
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน

"การยื่นใช้สิทธิและประโยชน์ด้านเครื่องจักรผ่านระบบ EMT "

 

  

 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 6 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

 วันอังคาร ที่  18  สิงหาคม  2563 
 เวลา 14.00 – 16.00 น.

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน

นักวิชำกำรส่งเสริมกำรลงทุนช ำนำญกำรพิเศษ

คุณชนกพร หนูหอมบรรยำยโดย   



1. สิทธิประโยชน์

2. ค ำจ ำกัดควำม

3. ระยะเวลำด ำเนินกำร

4. เกณฑ์กำรใช้สิทธิประโยชน์

5. กำรท ำบัญชีเครื่องจักร

6. เงื่อนไขที่ต้องด ำเนินกำร

7. กำรขยำยเวลำน ำเข้ำเครื่องจักร

หัวข้อบรรยำย

เอกสำรประกอบกำรสัมมนำ ห้ำมคัดลอก ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร ่จ ำหน่ำย เข้ำครอบครอง บันทึก ส่งผ่ำน หรือกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรือโดยไม่ไดร้บัอนญุำตอย่ำงเป็นทำงกำรจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน



สิทธิประโยชน์

ผู้ได้รบัการส่งเสริมจะได้รบัการยกเว้น
อากรขาเข้าส าหรับเครื่องจักร ตามท่ีคณะกรรมการ
พิจารณาอนุมติัแต่เครื่องจกัรนัน้ ต้องไม่เป็นเครื่องจกัรท่ี
ผลิตหรือประกอบได้ในราชอาณาจักร   ซ่ึงมีคุณภาพ
ใกล้เคียงกนักบัชนิดท่ีผลิตในต่างประเทศ และมีปริมาณ
เพียงพอท่ีจะจดัหามาให้ได้

มาตรา 28 

เอกสำรประกอบกำรสัมมนำ ห้ำมคัดลอก ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร ่จ ำหน่ำย เข้ำครอบครอง บันทึก ส่งผ่ำน หรือกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรือโดยไม่ไดร้บัอนญุำตอย่ำงเป็นทำงกำรจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน



ค ำจ ำกัดควำม

หมายความว่า เครื่องจักรที่จ าเป็นต้อง
ใช้ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริม และ เครื่องจักรที่จ าเป็นต้อง
ใช้ในการก่อสร้างโรงงาน ซึ่งรวมถึง ส่วนประกอบ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ และ โครงโรงงานส าเร็จรูปที่น ามาติดตั้ง
เป็นโรงงาน 

เครื่องจักร

เอกสำรประกอบกำรสัมมนำ ห้ำมคัดลอก ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร ่จ ำหน่ำย เข้ำครอบครอง บันทึก ส่งผ่ำน หรือกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรือโดยไม่ไดร้บัอนญุำตอย่ำงเป็นทำงกำรจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน



ส่วนประกอบ (Part and Component) 
หมายถึง ชิ้นส่วนต่าง ๆ รวมทั้งอะไหล่ ที่ใช้ประกอบขึ้นเป็นเครื่องจักรซึ่ง
หากแยกชิ้นส่วนหนึ่งส่วนใดออกจากกันแล้ว จะท าให้เครื่องจักรดังกล่าวไม่
สามารถท างานได้

ค ำจ ำกัดควำม

อุปกรณ์ (Accessory) 
หมายถึง ชิ้นส่วนที่น ามาประกอบกับเครื่องจักรเพื่อให้ท างานได้ตามวัตถุประสงค์ หากขาด
อุปกรณ์แล้วเครื่องจักรยังท างานได้แต่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้รวมถึงแม่พิมพ์และ
อุปกรณ์ที่ท าหน้าที่เสมือนแม่พิมพ์หรือต้นแบบ (Master Mould) แม่แบบและอุปกรณ์จับ
ยึดชิ้นงาน (Jig and Fixture) ที่ใช้ส าหรับการท างานที่มีการผลิตจ านวนมาก

เอกสำรประกอบกำรสัมมนำ ห้ำมคัดลอก ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร ่จ ำหน่ำย เข้ำครอบครอง บันทึก ส่งผ่ำน หรือกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรือโดยไม่ไดร้บัอนญุำตอย่ำงเป็นทำงกำรจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน



เครื่องมือ (Tool)
หมายถึง ของท่ีใช้งานโดยอิสระหรือของท่ีใช้งานร่วมกบัเคร่ืองจกัร

เครื่องใช้ (Implement) 
หมายถึง ของท่ีใช้สนับสนุนกรรมวิธีการผลิตเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ

โครงโรงงานส าเรจ็รปู (Pre-Fabricated Factory Structure) 
หมายถึง โครงโรงงานส าเรจ็รปูซ่ึงสามารถถอดออกได้ เพ่ือน ามาติดตัง้หรือประกอบเป็น

โรงงาน (ตามประกาศส านักงานที ่ ป1/2546 )

ค ำจ ำกัดควำม

เอกสำรประกอบกำรสัมมนำ ห้ำมคัดลอก ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร ่จ ำหน่ำย เข้ำครอบครอง บันทึก ส่งผ่ำน หรือกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรือโดยไม่ไดร้บัอนญุำตอย่ำงเป็นทำงกำรจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน



1. การพิจารณาอนุมติับญัชีรายการเคร่ืองจกัร  60 วนั

2. การพิจารณาอนุมติัแก้ไขบญัชีรายการเคร่ืองจกัร 30 วนั

3. การอนุมติัสัง่ปล่อยเคร่ืองจกัร 1 วนั

4. การพิจารณาอนุมติัผอ่นผนัให้ใช้ธนาคารค า้ประกนั 1 วนั

5. การพิจารณาอนุมติัขยายเวลาผอ่นผนัให้ใช้ธนาคารค า้ประกนั 1 วนั

6. การอนุญาตให้ส่งเคร่ืองจกัรออกไปต่างประเทศ 1 วนั

ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร

เอกสำรประกอบกำรสัมมนำ ห้ำมคัดลอก ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร ่จ ำหน่ำย เข้ำครอบครอง บันทึก ส่งผ่ำน หรือกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรือโดยไม่ไดร้บัอนญุำตอย่ำงเป็นทำงกำรจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน



1. การขออนุมัติขยายเวลาน าเข้าเครือ่งจักร  45 วัน

2. การขออนุญาตจ านอง เช่าซื้อหรือท าสัญญาเชา่แบบลิสซิ่ง 15 วัน

3. การขออนุญาตจ าหน่ายหรือโอนหรือบริจาคเครือ่งจักร 15 วัน

4. การขออนุญาตน าเครื่องจักรไปใช้เพือ่การอื่น 15 วัน

5. การขออนุญาตน าเครื่องจักรไปให้บุคคลอ่ืนใช้ 15 วัน

6. การขออนุมัติตัดบัญชีเครื่องจักร 30 วัน

ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร

เอกสำรประกอบกำรสัมมนำ ห้ำมคัดลอก ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร ่จ ำหน่ำย เข้ำครอบครอง บันทึก ส่งผ่ำน หรือกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรือโดยไม่ไดร้บัอนญุำตอย่ำงเป็นทำงกำรจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน



▪ เป็นการอนุมัติก่อนน าเข้า
▪ น าเข้าภายในเวลาที่ก าหนด
▪ เป็นเครื่องจักรที่ไม่สามารถผลิตได้ในประเทศ
▪ อนุมัติตามการใช้งานจริง

เกณฑ์กำรใช้สิทธิประโยชน์ด้ำนเครื่องจักร

เอกสำรประกอบกำรสัมมนำ ห้ำมคัดลอก ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร ่จ ำหน่ำย เข้ำครอบครอง บันทึก ส่งผ่ำน หรือกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรือโดยไม่ไดร้บัอนญุำตอย่ำงเป็นทำงกำรจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน



▪ ใช้ในโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริม
▪ ใช้งานไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันน าเข้า
▪ ใช้ในสถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริม
▪ เป็นผู้ใช้เครื่องจักรที่ได้ใช้สิทธิยกเว้นอากรขาเข้า

เงื่อนไขในกำรใช้เครื่องจักรที่ได้ใช้สิทธิ

เอกสำรประกอบกำรสัมมนำ ห้ำมคัดลอก ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร ่จ ำหน่ำย เข้ำครอบครอง บันทึก ส่งผ่ำน หรือกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรือโดยไม่ไดร้บัอนญุำตอย่ำงเป็นทำงกำรจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน



กำรใช้สิทธิประโยชน์

บันทึกรำยกำรเครื่องจักรที่น ำเข้ำ (ระบบ eMT )

ผลิตสินค้ำท่ีได้รับส่งเสริม

ใช้เครื่องจักรในโรงงำน

ตัดบัญชี(ระบบ eMT )

อนุมัติสั่งปล่อยเครื่องจักร

ใช้ในกิจกำร BOI

ใช้งำนในโครงกำรไม่น้อยกว่ำ 5 ปี

ระบบ eMT Online

บัญชีรำยกำรเครื่องจักร

กำรค ำนวณก ำลังผลิตสูงสุด

อนุมัติบัญชีรำยกำรเครื่องจักร

เอกสำรประกอบกำรสัมมนำ ห้ำมคัดลอก ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร ่จ ำหน่ำย เข้ำครอบครอง บันทึก ส่งผ่ำน หรือกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรือโดยไม่ไดร้บัอนญุำตอย่ำงเป็นทำงกำรจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน



กำรน ำเข้ำเครื่องจักร

บันทึกรำยกำรเครื่องจักรที่น ำเข้ำ (ระบบ eMT )

ไม่มีบัญชีรำยกำรเครื่องจักร

เครื่องจักรไม่มีในบัญชี / เกินบัญชี 

ไม่ถือว่ำเป็นกำรใช้สิทธิ์

บันทึกรำยกำรเครื่องจักรที่น ำเข้ำ (ระบบ eMT)

อนุมัติสั่งปล่อยเครื่องจักร

ใช้ธนำคำรค  ำประกัน

สั่งปล่อยถอนค  ำประกัน

ระบบ eMT Online

บัญชีรำยกำรเครื่องจักร

กำรค ำนวณก ำลังผลิตสูงสุด

อนุมัติบัญชีรำยกำรเครื่องจักร

เอกสำรประกอบกำรสัมมนำ ห้ำมคัดลอก ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร ่จ ำหน่ำย เข้ำครอบครอง บันทึก ส่งผ่ำน หรือกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรือโดยไม่ไดร้บัอนญุำตอย่ำงเป็นทำงกำรจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน



จะต้องเป็นเครื่องจักรที่ไม่มีผลิตหรือประกอบได้ในราชอาณาจักร
ซึ่งมีคุณภาพใกล้เคียงกับชนิดที่ผลิตในต่างประเทศ และ มีปริมาณ
เพียงพอที่จะจัดหามาใช้ได้ 

พิจารณาจาก Negative List ตามประกาศ ส านักงานท่ี ป.2/2556

แนวทำงกำรพิจำรณำ

1.

เอกสำรประกอบกำรสัมมนำ ห้ำมคัดลอก ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร ่จ ำหน่ำย เข้ำครอบครอง บันทึก ส่งผ่ำน หรือกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรือโดยไม่ไดร้บัอนญุำตอย่ำงเป็นทำงกำรจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน



แนวทำงกำรพิจำรณำ

2.

จะต้องเป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตโดยตรงที่
ใช้ในโครงการที่ได้รับส่งเสริม โดยเริ่มตั้งแต่ การออกแบบผลิตภัณฑ์
การผลิตผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการขนส่งผลิตภัณฑ์ขึ้นยานพาหนะ โดย
พิจารณาตามการติดตั้งใช้จริงเท่านั้น 

เอกสำรประกอบกำรสัมมนำ ห้ำมคัดลอก ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร ่จ ำหน่ำย เข้ำครอบครอง บันทึก ส่งผ่ำน หรือกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรือโดยไม่ไดร้บัอนญุำตอย่ำงเป็นทำงกำรจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน



แนวทำงกำรพิจำรณำ

3.

เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ในกระบวนการผลิตโดยตรง แต่มี
ความจ าเป็นต้องใช้ในกิจการ เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างโรงงาน 
การติดต่อสื่อสาร การประหยัดพลังงาน การซ่อมบ ารุง การให้ความ
ปลอดภัยแก่พนักงาน และการรักษาความปลอดภัยภายในโรงงาน 
เป็นต้น ให้ถือว่าเป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่อยู่ในข่ายได้รับการ
ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้า โดยพิจารณาตามการใช้จริงเท่านั้น

เอกสำรประกอบกำรสัมมนำ ห้ำมคัดลอก ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร ่จ ำหน่ำย เข้ำครอบครอง บันทึก ส่งผ่ำน หรือกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรือโดยไม่ไดร้บัอนญุำตอย่ำงเป็นทำงกำรจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน



แนวทำงกำรพิจำรณำ

4.

ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของเครื่องจักร เช่น น็อต สกูร 
สายไฟฟ้า ภายในเครื่องที่มีลักษณะการซื้อขายเครื่องจักรครบ
ชุดและไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ให้ได้รับการยกเว้นหรือ
ลดหย่อนอากรขาเข้า ได้เช่นเดียวกับตัวเครื่องจักร

เอกสำรประกอบกำรสัมมนำ ห้ำมคัดลอก ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร ่จ ำหน่ำย เข้ำครอบครอง บันทึก ส่งผ่ำน หรือกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรือโดยไม่ไดร้บัอนญุำตอย่ำงเป็นทำงกำรจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน



แนวทำงกำรพิจำรณำ

5.

อะไหล่ของเครื่องจักร  จะพิจารณาให้ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากร 
ส าหรับอะไหล่ของเครื่องจักรที่น าเข้าภายในระยะเวลาที่ก าหนดใน
บัตรส่งเสริม ไม่ว่าจะน าเข้ามาพร้อมกับเครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม และ
จะพิจารณาให้ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากรส าหรับเครื่องจักรที่
น าเข้ามาทดแทนเครื่องจักรเดิมได้ด้วย 

เอกสำรประกอบกำรสัมมนำ ห้ำมคัดลอก ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร ่จ ำหน่ำย เข้ำครอบครอง บันทึก ส่งผ่ำน หรือกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรือโดยไม่ไดร้บัอนญุำตอย่ำงเป็นทำงกำรจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน



กรณีเป็นเครื่องจักรเก่ำ

ต้องได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องจักรเก่าในโครงการ
อายุของเครื่องจักรไม่เกิน 10 ปี นับจากปีผลิตถึงปีที่น าเขา้ 
พร้อมแนบใบรับรองโดยมีรายละเอียด ดังนี้

▪ สถานภาพของการปรับปรุงซ่อมแซมหรือผลการวิเคราะห์อายุการใช้งานที่เหลืออยู่ (Re-Conditioned 
Status or Residual Life Evaluation Results)

▪ ปีที่ผลิต(Year of Manufacture)
▪ ผลของการทดสอบเดินเครื่อง(Test Run Result)
▪ รายงานการตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานความปลอดภัย(Emission and Safety 

Report)
▪ รายงานการตรวจสอบ วันที่ และสถานที่ที่ท าการตรวจสอบ(Inspection Report, Date and Place of 

Inspection)

เอกสำรประกอบกำรสัมมนำ ห้ำมคัดลอก ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร ่จ ำหน่ำย เข้ำครอบครอง บันทึก ส่งผ่ำน หรือกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรือโดยไม่ไดร้บัอนญุำตอย่ำงเป็นทำงกำรจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน



ตัวอย่ำงใบรับรองสภำพเครื่องจักร

เอกสำรประกอบกำรสัมมนำ ห้ำมคัดลอก ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร ่จ ำหน่ำย เข้ำครอบครอง บันทึก ส่งผ่ำน หรือกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรือโดยไม่ไดร้บัอนญุำตอย่ำงเป็นทำงกำรจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน



เอกสำรประกอบกำรสัมมนำ ห้ำมคัดลอก ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร ่จ ำหน่ำย เข้ำครอบครอง บันทึก ส่งผ่ำน หรือกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรือโดยไม่ไดร้บัอนญุำตอย่ำงเป็นทำงกำรจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน



แนวทำงผ่อนผันกำรใช้เครื่องจักรใช้แล้วส ำหรับค ำขอ (ตั งแต่ปี 2558) 

1. กรณทีัว่ไป

2. กรณียำ้ยฐำนกำรผลติ



แนวทำงผ่อนผันกำรใช้เครื่องจักรใช้แล้วส ำหรับค ำขอ (ตั งแต่ปี 2558) 

3. กรณีอืน่ๆ



ประเภทของบัญชีรำยกำรเครื่องจักร

1. บัญชีรายการเครื่องจักรทั่วไป หมายถึง  บัญชีเครื่องจักรที่ใช้ใน
กระบวนการผลิตตามที่ได้รับอนุมัติ

2. บัญชีรายการอะไหล่ หมายถึง อะไหล่ที่น าเข้ามาทดแทนส่วนที่เสียหาย
ของเครื่องจักร

3. บัญชีรายการแม่พิมพ์ หมายถึง แม่พิมพ์ อุปกรณ์จับยึด รวมถึงอะไหล่ของ
แม่พิมพ์ อุปกรณ์จับยึด 

4. บัญชีชื่อรอง หมายถึง ชื่อของเครื่องจักรที่น าเข้ากรณีที่ชื่อไม่ตรงกับบัญชีที่
ได้รับอนุมัติ

ตามประกาศ สนง. ที่ ป.4/2556

เอกสำรประกอบกำรสัมมนำ ห้ำมคัดลอก ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร ่จ ำหน่ำย เข้ำครอบครอง บันทึก ส่งผ่ำน หรือกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรือโดยไม่ไดร้บัอนญุำตอย่ำงเป็นทำงกำรจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน



▪ บัญชีรายการเครื่องจักร มีการเชื่อมโยงกับ กรรมวิธีการผลิต  
▪ บัญชีอะไหล่ มีการเชื่อมโยงกับ รายการเครื่องจักร 
▪ บัญชีแม่พิมพ์ มีการเชื่อมโยงกับ กรรมวิธีการผลิตที่มีการขึ้นรูป 
▪ เครื่องจักรหลัก มีการค านวณก าลังผลิต

กำรเชื่อมโยงข้อมูลของระบบ EMT ONLINE

เอกสำรประกอบกำรสัมมนำ ห้ำมคัดลอก ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร ่จ ำหน่ำย เข้ำครอบครอง บันทึก ส่งผ่ำน หรือกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรือโดยไม่ไดร้บัอนญุำตอย่ำงเป็นทำงกำรจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน



ควำมสัมพันธ์ของเครื่องจักรกับขั นตอนกำรผลิต

ขั้นตอนการผลิต เครื่องจักร
- น าแผ่น WAFER มาตรวจสอบ   

ตัดแยกออกเป็น DIE แต่ละชิ้น
DIE SAW MACHINE
เป็นเครื่องตัด DIE เป็นชิ้นเล็กๆ

- ติด DIE เข้ากับ LEAD FRAME DIE ATTACH MACHINE
เป็นเครื่องติด DIE เข้ากับ LEAD FRAM

- เชื่อมลายวงจรบน DIE เข้ากับ            
ขาของ LEAD FRAME

WIRE BOND MACHINE
เป็นเครื่องเชื่อมลวดทองจาก DIE เข้ากับ LEAD FRAME

- หุ้มด้วยพลาสติก MOLD 
COMPOUND  อบความร้อน 

MOLDING MACHINE
เป็นเครื่องหุม้พลาสติกบน IC ที่ผ่านการเชื่อมวงจรแล้ว

เอกสำรประกอบกำรสัมมนำ ห้ำมคัดลอก ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร ่จ ำหน่ำย เข้ำครอบครอง บันทึก ส่งผ่ำน หรือกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรือโดยไม่ไดร้บัอนญุำตอย่ำงเป็นทำงกำรจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน



ควำมสัมพันธ์ของอะไหล่กับเครื่องจักร

อะไหล่ เครื่องจักร

HEATER
ขดลวดความร้อน

MOLDING MACHINE

DRIVEN SHAFT 
เพลาส่งก าลัง

DIE BOND MACHINE

CONTROL BOARD
แผ่นวงจรควบคุม

WIRE BOND MACHINE

เอกสำรประกอบกำรสัมมนำ ห้ำมคัดลอก ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร ่จ ำหน่ำย เข้ำครอบครอง บันทึก ส่งผ่ำน หรือกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรือโดยไม่ไดร้บัอนญุำตอย่ำงเป็นทำงกำรจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน



ข้อควรระวัง

หลีกเลี่ยงรายการเครื่องจักรที่ลงท้ายด้วย

LINE
SYSTEM

เอกสำรประกอบกำรสัมมนำ ห้ำมคัดลอก ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร ่จ ำหน่ำย เข้ำครอบครอง บันทึก ส่งผ่ำน หรือกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรือโดยไม่ไดร้บัอนญุำตอย่ำงเป็นทำงกำรจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน



ค ำแนะน ำ

หน่วยของเครื่องจักรที่น าเข้า
กรณี เครื่องจักร ให้ใช้หน่วย unit
กรณี อะไหล่ ให้ใช้หน่วย piece
กรณี แม่พิมพ์ ให้ใช้หน่วย unit

เอกสำรประกอบกำรสัมมนำ ห้ำมคัดลอก ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร ่จ ำหน่ำย เข้ำครอบครอง บันทึก ส่งผ่ำน หรือกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรือโดยไม่ไดร้บัอนญุำตอย่ำงเป็นทำงกำรจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน



กำรเตรียมข้อมูล

ในโครงการต้องมีการระบุในบัตรส่งเสริมอนุญาตให้ใช้เครื่องจักรใช้แล้วได้

1. กรณีเครื่องจักรใช้แล้ว ต้องระบุชื่อในการขออนุมัติบัญชีเครื่องจักรทั่วไป                                
ในใบขนสินค้าขาเข้าและ ใน INVOICE ดังนี้ 

Used+M/C+Year of Manufacture +Serial no. 
2. เครื่องจักรใช้แล้ว ต้องมีใบ Certificate แนบประกอบการพิจารณาเสมอ

3. ยกเว้น Mold ,Die ,Jig ,Fixture and Pattern ไม่ต้องใช้ใบ Certificate

เอกสำรประกอบกำรสัมมนำ ห้ำมคัดลอก ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร ่จ ำหน่ำย เข้ำครอบครอง บันทึก ส่งผ่ำน หรือกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรือโดยไม่ไดร้บัอนญุำตอย่ำงเป็นทำงกำรจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน

ใบรับรองสภาพเครื่องจักรเก่า.pdf


กำรเตรียมข้อมูลบัญชีเครื่องจักร

▪ เป็น NEGATIVE LIST( ป.2 / 2556 ) ชี้แจง SPECIFICATION
▪ เครื่องจักรเกา่  ต้องระบุว่า  USED  MACHINE NAME  SERIAL NO.  YEAR OF MFG
▪ BILL  OF  MATERIAL (BOM)  กรณีไม่ได้น าเข้ามาเป็น  COMPLETE SET
▪ การค านวณก าลังผลติ

เอกสำรประกอบกำรสัมมนำ ห้ำมคัดลอก ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร ่จ ำหน่ำย เข้ำครอบครอง บันทึก ส่งผ่ำน หรือกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรือโดยไม่ไดร้บัอนญุำตอย่ำงเป็นทำงกำรจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน



1. ชื่อเครื่องจักรที่น าเข้าต้องตรงกับ INVOICE และใบขนสินค้าขาเขา้
2. ชื่อเครื่องจักรที่ขอควรเป็น COMMOM NAME
3. กรณีเครื่องจักรที่น าเข้ามีขนาดใหญ่ไม่สามารถน าเข้ามาได้ครั้งเดียวให้ขอแบบมี BOM
4. การขอรายการเครือ่งจักรแบบมี BOM เป็นการขอน าส่วนประกอบของเครือ่งจักรมา

ประกอบเป็นเครื่องจักร
5. รายการเครือ่งจักรที่ขอ แบบมี BOM เครื่องจักรที่น าเขา้จะตรงกับรายละเอียดใน BOM 
6. เมื่อมีการน าเข้าเครื่องจักรใน BOM บางส่วนไม่สามารถแก้ไขรายการใน BOM ได้

กำรขออนุมัติบัญชีรำยกำรเครื่องจักร

เอกสำรประกอบกำรสัมมนำ ห้ำมคัดลอก ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร ่จ ำหน่ำย เข้ำครอบครอง บันทึก ส่งผ่ำน หรือกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรือโดยไม่ไดร้บัอนญุำตอย่ำงเป็นทำงกำรจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน



เครื่องจักรหลัก หมายถึง เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้าตาม
ขั้นตอนการผลิตที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งหากขาดเครื่องจักรดังกล่าวแล้วจะ
ไม่สามารถผลิตสินค้าตามขั้นตอนการผลิตที่ได้รับอนุมัติได้

CYCLETIME หมายถึง เวลาที่พนักงานใช้ในการด าเนินการ
ผลิตตามที่แต่ละคนรับผิดชอบในแต่ละรอบการท างาน โดยพนักงาน
หนึ่งคนอาจจะรับผิดชอบงานเพียงงานเดียว หรือ หลายงานก็ได้ ซึ่ง
จะเริ่มนับตั้งแต่จุดเริ่มต้นของงานนั้นจนถึงเวลาที่กลับมาตั้งต้นเพื่อจะ
เริ่มท าการผลิตในรอบต่อไป

นิยำม

เอกสำรประกอบกำรสัมมนำ ห้ำมคัดลอก ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร ่จ ำหน่ำย เข้ำครอบครอง บันทึก ส่งผ่ำน หรือกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรือโดยไม่ไดร้บัอนญุำตอย่ำงเป็นทำงกำรจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน



กำรน ำเข้ำเครื่องจักรแบบ BOM

1. บัญชีรายการเครื่องจักร ใช้ช่ือ BOILER
2. รายการเครื่องจักรที่น าเข้า ได้แก่ ส่วนประกอบของ 

BOILER
UPPER DRUM 1 SET 
LOWER DRUM 1 SET 
ASH HOOPER 1 SET
ETC
โดยเป็นการน าส่วนประกอบต่างๆมาประกอบ เป็น BOILER 

เนื่องจากได้แยกน าเข้ามาแต่ละงวด

เอกสำรประกอบกำรสัมมนำ ห้ำมคัดลอก ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร ่จ ำหน่ำย เข้ำครอบครอง บันทึก ส่งผ่ำน หรือกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรือโดยไม่ไดร้บัอนญุำตอย่ำงเป็นทำงกำรจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน



https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjLqaDvmLrbAhVBuY8KHdx8B3UQjRx6BAgBEAU&url=https://boilersinfo.com/water-tube-boiler-parts-functions/&psig=AOvVaw0jcsYYehpN4BQ9VGbJogTD&ust=1528208031518966


ระบบงำนสิทธิและประโยชน์ด้ำนเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ BOI User



1. สถานะเป็นเคร่ืองจกัรหลกัหรือไม่
2 .ก าลงัผลิตต่อเคร่ือง
3. ก าลงัผลิตรวม
4 .สภาพของเคร่ืองจกัร
5 ขั้นตอนการผลิต
6. ผลิตภณัฑ์

ระบบงำนสิทธิและประโยชน์ด้ำนเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ BOI User



กำรอธิบำยรำยละเอียดของเครื่องจกัร

หมายเหตุ : เวลาท างานตามบัตรส่งเสริม  24 ชั่วโมงต่อวัน  365 วันต่อปี

เครื่อง WIRE BONDING MACHINE จ านวน 1 เครื่อง 
เป็นเครื่องเชื่อมวงจรระหว่าง FRAME กับ DIE 
การเชื่อมวงจร 1 ครั้ง สามารถใช้เวลาเชื่อม 0.01 วินาที 

 IC รุ่น 60 ขา 1 ชิ้น ใช้เวลา 0.6 วินาที 
 คิดเป็นก าลังการผลิตต่อปี 

 24 X 60 X 60 X 365 / 0.6  = 52,560,000 ชิ้น

เอกสำรประกอบกำรสัมมนำ ห้ำมคัดลอก ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร ่จ ำหน่ำย เข้ำครอบครอง บันทึก ส่งผ่ำน หรือกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรือโดยไม่ไดร้บัอนญุำตอย่ำงเป็นทำงกำรจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน



ระบบงำนสิทธิและประโยชน์ด้ำนเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ BOI User



▪ ชื่อรายการอะไหล่ต้องเป็นภาษาอังกฤษ
▪ รายละเอียด อะไหล่  ชี้แจงรายละเอียดให้ชัดเจนเป็นภาษาไทย
▪ ระบุหน่วยของอะไหล่ ( piece or unit )
▪ อะไหล่ที่ผลิตได้ในประเทศ  ชี้แจง  SPECIFICATION
▪ ก าหนดสถานะอะไหล่เก่า  ต้องระบุว่า  

USED  + ชื่ออะไหล่ + SERIAL NO. + YEAR OF MFG
▪ เชื่อมโยงรายการอะไหล่เข้ากับรายการเครื่องจักร

•

กำรอธิบำยรำยละเอียดของอะไหล่

เอกสำรประกอบกำรสัมมนำ ห้ำมคัดลอก ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร ่จ ำหน่ำย เข้ำครอบครอง บันทึก ส่งผ่ำน หรือกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรือโดยไม่ไดร้บัอนญุำตอย่ำงเป็นทำงกำรจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน



กำรเตรียมข้อมูลแม่พิมพ์

▪ ชื่อรายการแม่พิมพ์ต้องเป็นภาษาอังกฤษ
▪ รายละเอียดแม่พิมพ์  ชี้แจงรายละเอียดให้ชัดเจนเป็นภาษาไทย
▪ ระบุหน่วยของแม่พิมพ์  ( piece or unit )
▪ อะไหล่ที่ผลิตได้ในประเทศ  ชี้แจง  SPECIFICATION
▪ ก าหนดสถานะแม่พิมพ์เก่า  ต้องระบุว่า  USED  MOLD
▪ เชื่อมโยงรายการแม่พิมพ์เข้ากับขั้นตอนการผลิต

เอกสำรประกอบกำรสัมมนำ ห้ำมคัดลอก ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร ่จ ำหน่ำย เข้ำครอบครอง บันทึก ส่งผ่ำน หรือกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรือโดยไม่ไดร้บัอนญุำตอย่ำงเป็นทำงกำรจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน



ระยะเวลำน ำเข้ำเครื่องจักร

หลักเกณฑ์การก าหนดเวลาการน าเข้าเครื่องจักรและการเปิดด าเนินการ
ตามประกาศ สนง.ที่ ป. 1/2548

▪ 30 เดือนนับแต่วันออกบัตรส่งเสริม

▪ ขยายเวลาให้จากระยะเวลาทีก่ าหนดเดิมอีกครั้งละไม่เกิน 1 ปี
รวมแล้วไม่เกิน 3 ครั้ง

▪ ขยายเวลาย้อนหลังจะอนุมัติย้อนหลังไม่เกินวันที่ยื่นค าขอรับการส่งเสรมิ

* ข้อยกเว้น
โครงการที่มีขนาดการลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน ตั้งแต่ 500 ล้านบาท ขึ้นไป
และโครงการหรือประเภทกิจการที่ คณะกรรมการก าหนด ระยะเวลาเป็นกรณีพิเศษ

เอกสำรประกอบกำรสัมมนำ ห้ำมคัดลอก ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร ่จ ำหน่ำย เข้ำครอบครอง บันทึก ส่งผ่ำน หรือกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรือโดยไม่ไดร้บัอนญุำตอย่ำงเป็นทำงกำรจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน



เครื่องจักรที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนา หรือเครื่องจักรที่ใช้ขจัด
หรือป้องกันมลภาวะแวดล้อม ให้น าเข้าได้ตลอดเวลาที่ได้รับ
การส่งเสริม โดยถ้าระยะเวลาน าเข้าเครื่องจักรหมด จะต้อง
ยื่นขอขยายเวลาน าเข้าเครื่องจักรในส่วนนี้ ก่อนการน าเข้า
เครื่องจักรเข้ามา

ระยะเวลำน ำเข้ำเครื่องจักร

เอกสำรประกอบกำรสัมมนำ ห้ำมคัดลอก ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร ่จ ำหน่ำย เข้ำครอบครอง บันทึก ส่งผ่ำน หรือกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรือโดยไม่ไดร้บัอนญุำตอย่ำงเป็นทำงกำรจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน



กำรขยำยเวลำน ำเข้ำเครื่องจักรย้อนหลัง

การขยายเวลาน าเข้าย้อนหลังจะเกิดขึ้น เนื่องจากบริษัท
ได้น าเครื่องจักรเข้ามาก่อนวันที่อนุมัติให้การส่งเสริม ท าให้
ระยะเวลาน าเข้าเครื่องจักรไม่ครอบคลุม โดยส านักงานมี
หลักเกณฑ์การพิจารณาขยายเวลา ดังนี้

จะอนุมัติให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ในการน าเข้าเครื่องจักร 
ได้ตั้งแต่วันที่ยื่นค าขอรับการส่งเสริม

เอกสำรประกอบกำรสัมมนำ ห้ำมคัดลอก ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร ่จ ำหน่ำย เข้ำครอบครอง บันทึก ส่งผ่ำน หรือกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรือโดยไม่ไดร้บัอนญุำตอย่ำงเป็นทำงกำรจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน



กำรขอขยำยเวลำ

วันที่ยื่นค ำขอ

(1 ม.ค. 59)

วันที่อนุมัติ

ให้กำรส่งเสริม

(20 ก.พ. 59)

วันที่ออกบัตร

(10 มี.ค. 59)

สิ นสุดระยะเวลำ

(10 ก.ย. 61)

ขยำยครั งที่ 2

(10 ก.ย. 63)

ขยำยครั งที่ 1

(10 ก.ย. 62)

ขยำยเปิด

(10 มี.ค. 64)

ขยำยเปิด

(10 มี.ค. 63)

ตั งแต่วันที่อนุมัติ

ให้กำรส่งเสริม
+ 30 เดือน 1 ปี 6 เดือน 

น ำเข้ำเครื่องจักรและเปิดด ำเนินกำร

เอกสำรประกอบกำรสัมมนำ ห้ำมคัดลอก ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร ่จ ำหน่ำย เข้ำครอบครอง บันทึก ส่งผ่ำน หรือกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรือโดยไม่ไดร้บัอนญุำตอย่ำงเป็นทำงกำรจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน



กำรสั่งปล่อยเครื่องจักร

ระบบจะส่ งข้อมูลอนุมัติ การสั่ งปล่อยรายการ
เครื่องจักรตามที่ผู้ได้รับการส่งเสริมยื่นขออนุมัติซึ่ง
ตรงกับบัญชีรายการเครื่องจักรที่ได้รับอนุมัติ และไป
ยังกรมศุลกากร

เอกสำรประกอบกำรสัมมนำ ห้ำมคัดลอก ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร ่จ ำหน่ำย เข้ำครอบครอง บันทึก ส่งผ่ำน หรือกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรือโดยไม่ไดร้บัอนญุำตอย่ำงเป็นทำงกำรจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน



กำรสั่งปล่อยเครื่องจักร (SHIPPING)

1. บันทึกข้อมูลรายการเครื่องจักรที่ต้องการสั่งปล่อยในใบขน
สินค้าขาเข้าที่ได้รับเลขที่จากกรมศุลกากร โดยเรียงล าดับที่
ของรายการเครื่องจักรให้ครบถ้วนตรงกับ INVOICE และ
การขออนุมัติสั่งปล่อย

2. น าเลขที่หนังสืออนุมัติจาก สนง. ระบุในรายการเครื่องจักร
แต่ละรายการที่ได้รับอนุมัติในใบขนสินค้าขาเข้า

3. ส่งข้อมูลการอนุมัติไปยังกรมศุลกากร

เอกสำรประกอบกำรสัมมนำ ห้ำมคัดลอก ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร ่จ ำหน่ำย เข้ำครอบครอง บันทึก ส่งผ่ำน หรือกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรือโดยไม่ไดร้บัอนญุำตอย่ำงเป็นทำงกำรจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน



กำรสั่งปล่อยเครื่องจักร (กรมศุลกำกร)

1. รับข้อมูลหนังสืออนุมัติสั่งปล่อย จาก สนง.
2. ตรวจสอบข้อมูลการอนุมัติ จาก BOI กับข้อมูลจาก 

SHIPPING หากตรงกันจะสามารถผ่านพิธีการได้

เอกสำรประกอบกำรสัมมนำ ห้ำมคัดลอก ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร ่จ ำหน่ำย เข้ำครอบครอง บันทึก ส่งผ่ำน หรือกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรือโดยไม่ไดร้บัอนญุำตอย่ำงเป็นทำงกำรจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน



เครื่องจักรที่มีเงื่อนไขที่ขออนุญาตต้องได้รับอนุมัติสั่งปล่อย
จากส านักงาน

▪ การท าลายเครื่องจักร
▪ การใช้เครื่องจักรเพื่อการอื่น
▪ การให้บุคคลอื่นใช้เครื่องจักร
▪ การส่งเครื่องจักรไปต่างประเทศ

เงื่อนไขกำรด ำเนินกำรที่ต้องขออนุญำต

เอกสำรประกอบกำรสัมมนำ ห้ำมคัดลอก ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร ่จ ำหน่ำย เข้ำครอบครอง บันทึก ส่งผ่ำน หรือกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรือโดยไม่ไดร้บัอนญุำตอย่ำงเป็นทำงกำรจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน



เงื่อนไขกำรด ำเนินกำรที่ต้องขออนุญำต

▪ การจ าหน่ายเครื่องจักร
▪ การบริจาคเครื่องจักร
▪ การน าเครื่องจักรไป จ านอง เช่าซื้อ เช่าแบบลีสซิ่ง
▪ การโอนเครื่องจักร
▪ การตัดบัญชีเครื่องจักรที่มีอายุเกิน 5 ปี

เอกสำรประกอบกำรสัมมนำ ห้ำมคัดลอก ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร ่จ ำหน่ำย เข้ำครอบครอง บันทึก ส่งผ่ำน หรือกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรือโดยไม่ไดร้บัอนญุำตอย่ำงเป็นทำงกำรจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน



กำรท ำลำยเครื่องจักร

ตรวจสอบกำรท ำลำยตำม ชนิด 

จ ำนวนท่ีได้รับอนุญำต

แสดงหลักฐำนกำรท ำลำย

ใบรับรองจำกผู้ตรวจสอบ

ท ำลำยตำมวิธีที่ได้รับอนุมัติ

ตัดบัญชีเพื่อปลอดภำระภำษี

เฉพำะกรณีที่ช ำรุดเสียหำย

ไม่ก่อให้เกิดปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อม

ขออนุมัติวิธีท ำลำยเครื่องจักร

เอกสำรประกอบกำรสัมมนำ ห้ำมคัดลอก ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร ่จ ำหน่ำย เข้ำครอบครอง บันทึก ส่งผ่ำน หรือกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรือโดยไม่ไดร้บัอนญุำตอย่ำงเป็นทำงกำรจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน



กำรใช้เครื่องจักรเพื่อกำรอื่น

1. ต้องได้รับอนุญาตเปิดด าเนินการแล้ว 
2. ต้องปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไขต่างๆ ที่ได้รับการส่งเสริม
3. การรับจ้างนี้จะต้องไม่มีผลกระทบต่อก าลังการผลิตของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการส่งเสริม
4. เครื่องจักรที่ได้รับอนุญาตต้องไม่ถูกโยกย้ายออกไปนอกโรงงาน
5. รายได้จากการรับจ้างนี้ จะไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
6. วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตจากการผลิตจากการรับจ้างนี้ ไม่ได้รับสิทธิยกเว้นอากรขาเข้า

เอกสำรประกอบกำรสัมมนำ ห้ำมคัดลอก ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร ่จ ำหน่ำย เข้ำครอบครอง บันทึก ส่งผ่ำน หรือกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรือโดยไม่ไดร้บัอนญุำตอย่ำงเป็นทำงกำรจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน



กำรให้บุคคลอื่นใช้เครื่องจักร

1. ต้องเป็นการน าไปผลิตชิ้นส่วน/ผลิตภัณฑ์ ให้กับเจ้าของ
เครื่องจักรเท่านั้น

2. ต้องไม่มีผลกระทบต่อสาระส าคัญของโครงการ เช่น ก าลัง
การผลิต กรรมวิธีการผลิต 

(ต้องระบุไว้ในกรรมวิธีการผลติว่าจะน าเครื่องจักรส่วนนี้

ไปให้บุคคลอื่นใช้ ถ้าไม่มี ต้องยื่นอนุมัติแก้ไขโครงการ)

เอกสำรประกอบกำรสัมมนำ ห้ำมคัดลอก ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร ่จ ำหน่ำย เข้ำครอบครอง บันทึก ส่งผ่ำน หรือกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรือโดยไม่ไดร้บัอนญุำตอย่ำงเป็นทำงกำรจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน



กำรส่งเครื่องจักรไปต่ำงประเทศ

ส่งซ่อม ใบสุทธิน ำกลับด ำเนินกำรส่งออก

ตัดบัญชีเครื่องจักร

ต้องได้รับอนุมัติสั่งปล่อยก่อนส่งซ่อม

น ำกลับเข้ำมำ ภำยใน 1 ปี ส่งคืนไม่น ำกลับ

ขออนุญำตส่งเครื่องจักร

เอกสำรประกอบกำรสัมมนำ ห้ำมคัดลอก ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร ่จ ำหน่ำย เข้ำครอบครอง บันทึก ส่งผ่ำน หรือกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรือโดยไม่ไดร้บัอนญุำตอย่ำงเป็นทำงกำรจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน



กำรจ ำหน่ำยเครื่องจักร

1. เครื่องจักรที่ขออนุญาตต้องไม่มีผลกระทบต่อ
สาระส าคัญของโครงการ

2. การอนุญาตให้โดย ไม่มีภาระภาษีอากร ต้องใช้งาน
เกินกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันที่น าเข้า

3. การอนุญาตให้โดย มีภาระภาษีอากร (ตามสภาพ) 
ใช้งานไม่ครบก าหนด 5 ปี นับตั้งแต่ที่น าเข้า

เอกสำรประกอบกำรสัมมนำ ห้ำมคัดลอก ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร ่จ ำหน่ำย เข้ำครอบครอง บันทึก ส่งผ่ำน หรือกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรือโดยไม่ไดร้บัอนญุำตอย่ำงเป็นทำงกำรจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน



กำรบริจำคเครื่องจักร

ขออนุญำตบริจำคเครื่องจักร

ตัดบัญชีเครื่องจักร

ผู้รับบริจำคมีหนังสือได้รับบริจำค

อนุญำตให้บริจำคเครื่องจักร

เอกสำรประกอบกำรสัมมนำ ห้ำมคัดลอก ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร ่จ ำหน่ำย เข้ำครอบครอง บันทึก ส่งผ่ำน หรือกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรือโดยไม่ไดร้บัอนญุำตอย่ำงเป็นทำงกำรจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน



1. เครื่องจักรที่ขออนุญาตต้องไม่มีผลกระทบต่อ
สาระส าคัญของโครงการ

2. การอนุญาตให้โดยไม่มีภาระภาษีอากร เฉพาะ
บริจาคให้แก่ส่วนราชการ องค์การของรัฐ หรือ
องค์การสาธารณกุศลเท่านั้น

กำรบริจำคเครื่องจักร

เอกสำรประกอบกำรสัมมนำ ห้ำมคัดลอก ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร ่จ ำหน่ำย เข้ำครอบครอง บันทึก ส่งผ่ำน หรือกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรือโดยไม่ไดร้บัอนญุำตอย่ำงเป็นทำงกำรจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน



กำรจ ำนอง เช่ำซื อ เช่ำแบบลิสซิ่ง

1. ต้องขออนุญาตก่อนด าเนินการ
2. การอนุญาตให้ทุกกรณี
3. ภาระภาษีอากร กรณีปฏิบัติผิดเงื่อนไข 

ลิสซิ่ง บริษัท ไฟแนนซ์
เช่าซื้อ บริษัท ไฟแนนซ์
จ านอง ผู้ได้รับส่งเสริม

เอกสำรประกอบกำรสัมมนำ ห้ำมคัดลอก ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร ่จ ำหน่ำย เข้ำครอบครอง บันทึก ส่งผ่ำน หรือกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรือโดยไม่ไดร้บัอนญุำตอย่ำงเป็นทำงกำรจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน



กำรจ ำนอง เช่ำซื อ เช่ำแบบลิสซิ่ง

ขออนุญำต

แก้ไขเงื่อนไขบัตร

ได้รับอนุญำตก่อน จึงท ำสัญญำ

จ ำนอง จดทะเบียนทรัพย์สิน

เอกสำรประกอบกำรสัมมนำ ห้ำมคัดลอก ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร ่จ ำหน่ำย เข้ำครอบครอง บันทึก ส่งผ่ำน หรือกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรือโดยไม่ไดร้บัอนญุำตอย่ำงเป็นทำงกำรจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน



กำรโอนเครื่องจักร

เครื่องจักรที่ขออนุญาตต้องไม่มีผลกระทบต่อสาระส าคัญ
ของโครงการ

การอนุญาตให้โดยไม่มีภาระภาษีอากร 
1. ผู้โอนและผู้รับโอนต้องมีสิทธิการน าเข้าเท่ากัน
2. ผู้รับโอนต้องมีระยะเวลาน าเข้าเครื่องจักรอยู่
3. ผู้รับโอนต้องไม่เหลือสิทธิทางด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล

เอกสำรประกอบกำรสัมมนำ ห้ำมคัดลอก ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร ่จ ำหน่ำย เข้ำครอบครอง บันทึก ส่งผ่ำน หรือกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรือโดยไม่ไดร้บัอนญุำตอย่ำงเป็นทำงกำรจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน



กำรตัดบัญชีเครื่องจักร

1. จากการท าลายเครื่องจักร
2. จากการส่งเครื่องจักรไปต่างประเทศกรณีส่งคืน
3. จากการจ าหน่ายเครื่องจักรโดยมีภาระภาษีอากร
4. จากการบริจาคเครื่องจักร

เป็นการตัดรายการเครื่องจักรและภาระภาษีอากรออกจากบริษัทฯ
และบัญชีการใช้สิทธิ์ของ สนง. โดยเครื่องจักรไม่ได้อยู่ในโรงงาน 

เอกสำรประกอบกำรสัมมนำ ห้ำมคัดลอก ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร ่จ ำหน่ำย เข้ำครอบครอง บันทึก ส่งผ่ำน หรือกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรือโดยไม่ไดร้บัอนญุำตอย่ำงเป็นทำงกำรจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน



กำรตัดบัญชีเครื่องจักรจำกกำรท ำลำยเครื่องจักร

1. แนบหลักฐานการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบ
2. แนบรูปถ่ายเครื่องจักร ก่อนและหลังท าลาย
3. เครื่องจักรที่ได้รับอนุญาตให้ท าลายจะไม่มีภาระ

ภาษีอากร

เอกสำรประกอบกำรสัมมนำ ห้ำมคัดลอก ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร ่จ ำหน่ำย เข้ำครอบครอง บันทึก ส่งผ่ำน หรือกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรือโดยไม่ไดร้บัอนญุำตอย่ำงเป็นทำงกำรจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน



กำรตัดบัญชีเครื่องจักรจำกกำรส่งคืนเครื่องจักร

แนบหลักฐานการการส่งออกใบขนสินค้าขาออกระบุ 

status 04 

เอกสำรประกอบกำรสัมมนำ ห้ำมคัดลอก ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร ่จ ำหน่ำย เข้ำครอบครอง บันทึก ส่งผ่ำน หรือกระท ำกำรใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรือโดยไม่ไดร้บัอนญุำตอย่ำงเป็นทำงกำรจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน



กำรตัดบัญชีเครื่องจักรจำกกำรจ ำหน่ำยเครื่องจักร

1. แนบหลักฐานการการช าระภาษีอากร
2. แนบใบขนสินค้าขาเข้าของเครื่องจักรที่ช าระภาษีอากร

เอกสำรประกอบกำรสัมมนำ ห้ำมคัดลอก ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร ่จ ำหน่ำย เข้ำครอบครอง บันทึก ส่งผ่ำน หรือกระท ำกำรใดๆ             
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