร่ืองจักร 

 ส ำหรับบริษัททีน่ ำเข้ำเคร่ืองจักรมำโดยกำรใช้สิทธ์ิขออนุมัตส่ัิงปล่อยเคร่ืองจักร
แบบยกเว้นอำกรเข้ำมำ ซ่ึงถ้ำบริษัทไม่ประสงค์จะขอใช้สิทธ์ิในกำรยกเว้นอำกร    
ขำเข้ำเน่ืองด้วยเหตุผลใดๆกต็ำม บริษัทสำมำรถทีจ่ะขอให้ส ำนักงำนฯออกหนังสือ
ขอช ำระภำษีอำกรเคร่ืองจักรเพ่ือแจ้งกบักรมศุลกำกรภำยหลงัได้ 



5. งำนขอจ ำหน่ำยเคร่ืองจักร 

 ผู้ได้รับส่งเสริมสำมำรถขอกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองจักรได้ โดยมหีลกัเกณฑ์กำรพจิำรณำ
ดงันี ้

 1. ต้องเป็นเคร่ืองจักรทีน่ ำเข้ำมำโดยได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อนอำกร 
   ขำเข้ำ 

 2. ทีผ่่ำนมำด ำเนินกำรถูกต้องตำมเง่ือนไขทีก่ ำหนดในบัตรส่งเสริม 

 3. ไม่ท ำให้กรรมวธีิกำรผลติหรือก ำลงักำรผลติเปลีย่นแปลงไป เว้นแต่จะมี    
   เคร่ืองจักรใหม่เข้ำมำทดแทน 

 4. หำกน ำเข้ำมำยงัไม่ถึง 5 ปี จะต้องช ำระภำษีอำกรตำมสภำพ ณ วนัที่ขอย่ืน 
   จ ำหน่ำยแต่หำกเกนิ 5 ปี จะไม่มีภำระภำษี 

 หมายเหตุ  ระบบจะตรวจสอบเง่ือนไขการเปิดด าเนินการ 



6. งำนขอจ ำนองเคร่ืองจักร 

 งำนขอจ ำนองเคร่ืองจักร มีหลกัเกณฑ์กำรพจิำรณำดังนี ้
 

1. ผู้ทีย่ื่นขออนุญำตจ ำนองเคร่ืองจักรต้องได้รับบัตรส่งเสริมแล้ว 

2. อนุมัติให้กบัทุกรำยทีข่ออนุญำตจ ำนอง 
 



7. งำนขอเช่ำซ้ือ/ลสีซ่ิงเคร่ืองจักร 

 กำรขออนุญำตโอนเคร่ืองจักรไปเพ่ือท ำสัญญำเช่ำแบบลสีซ่ิงหรือท ำสัญญำเช่ำซ้ือ โดยมีหลกัเกณฑ์กำร
พจิำรณำดงันี ้

 1. ผู้ได้รับกำรส่งเสริมจะต้องย่ืนค ำขออนุญำตจ ำหน่ำยเคร่ืองจักรเพ่ือท ำสัญญำเช่ำแบบลสีซ่ิงหรือสัญญำ       
    เช่ำซ้ือต่อส ำนักงำนฯ ซ่ึงมีผู้ให้เช่ำหรือผู้ให้เช่ำซ้ือลงนำมด้วย  

 2. ผู้ได้รับกำรส่งเสริมจะต้องน ำเคร่ืองจักรที่ได้รับอนุญำตให้เช่ำแบบลสีซ่ิงหรือเช่ำซ้ือมำใช้ ในโครงกำรที่ 
    ได้รับกำรส่งเสริมเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปีนับแต่วนัที่น ำเข้ำเคร่ืองจักรน้ัน 

 3. ในกรณทีี่ผู้ได้รับกำรส่งเสริมถูกเพกิถอนสิทธิประโยชน์หรือยกเลกิบัตรส่งเสริมภำยในระยะเวลำ 5 ปี         
    นับแต่วนัน ำเข้ำเคร่ืองจักร ผู้ได้รับกำรส่งเสริมจะต้องเป็นผู้ช ำระภำษีอำกรขำเข้ำ 

 4. ในกรณทีี่มีกำรยดึเคร่ืองจักรเน่ืองจำกผดิสัญญำเช่ำแบบลสีซ่ิงหรือสัญญำเช่ำซ้ือภำยใน ระยะเวลำ 5 ปี      
    นับแต่วนัน ำเข้ำเคร่ืองจักร ผู้ให้เช่ำหรือผู้ให้เช่ำซ้ือจะต้องช ำระภำษีอำกรขำเข้ำ โดย ให้ถือว่ำเป็น              
    ผู้น ำของเข้ำซ่ึงส้ินสิทธิในกำรได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภำษีอำกรส ำหรับเคร่ืองจักรน้ันในวนัยดึเคร่ืองจักร 

 5. เม่ือมีกำรยดึเคร่ืองจักรดงักล่ำว ให้ผู้ได้รับกำรส่งเสริมและผู้ให้เช่ำหรือผู้ให้เช่ำซ้ือรำยงำน ให้ส ำนักงำนฯ 
    ทรำบภำยใน 1 เดือนนับแต่วนัยดึเคร่ืองจักรน้ัน 



8. งำนขอน ำเคร่ืองจักรไปใช้เพ่ือกำรอ่ืน 

 กำรน ำเคร่ืองจักรไปใช้เพ่ือกำรอ่ืนจะเกดิขึน้เน่ืองจำกบริษัทต้องกำรน ำเคร่ืองจักร
บำงส่วนของโครงกำรไปรับจ้ำงผลติผลติภัณฑ์ทีไ่ม่ได้รับกำรส่งเสริม โดยมหีลกัเกณฑ์
กำรพจิำรณำดงันี ้

 1. บริษัทต้องได้รับอนุญำตเปิดด ำเนินกำรแล้ว 

 2. บริษัทต้องปฏิบัตถูิกต้องตำมเง่ือนไขต่ำงๆ ทีไ่ด้รับกำรส่งเสริม   

 3. กำรรับจ้ำงนีจ้ะต้องไม่มีผลกระทบต่อก ำลงักำรผลติของผลติภัณฑ์ทีไ่ด้รับ          

   กำรส่งเสริม 

 4. รำยได้จำกกำรรับจ้ำงนีจ้ะไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภำษีเงินได้นิตบุิคคล  

  



ตัวอย่างการน าเคร่ืองจักรไปใช้เพื่อการอื่น 

กระบวนกำรผลติทีไ่ด้รับกำรส่งเสริมของบริษัท A 

บริษัท B ว่ำจ้ำง 
บริษัท A  

ล้ำงช้ินงำน 

วัตถุดบิ 

ผลิตภณัฑส์ าเร็จรูป 

Ultrasonic Cleaning 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5jubB1L_LAhUSBY4KHdmeCcQQjhwIBQ&url=http://www.ctgclean.com/blog/technology-library/articles/ultrasonic-cleaning-fundamental-theory-and-application/&bvm=bv.116573086,d.c2E&psig=AFQjCNEMtRhpBvfSg0L3woEKVyRPkSEUtg&ust=1458027051816200


9. งำนขอน ำเคร่ืองจักรไปให้บุคคลอ่ืนใช้ 

 เน่ืองจำกบริษัทต้องกำรน ำเคร่ืองจักรทีไ่ด้รับสิทธ์ิไปให้บุคคลอ่ืนใช้ผลติช้ินส่วนหรือ
ผลติภัณฑ์ ให้กบัเจ้ำของเคร่ืองจักร (ผู้ได้รับกำรส่งเสริม) โดยมหีลกัเกณฑ์               
กำรพจิำรณำดงันี ้  

 1. ต้องเป็นกำรน ำไปผลติช้ินส่วน/ผลติภัณฑ์ ให้กบัเจ้ำของเคร่ืองจักรเท่ำน้ัน 

 2. ต้องไม่มีผลกระทบต่อสำระส ำคัญของโครงกำร เช่น ก ำลงักำรผลติ กรรมวธีิ         
    กำรผลติ (คือ ต้องระบุไว้ในกรรมวธีิกำรผลติว่ำจะน ำเคร่ืองจักรส่วนนีไ้ปให้บุคคล  
    อ่ืนใช้ ถ้ำไม่มี ต้องแก้ไขโครงกำร) 

   



ตัวอย่างการน าเคร่ืองจักรไปให้บุคคลอื่นใช้ 

กระบวนกำรผลติทีไ่ด้รับกำรส่งเสริมของบริษัท A 

บริษัท B น ำแม่พมิพ์  
ของบริษัท A  

ไปขึน้รูปช้ินงำนให้ 
บริษัท A 

 

วัตถุดบิ 

ผลิตภณัฑส์ าเร็จรูป 

แม่พมิพ์ 

แม่พมิพ์ 



10. งำนขอตัดบัญชีเคร่ืองจักร (ป. 3/2538) 

 งำนตัดบัญชีเคร่ืองจักรน ำเข้ำเกนิ 5 ปี/ตัดบัญชีท ำลำยเคร่ืองจักร/ตัดบัญชีบริจำค

เคร่ืองจักร/ตัดบัญชีช ำระภำษีเคร่ืองจักร/ตัดบัญชีส่งคืนเคร่ืองจักร/ตัดบัญชี
จ ำหน่ำยเคร่ืองจักร 

 กำรทีส่ ำนักงำนฯได้ท ำกำรตรวจสอบผลกำรปฏิบัติงำนของบริษัทและพบว่ำบริษัท
ไม่ได้ด ำเนินกำรขัดกบัเง่ือนไขในบัตรส่งเสริมจึงอนุญำตให้ตดัรำยกำรเคร่ืองจักร
เกนิ 5 ปีเพ่ือปลอดภำระภำษีอำกร เคร่ืองจักรทีไ่ด้รับอนุมตัิตดัรำยกำรเพ่ือปลอด
ภำระภำษีนีย้งัถือเป็นเคร่ืองจักรตำมโครงกำรทีไ่ด้รับกำรส่งเสริม ดงัน้ัน หำก
บริษัทจะจ ำหน่ำยเคร่ืองจักรดงักล่ำวจะต้องได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำนฯก่อน     
ทุกคร้ัง 



10.1 ขั้นตอนงำนขอตัดบญัชีเคร่ืองจักร 

1. เตรียมข้อมูลขอตดับัญชี
เคร่ืองจักรและส่งค ำร้องเข้ำระบบ 

eMT Online 
3. แจ้งผลกำรพจิำรณำ 4. รับผลกำรพจิำรณำ 

ผู้ใช้บริกำร BOI 1 ระดบั 

2. พจิำรณำอนุมัต ิ

 พจิำรณำภำยใน 1 วนัท ำกำร 
 pdf เกนิ 5 ปี แนบใบขนสินค้ำขำเข้ำ 
 pdf ท ำลำย แนบใบรับรองกำรตรวจท ำลำย 
 pdf บริจำค แนบหนังสือยืนยนักำรรับบริจำค 
 pdf ช ำระภำษ ี/ จ ำหน่ำยไม่เกนิ 5 ปี แนบใบขนสินค้ำขำเข้ำและใบเสร็จรับเงิน 
 pdf ส่งคืน แนบใบขนสินค้ำขำออก 

ตัดบญัชีเคร่ืองจักรน ำเข้ำเกนิ 5 ปี/ ตัดบญัชีท ำลำยเคร่ืองจักร/ตัดบญัชีบริจำคเคร่ืองจักร/       
ตัดบัญชีช ำระภำษีเคร่ืองจักรหรือจ ำหน่ำยไม่เกนิ 5 ปี/ ตัดบัญชีส่งคืนเคร่ืองจักร 
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