
Service Catalogue การให้บริการสิทธิและประโยชน์ด้านเคร่ืองจักร (eMT)

ล าดับท่ี

ฟังก์ช่ันงานของ

บริการ (Standard 

Service Features)

ติดต่อ
รายละเอียดของ

บริการ
Service Area ช่องทางการให้บริการ

ข้อตกลงการให้บริการ 

(SLA)
ข้อจ ากัดการให้บริการ

ช่ือบริการ (Service Name) : eMT
1 งานขออนุญาตใช้

ธนาคารค ้าประกัน
เคร่ืองจักร

พนง.สนับสนุนลูกค้า 

(Customer Support)
0-2666 9449 กด1

Auto Approve 1. อาคาร TP&T ชั น 12 

(สนญ.)
2. ส้านักงานสาขาภูมิภาค 4 

สาขา (ชลบุรี, เชียงใหม่,  

นครราชสีมา, สงขลา)

ผ่านเว็บไซต์ 

https://emt.boi.go.th/emtui

ภายใน  1 ช่ัวโมงท้า

การนับตั งแต่รับเร่ือง
ออกเลข นร. ส่งกรม

ศุลกากร ไม่ต้่ากว่า 

100%  จากปริมาณ

งานทั งหมดต่อเดือน

1. ผู้ใช้งานต้องสมัครใช้บริการ

กับทางสมาคมฯ ก่อน
2. บริษัทต้องตอบรับมติให้การ

ส่งเสริมกับ BOI ก่อน

3.  สาขาขอนแก่นไม่มีเจ้าหน้าท่ี 

สกท. พิจารณาระบบงาน eMT

2 งานขออนุมัติส่ังปล่อย

เคร่ืองจักร (ก่อนเดิน
พิธีการ)

พนง.สนับสนุนลูกค้า 

(Customer Support)
0-2666 9449 กด1

Auto Approve 1. อาคาร TP&T ชั น 12 

(สนญ.)
2. ส้านักงานสาขาภูมิภาค 4 

สาขา (ชลบุรี,เชียงใหม่, 

นครราชสีมา,สงขลา)

ผ่านเว็บไซต์ 

https://emt.boi.go.th/emtui

ภายใน  1 ช่ัวโมงท้า

การนับตั งแต่รับเร่ือง
ออกเลข นร. ส่งกรม

ศุลกากร ไม่ต้่ากว่า 

100%  จากปริมาณ
งานทั งหมดต่อเดือน

1. ผู้ใช้งานต้องสมัครใช้บริการ

กับทางสมาคมฯ ก่อน
2. สาขาขอนแก่นไม่มีเจ้าหน้าท่ี 

สกท. พิจารณาระบบงาน eMT

3. บริษัทต้องได้รับอนุมัติบัญชี
รายการเคร่ืองจักรก่อน

3 งานขออนุญาตขยาย
เวลาค ้าประกัน

เคร่ืองจักร

พนง.สนับสนุนลูกค้า 
(Customer Support)

0-2666 9449 กด1

Auto Approve 1. อาคาร TP&T ชั น 12 
(สนญ.)

2. ส้านักงานสาขาภูมิภาค 4 

สาขา (ชลบุรี,เชียงใหม่, 
นครราชสีมา,สงขลา)

ผ่านเว็บไซต์ 
https://emt.boi.go.th/emtui

ภายใน  1 ช่ัวโมงท้า
การนับตั งแต่รับเร่ือง

ออกเลข นร. ส่งกรม

ศุลกากร ไม่ต้่ากว่า 
100%  จากปริมาณ

งานทั งหมดต่อเดือน

1. ผู้ใช้งานต้องสมัครใช้บริการ
กับทางสมาคมฯ ก่อน

2. สาขาขอนแก่นไม่มีเจ้าหน้าท่ี 

สกท. พิจารณาระบบงาน eMT
3. ต้องด้าเนินการก่อนครบ

ก้าหนดอายุค ้าประกัน
4. ขยายเวลาค ้าประกันได้ 1 ครั ง

4 งานขออนุมัติส่ังปล่อย

เคร่ืองจักร (คืนอากร)

พนง.สนับสนุนลูกค้า 

(Customer Support)
0-2666 9449 กด1

Auto Approve 1. อาคาร TP&T ชั น 12 

(สนญ.)
2. ส้านักงานสาขาภูมิภาค 4 

สาขา (ชลบุรี,เชียงใหม่, 

นครราชสีมา,สงขลา)

ผ่านเว็บไซต์ 

https://emt.boi.go.th/emtui

ภายใน  1 ช่ัวโมงท้า

การนับตั งแต่รับเร่ือง
ออกเลข นร. ส่งกรม

ศุลกากร ไม่ต้่ากว่า 

100%  จากปริมาณ

งานทั งหมดต่อเดือน

1. ผู้ใช้งานต้องสมัครใช้บริการ

กับทางสมาคมฯ ก่อน
2. สาขาขอนแก่นไม่มีเจ้าหน้าท่ี 

สกท. พิจารณาระบบงาน eMT

3. บริษัทต้องได้รับอนุมัติบัญชี

รายการเคร่ืองจักรก่อน

5 งานขออนุมัติส่ังปล่อย

เคร่ืองจักร (ถอนการ

ใช้ธนาคารค ้าประกัน)

พนง.สนับสนุนลูกค้า 

(Customer Support)

0-2666 9449 กด1

Auto Approve 1. อาคาร TP&T ชั น 12 

(สนญ.)

2. ส้านักงานสาขาภูมิภาค 4 
สาขา (ชลบุรี,เชียงใหม่, 

นครราชสีมา,สงขลา)

ผ่านเว็บไซต์ 

https://emt.boi.go.th/emtui

ภายใน  1 ช่ัวโมงท้า

การนับตั งแต่รับเร่ือง

ออกเลข นร. ส่งกรม
ศุลกากร ไม่ต้่ากว่า 

100%  จากปริมาณ

งานทั งหมดต่อเดือน

1. ผู้ใช้งานต้องสมัครใช้บริการ

กับทางสมาคมฯ ก่อน

2. สาขาขอนแก่น ไม่มีเจ้าหน้าท่ี 
สกท. พิจารณาระบบงาน eMT

3. บริษัทต้องได้รับอนุมัติบัญชี

รายการเคร่ืองจักรก่อน 
4. มีงานค ้าประกันท่ีต้องการถอน

ค ้าประกัน

6 งานขออนุมัติส่ังปล่อย

เคร่ืองจักร (คืนอากร

น้ากลับจากส่งซ่อม)

พนง.สนับสนุนลูกค้า 

(Customer Support)

0-2666 9449 กด1

Auto Approve 1. อาคาร TP&T ชั น 12 

(สนญ.)

2. ส้านักงานสาขาภูมิภาค 4 
สาขา (ชลบุรี,เชียงใหม่, 

นครราชสีมา,สงขลา)

ผ่านเว็บไซต์ 

https://emt.boi.go.th/emtui

ภายใน  1 ช่ัวโมงท้า

การนับตั งแต่รับเร่ือง

ออกเลข นร. ส่งกรม
ศุลกากร ไม่ต้่ากว่า 

100%  จากปริมาณ
งานทั งหมดต่อเดือน

1. ผู้ใช้งานต้องสมัครใช้บริการ

กับทางสมาคมฯ ก่อน

2. สาขาขอนแก่น ไม่มีเจ้าหน้าท่ี 
สกท. พิจารณาระบบงาน eMT

3. บริษัทต้องได้รับอนุมัติบัญชี
รายการเคร่ืองจักรก่อน
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Service Catalogue การให้บริการสิทธิและประโยชน์ด้านเคร่ืองจักร (eMT)

ล าดับท่ี

ฟังก์ช่ันงานของ

บริการ (Standard 

Service Features)

ติดต่อ
รายละเอียดของ

บริการ
Service Area ช่องทางการให้บริการ

ข้อตกลงการให้บริการ 

(SLA)
ข้อจ ากัดการให้บริการ

ช่ือบริการ (Service Name) : eMT
7 งานขออนุญาตจ้านอง

เคร่ืองจักร

พนง.สนับสนุนลูกค้า 

(Customer Support)
0-2666 9449 กด1

ออกหนังสืออนุญาต

จ้านองเคร่ืองจักร
และลงนามหนังสือ

อนุมัติ โดย จนท. 

BOI 1 ระดับ ท่ีมา

ปฏิบัติงานท่ี IC

1. อาคาร TP&T ชั น 12 

(สนญ.)
2. ส้านักงานสาขาภูมิภาค 4 

สาขา (ชลบุรี,เชียงใหม่, 

นครราชสีมา,สงขลา)

ผ่านเว็บไซต์ 

https://emt.boi.go.th/emtui
https://emt.boi.go.th/icui

ภายใน  1 ช่ัวโมงท้าการ

 ไม่ต้่ากว่า 100%  จาก
ปริมาณงานทั งหมดต่อ

เดือน  (ระยะเวลา

สมาคมด้าเนินงาน 20 

นาที ระยะเวลา BOI 

ด้าเนินการ 40 นาที)

1. ผู้ใช้งานต้องสมัครใช้บริการ

กับทางสมาคมฯ ก่อน
2. สาขาขอนแก่น ไม่มีเจ้าหน้าท่ี 

สกท. พิจารณาระบบงาน eMT

3. บริษัทต้องได้รับอนุมัติส่ังปล่อย

เคร่ืองจักรก่อน

4. ให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 
8.30 - 17.00 น.

8 งานขออนุญาตเช่าซื อ/

ลีสซ่ิงเคร่ืองจักร

พนง.สนับสนุนลูกค้า 

(Customer Support)
0-2666 9449 กด1

ออกหนังสืออนุญาต

เช่าซื อ/ลีสซ่ิง
เคร่ืองจักรและลง

นามหนังสืออนุมัติ 

โดย จนท. BOI  1 

ระดับ ท่ีมา
ปฏิบัติงานท่ี IC

1. อาคาร TP&T ชั น 12 

(สนญ.)
2. ส้านักงานสาขาภูมิภาค 4 

สาขา (ชลบุรี,เชียงใหม่, 

นครราชสีมา,สงขลา)

ผ่านเว็บไซต์ 

https://emt.boi.go.th/emtui
https://emt.boi.go.th/icui

ภายใน  1 ช่ัวโมงท้าการ

 ไม่ต้่ากว่า 100%  จาก
ปริมาณงานทั งหมดต่อ

เดือน  (ระยะเวลา

สมาคมด้าเนินงาน 20 

นาทีระยะเวลา BOI 
ด้าเนินการ 40 นาที)

1. ผู้ใช้งานต้องสมัครใช้บริการ

กับทางสมาคมฯก่อน
2. สาขาขอนแก่น ไม่มีเจ้าหน้าท่ี 

สกท. พิจารณาระบบงาน eMT

3. บริษัทต้องได้รับอนุมัติส่ังปล่อย

เคร่ืองจักรก่อน
4. ให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 

8.30 - 17.00 น.

9 ยกเลิกประเภทงานท่ี

ต้องออกเอกสาร

พนง.สนับสนุนลูกค้า 

(Customer Support)
0-2666 9449 กด1

Auto Approve 1. อาคาร TP&T ชั น 12 

(สนญ.)
2. ส้านักงานสาขาภูมิภาค 4 

สาขา (ชลบุรี,เชียงใหม่, 

นครราชสีมา,สงขลา)

ผ่านเว็บไซต์ 

https://emt.boi.go.th/emtui

ภายใน  1 ช่ัวโมงท้า

การนับตั งแต่รับเร่ือง
ออกเลข นร. ส่งกรม

ศุลกากร ไม่ต้่ากว่า 

100%  จากปริมาณ
งานทั งหมดต่อเดือน

1. ผู้ใช้งานต้องสมัครใช้บริการ

กับทางสมาคมฯ ก่อน
2. สาขาขอนแก่น ไม่มีเจ้าหน้าท่ี 

สกท. พิจารณาระบบงาน eMT

3. บริษัทต้องได้รับอนุมัติงานสิทธ์ิ
เคร่ืองจักรท่ีต้องการยกเลิก

หมายเหตุ 1. งานท่ีให้บริการแบบไร้เอกสาร หรือ Auto Approve ให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง

2. งานท่ีให้บริการแบบมีเอกสาร หรืองานท่ีต้องพิจารณาลงนามโดยเจ้าหน้าท่ี BOI ให้บริการในวันและเวลาราชการเท่านั น หรือ เวลา 08.30 น.- 17.00 น. (ยกเว้นเวลา 12.00 - 13.00 น.)
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