
1. ขออนุมัติบัญชีรายการเครื�องจักร

2. ขอแก้ไขงานขออนุมัติบัญชีรายการเครื�องจักร

3. ขออนุมัติสั�งปล่อยเครื�องจักรแบบปกติ / ขอคืนอากร / ขอถอนการใช้
ธนาคารคํ�าประกัน / สั�งปล่อยนํากลับจากส่งซ่อม / คืนอากรจากส่งซ่อม

4. ขออนุญาตผ่อนผันการใช้ธนาคารคํ�าประกันเครื�องจักร

5. ขออนุญาตขยายระยะเวลาคํ�าประกันเครื�องจักร

6. ขออนุญาตส่งคืน – ส่งซ่อมเครื�องจักรออกไปต่างประเทศ

7. ขออนุมัติขยายระยะเวลาต่างๆ

ขยายเวลานําเข้าเครื�องจักรปกติ 

ขยายเวลานําเข้าเครื�องจักรย้อนหลัง 

ขยายเวลานําเข้าเครื�องจักรอิเล็กทรอนิกส์และเครื�องใช้ไฟฟ้า / 
วิจัยและพัฒนา / สิ�งแวดล้อม

8. ขออนุญาตตัดบัญชีเครื�องจักร

9. ขออนุญาตทําลายเครื�องจักร

10. ขออนุญาตบริจาคเครื�องจักร

11. ขออนุญาตช� าระภาษีอากรเครื�องจักร

12. ขออนุญาตจําหน่ายเครื�องจักร

13. ขออนุญาตจํานองเครื�องจักร

14. ขออนุญาตเช่าซื�อ / ลีสซิ�งเครื�องจักร

15. ขออนุญาตใช้เครื�องจักรเพื�อการอื�น

16. ขออนุญาตนําเครื�องจักรไปให้บุคคลอื�นใช้

17. ขออนุมัติยกเลิก (ตามประเภทงาน)
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ประเภทงานบริการ อัตราค่าบรกิาร

1. ขออนมุตับิญัชีรายการเครื�องจกัร คดิตามรายการดงันี�

1-20 รายการ

1-50 รายการ

1-100 รายการ

1,000 บาท

2,000 บาท 

3,000 บาท

2. ขอแกไ้ขงานขออนมุตับิญัชีรายการเครื�องจกัร

2.1  ขอแก้ไขงานขออนุมัติบัญชีรายการเครื�องจกัร             

(กรณีคําร้องมีสถานะเป�นแก้ไข)

2.2  ขอเพิ�มชื�อรายการเครื�องจักร  

1-10 รายการ

1-25 รายการ  

2.3 ขอยกเลิกรายการเครื�องจักร

1-10 รายการ  

2.4 ขอเพิ�มจํานวนเครื�องจักร

1-10 รายการ  

2.5 ขอลดจํานวนเครื�องจักร

1-10 รายการ  

2.6 ขอแก้ไขบัญชีรายการเครื�องจักรอื�นๆ

1-10 รายการ

2.7 ขอเพิ�มรายการชื�อรอง

1-10 รายการ  

2.8 ขอเพิ�มรายการอะไหล่

1-10 รายการ

2.9 ขอเพิ�มรายการแม่พิมพ์

1-10 รายการ

2.10 ขอแก้ไขหน่วยอะไหล่ / แม่พิมพ์

1-10 รายการ

2.11 ขออุทธรณ์ชื�อรอง / อะไหล่ / แม่พิมพ์

1-10 รายการ

200 บาท

500 บาท

1,000 บาท

500 บาท

500 บาท

500 บาท

500 บาท

500 บาท

500 บาท

500 บาท

500 บาท

500 บาท

3. ขออนมุตัสิั�งปล่อยเครื�องจกัรแบบปกติ / ขอคนือากร /

ขอถอนการใช้ธนาคารคํ�าประกนั / สั�งปลอ่ยนาํกลบัจากสง่ซ่อม /

คนือากรจากสง่ซ่อม

3.1  ไม่เกิน 5 รายการ

3.2  ไม่เกิน 20 รายการ

3.3  ไม่เกิน 50 รายการ

3.4  ไม่เกิน 100 รายการ

200 บาท / อนิวอยซ์

500 บาท / อนิวอยซ์

1,000 บาท / อนิวอยซ์

1,500 บาท / อนิวอยซ์

** อตัราคา่บรกิาร ยงัไมร่วมภาษีมูลคา่เพิ�ม **



ประเภทงานบริการ อตัราค่าบรกิาร

4. ขออนญุาตผ่อนผนัการใช้ธนาคารคํ�าประกนัเครื�องจกัร

4.1 ไม่เกิน 5 รายการ

4.2 ไม่เกิน 20 รายการ 

4.3 ไม่เกิน 50 รายการ 

4.4 ไม่เกิน 100 รายการ

200 บาท / อนิวอยซ์

500 บาท / อนิวอยซ์

1,000 บาท / อนิวอยซ์

1,500 บาท / อนิวอยซ์

5.  ขออนญุาตขยายระยะเวลาคํ�าประกนัเครื�องจกัร 200 บาท / คาํรอ้ง

6. ขออนญุาตสง่คนื - สง่ซ่อมเครื�องจกัรออกไปตา่งประเทศ

6.1 ไม่เกิน 5 รายการ

6.2 ไม่เกิน 20 รายการ

6.3 ไม่เกิน 50 รายการ 

6.4 ไม่เกิน 100 รายการ 

200 บาท / อนิวอยซ์

500 บาท / อนิวอยซ์

1,000 บาท / อนิวอยซ์

1,500 บาท / อนิวอยซ์

7. ขออนมุตัขิยายระยะเวลาตา่ง ๆ                                               

ขยายเวลานาํเขา้เครื�องจกัรปกต ิ/ ขยายเวลานาํเขา้เครื�องจกัรย้อนหลงั / 

ขยายเวลานาํเขา้เครื�องจกัรอเิลก็ทรอนกิสแ์ละเครื�องใช้ไฟฟ้า /                  

วจิยัและพฒันา / สิ�งแวดลอ้ม

500 บาท / คาํรอ้ง

8. ขออนญุาตตดับญัชีเครื�องจกัร                                                  

ตดับญัชีเครื�องจกัรนาํเขา้เกนิ 5 ปี / ตดับญัชีทาํลายเครื�องจกัร /     

ตดับญัชีบรจิาคเครื�องจกัร / ตดับญัชีช� าระภาษีเครื�องจกัร /                         

ตดับญัชีสง่คนืเครื�องจกัร / ตดับญัชีจาํหน่ายเครื�องจกัร

8.1 ไม่เกิน 5 รายการ

8.2 ไม่เกิน 20 รายการ

8.3 ไม่เกิน 50 รายการ 

8.4 ไม่เกิน 100 รายการ 

200 บาท / อนิวอยซ์

500 บาท / อนิวอยซ์

1,000 บาท / อนิวอยซ์

1,500 บาท / อนิวอยซ์

9.  ขออนญุาตทาํลายเครื�องจกัร

9.1 ไม่เกิน 5 รายการ

9.2 ไม่เกิน 20 รายการ

9.3 ไม่เกิน 50 รายการ 

9.4 ไม่เกิน 100 รายการ 

200 บาท / อนิวอยซ์

500 บาท / อนิวอยซ์

1,000 บาท / อนิวอยซ์

1,500 บาท / อนิวอยซ์

10. ขออนญุาตบรจิาคเครื�องจกัร

10.1 ไม่เกิน 5 รายการ

10.2 ไม่เกิน 20 รายการ

10.3 ไม่เกิน 50 รายการ 

10.4 ไม่เกิน 100 รายการ 

200 บาท / อนิวอยซ์

500 บาท / อนิวอยซ์

1,000 บาท / อนิวอยซ์

1,500 บาท / อนิวอยซ์
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ประเภทงานบริการ อตัราค่าบรกิาร

11.  ขออนญุาตช� าระภาษีอากรเครื�องจักร

11.1 ไม่เกิน 5 รายการ

11.2 ไม่เกิน 20 รายการ 

11.3 ไม่เกิน 50 รายการ 

11.4 ไม่เกิน 100 รายการ

200 บาท / อนิวอยซ์

500 บาท / อนิวอยซ์

1,000 บาท / อนิวอยซ์

1,500 บาท / อนิวอยซ์

12. ขออนญุาตจาํหน่ายเครื�องจกัร                                                          

ขอจําหนา่ยเครื�องจกัร ไมม่ภีาระภาษี / ขอจาํหนา่ยเครื�องจกัร มภีาระภาษี

12.1 ไม่เกิน 5 รายการ

12.2 ไม่เกิน 20 รายการ

12.3 ไม่เกิน 50 รายการ 

12.4 ไม่เกิน 100 รายการ 

200 บาท / อนิวอยซ์

500 บาท / อนิวอยซ์

1,000 บาท / อนิวอยซ์

1,500 บาท / อนิวอยซ์

13. ขออนญุาตจาํนองเครื�องจกัร

13.1 ไม่เกิน 5 รายการ

13.2 ไม่เกิน 20 รายการ

13.3 ไม่เกิน 50 รายการ 

13.4 ไม่เกิน 100 รายการ 

200 บาท / อนิวอยซ์

500 บาท / อนิวอยซ์

1,000 บาท / อนิวอยซ์

1,500 บาท / อนิวอยซ์

14. ขออนญุาตเช่าซื�อ / ลีสซิ�งเครื�องจกัร

14.1 ไม่เกิน 5 รายการ

14.2 ไม่เกิน 20 รายการ

14.3 ไม่เกิน 50 รายการ 

14.4 ไม่เกิน 100 รายการ 

200 บาท / อนิวอยซ์

500 บาท / อนิวอยซ์

1,000 บาท / อนิวอยซ์

1,500 บาท / อนิวอยซ์

15. ขออนญุาตใช้เครื�องจกัรเพื�อการอื�น

15.1 ไม่เกิน 5 รายการ

15.2 ไม่เกิน 20 รายการ

15.3 ไม่เกิน 50 รายการ 

15.4 ไม่เกิน 100 รายการ 

200 บาท / อนิวอยซ์

500 บาท / อนิวอยซ์

1,000 บาท / อนิวอยซ์

1,500 บาท / อนิวอยซ์

16.  ขออนญุาตนาํเครื�องจกัรไปใหบุ้คคลอื�นใช้

16.1 ไม่เกิน 5 รายการ

16.2 ไม่เกิน 20 รายการ

16.3 ไม่เกิน 50 รายการ 

16.4 ไม่เกิน 100 รายการ 

200 บาท / อนิวอยซ์

500 บาท / อนิวอยซ์

1,000 บาท / อนิวอยซ์

1,500 บาท / อนิวอยซ์

17. ขออนมุตัยิกเลิกคาํร้อง                                                              

อาท ิคําร้องสั�งปล่อย / คํ�า-ขยายเวลาคํ�า / สง่คนื-สง่ซ่อม ฯลฯ
200 บาท / คาํรอ้ง
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