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1. Over View System 
1.1 ผู้ใช้งานในระบบ 

 

 
 

1.บริษัทท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทนุ ส่งค าร้องขอให้เจ้าหน้าท่ีเพ่ือพิจารณาค าร้องตา่งๆเพ่ือขอใช้สิทธ์ิการส่งเสริม
การลงทนุ  

2.เจ้าหน้าที่ BOI ท าหน้าที่อนมุตั ิรายการค าร้องของบริษัทื่ได้รับการส่งเสริมการลงทนุท่ีส่งเข้ามาในระบบ 
3.เจ้าหน้าที่ IC ท าหน้าที่ให้บริการด้านความสะดวกด้านบริการและเอกสารรวมถงึสอบถามข้อมลูการใช้งานระบบ 

 

 
ระบบงานฐานข้อมลูกลาง คือ ระบบงานท่ีเก็บข้อมลูโครงการของบริษัทท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทนุ  
ระบบ eMT  คือระบบให้บริการการใช้สิทธ์ิของบริษัทท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทนุ 
กรมศลุกากร คือหน่วยงานท่ีรับข้อมลูจากระบบ eMT ที่ส่งไปบอกให้กรมศลุกากรทราบวา่บริษัทท่ีจะน าเข้าเคร่ืองจกัร

ได้รับสิทธ์ิการส่งเสริมการลงทนุ 
ระบบงานฐานข้อมลูกลาง(ONEDB)  ประกอบด้วยข้อมลูโครงการ,ข้อมลูผลิตภณัฑ์(Product),ข้อมลูขัน้ตอนการผลิต

(Process),ข้อมลูสิทธ์ิ(Rights),ข้อมลูเก่ียวกบัเจ้าหน้าที่(User Information)  
เชื่อมต่อด้วย Stored Procedure การเชื่อมต่อมีทัง้ส่วนท่ีดงึข้อมลูมาใช้และส่วนท่ีระบบ eMT ต้องมีการบนัทึกข้อมลู

กลบัไปท่ีระบบ ONEDB  
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แบ่งการท างานออกเป็น 2 ประเภท 

�1.การบริหารจัดการ 

�2.การใช้งานสิทธิ 
 
1.การบริหารจัดการ 

 
1.ระบบเพิ่มผู้ใช้ เป็นระบบงานที่เก่ียวข้องกบัการจดัการผู้ใช้งานในระบบของบริษัท ซึง่บริษัทสามารถที่จะ

บริหารจดัการผู้ ใช้งานของบริษัทเองได้ โดยท าการเพิ่มผู้ใช้งานรวมถึงการบริหารจดัการการใช้ระบบว่าจะให้ท า
ระบบงานอะไรได้บ้าง 

2.ระบบเปลี่ยนหรือย้ายผู้ดแูลค าร้อง เป็นระบบงานที่จดัการกบัรายการค าร้องของบริษัทในกรณีที่

ต้องการเปลี่ยนแปลงผู้ดแูลค าร้องภายในบริษัท 
 

1.2 .การใช้งานสทิธิ ขอแบ่งการท างานเป็นช่วงเวลาดงันี ้
ใช้เวลา 60 วัน ได้แก่ การขอท าบญัชีรายการเคร่ืองจกัร 

บริษัท,เจ้าหน้าที่ BOI 3 ระดบั(เจ้าหน้าที่,หวัหน้าสาย,ผู้อ านวยการส านกั)  
ใช้เวลา 30 วัน ได้แก่ ขอเพิ่มรายการเคร่ืองจกัร, ขอลดรายการเคร่ืองจกัร,ขอเพิ่มจ านวนเคร่ืองจกัร, ขอ

ลดจ านวนเคร่ืองจกัร,ขอแก้ไขรายการอ่ืนๆ,ขออทุธรณ์เพิ่มชื่อรอง,ขออทุธรณ์เพิ่มแม่พิมพ์,ขออทุธรณ์เพิ่มอะไหล่ 
บริษัท,เจ้าหน้าที่ BOI 3 ระดบั(เจ้าหน้าที่,หวัหน้าสาย,ผู้อ านวยการส านกั) 

ใช้เวลา 1 วัน ได้แก่ ขอเพิ่มชื่อรอง,ขอเพิ่มอะไหล,่ขอเพิ่มแม่พิมพ์,ขอสัง่ปลอ่ยถอนค า้ประกนั,ขอสัง่
ปลอ่ยคืนอากร,ขอสัง่ปลอ่ยคืนอากรจากสง่ซ่อม 
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การอนุมัติ อัตโนมัติ ขอค า้ประกนั,ขอยกเลิกค า้ประกนั,ขอสัง่ปลอ่ยปกติ,ขอสัง่ปล่อยจากสง่ซ่อม,ขอยกเลิก
สัง่ปลอ่ย 

ก่อนการใช้งานระบบขออธิบายถึงที่อยู่ของค าร้องต่างๆที่สร้างขึน้ทัง้หมดว่าจะอยู่ที่ใดบ้างในเมนขูองโปรแกรม 

1.           

2.  

3.  

4.  
ในโปรแกรมจะมีเมนอูยู่ 4 เมนทูี่ค าร้องต่างๆที่สร้างขึน้จะไปอยู่ ดงัปรากฎที่อยู่ด้านบนโดยค าร้องที่สร้างขึน้จะ

ไปปรากฎตามขัน้ตอนของแต่ละงาน  
1.เมื่อสร้างค าร้องสถานะของค าร้องจะเป็น “บันทกึรอส่ง” และค าร้องจะไปอยู่ที่เมน ู“ค าขอบันทกึไว้”  
2.เมื่อบริษัทกดปุ่ ม “ส่งค าร้อง” เพื่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณาค าร้องจะไปอยู่ที่เมน ู“ค าขอท่ีอยู่ในขัน้นตอน

อนุมัติแก้ไข” ซึง่ค าขอจะมีสถานะเป็น “รออนุมัติ” โดยระหว่างที่เจ้าหน้าที่พิจารณาอยู่อาจจจะมีบางฟังก์ชัน่
งานที่สามารถสง่กลบัมาให้บริษัทแก้ไขได้ เมื่อเจ้าหน้าที่ส่งมาแก้ไขสถานะขอค าร้องจะมีสถานะเป็น “แก้ไข” และ
มีบางฟังก์งานที่เจ้าหน้าที่อนุมติัแล้วแต่ยงัต้องมีการยืนยนัข้อมลูบางอย่างเพื่อสง่ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนโดย
ค าร้องที่ต้องมีการยืนยนัก่อนจะมีสถานะเป็น “รอยืนยัน” ถ้าค าร้องที่ไม่ต้องมีการยืนยนัหรือค าร้องที่สง่ไปยืนยนั
เรียบร้อยแล้วค าร้องที่สง่กลบัมาจะมีสถานะเป็น “รับผลพิจารณา”  

3.ฟังก์ชัน่งานที่มีการสง่ข้อมลูให้กรมศลุกากร เมื่อบริษัทกดปุ่ ม “ส่งค าร้อง” ค าร้องจะไปอยู่ที่เมน ู“ค าขอที่
รอผลตอบกลับจากกรมศุลกากร” เมื่อกรมศลุกากรตอบกลบัมาระบบจะท าการประมวลผลการตอบกลบัจาก
กรมศลุกากรและย้ายค าร้องไปอยู่ที่เมนู “ข้อมูลค าร้องท่ีด าเนินการแล้ว” โดยค าร้องจะมีสถานะเป็น “อนุมัติ” 
ถ้าข้อมลูที่สง่ให้กรมศลุกากรไม่มีข้อผิดพลาดอะไร และค าร้องจะมีสถานะเป็น  “ไม่อนุมัติ” ถ้าข้อมลูที่สง่ให้กรม
ศลุกากรมีข้อผิดพลาด  

4.เป็นเมนสูดุท้ายท่ีค าร้องต่างๆจะต้องมาอยู่ถ้าค าร้องนัน้ผ่านการกดปุ่ ม “ส่งค าร้อง” โดยสถานะขอค าร้องที่
จะมาอยู่ในเมนนูี ้จะมีสถานะเป็น “อนุมัติ”, “ไม่อนุมัติ”, “ขอคืนเร่ือง”, “ยกเลิก”, “อนุมัติบางรายการ” 

 
 ขออธิบายการท างานของปุ่ มต่างๆ ว่ามีการท างานอย่างไร และจะมีผลอะไรกบัข้อมลูและข้อมลูจะไปปรากฎที่
ใดของเมนู 

  เป็นฟังก์ชัน่ส าหรับค้นหาข้อมลูซึง่อาจจะมีการก าหนดรายการข้อมลูซึง่เป็น
เงื่อนไขในการค้นหาข้อมลูขึน้มาแสดง บางครัง้ถ้ามีรายการข้อมลูที่ให้ก าหนดและมีเคร่ืองหมาย “*” แสดงว่า
รายการข้อมลูนัน้บงัคบัว่าจะต้องมีข้อมลูหรือต้องก าหนดข้อมลูให้กบัรายการนัน้ ถ้ารายการข้อมลูที่ไม่มี
เคร่ืองหมาย “*” แสดงว่าไม่จ าเป็นต้องก าหนดรายการข้อมลูนัน้ 

1 

2 

3 

4 
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  เป็นฟังก์ชัน่ส าหรับบนัทึกรายการข้อมลูต่างๆ ที่อยู่บนหน้าจอท่ีได้มีการบนัทกึ
ข้อมลูไว้ โดยระบบจะท าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมลูก่อนที่จะมีการบนัทกึข้อมลูเป็นค าร้อง โดยจะตรวจ
ตามที่ได้มีการก าหนดไว้ว่าฟังก์ชัน่ใดต้องตรวจสอบอะไรบ้าง เช่น รายการข้อมลูที่บงัคบัว่าต้องมีข้อมลู 

  เป็นฟังก์ชัน่ส าหรับออกจากหน้าจอท่ีก าลงัท างานอยู่เพื่อออกไปยงัหน้าจอหลกัของระบบ
ถ้าหน้าจอที่ก าลงัท างานอยู่มีการบนัทึกรายการข้อมลู ระบบจะมีหน้าจอข้อความแสดงขึน้มาให้บริษัทเลือก 3 
ช่องทาง  

1.  ระบบจะบนัทกึข้อมลูและกลบัสูห่น้าจอหลกั 

2.  ระบบจะกลบัสูห่น้าจอหลกัโดยไม่บนัทึกข้อมลู 

3.  ระบบจะอยู่ที่หน้าจอเดิมและไม่บนัทกึข้อมลู 
 

 เป็นฟังก์ชัน่สง่ค าร้องจากหน้าจอบนัทกึข้อมลูโดยไม่ต้องกดปุ่ ม “บันทกึ” โดยระบบจะ
ท าการบนัทกึข้อมลูพร้อมกบัสง่ค าร้องพร้อมกนั หรือค าร้องจากเมน ู“ค าขอที่บันทกึไว้” ที่บริษัทบนัทึกไว้และ
เรียกขึน้มาเพื่อท าการแก้ไข้และสง่ค าร้อง  

 เป็นฟังก์ชัน่เพื่อเปิดหน้าจอส าหรับบนัทกึข้อมลู โดยขึน้อยู่กบัฟังก์ชัน่ว่าจะเป็นหน้าจอให้
บนัทกึรายการข้อมลูหรือเป็นเพียงให้เลือกรายการข้อมลู 

 เป็นฟังก์ชัน่ออกจากหน้าจอที่ก าลงัท างานอยู่โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมลู 

 เป็นฟังก์ชัน่คล้ายกบัปุ่ ม บนัทกึ แต่เป็นเพียงการบนัทึกชัว่คราวในกรณีที่เป็นการท างาน
ย่อยของการท างานหลกั 

 เป็นฟังก์ชัน่ในกรณีที่มีการแนบไฟล์ การกดปุ่ ม Browse.. จะเป็นการเปิดหน้าต่างเพื่อ
ไปหาไฟล์ที่ต้องการแนบ 

  เป็นฟังก์ชัน่ในการน าไฟล์ที่เลือกจากปุ่ ม Browse..เข้าระบบ 
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2. How to Use the Application 
2.1 การเข้าสู่ระบบ  

การเรียกใช้งานโปรแกรมระบบงานสิทธิประโยชน์ด้านเคร่ืองจกัรด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส์ สามารถเรียกได้จาก Start 

Menu >> Program >> Internet Explorer จากนัน้ให้ท าการเข้าระบบด้วย URL 
https://boi.go.th/emtui 
จะปรากฏหน้าจอ Login ดงันี ้

 
- บนัทึกข้อมลู “Username” ที่ใช้ในการ Login เข้าสู่ระบบ 
- บนัทึกข้อมลู “Password” Login เข้าสู่ระบบ 

- กดปุ่ ม  

 
จะปรากฏหน้าจอหลกัของระบบ 
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หมายเหต:ุ 
1. รูปแบบของ Username แบ่งออกเป็น 2 แบบ  

1.1 .ในกรณีที่เป็น User Name บริษัท จะใช้เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี  
1.2 ถ้าเป็น User บริษัทก าหนดขึน้ จะใช้ ชื่อของผู้ใช้@ชื่อย่อของบริษัท เช่น somkid@micro 

2. ชื่อของผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องเป็นชื่อจริง 
3. ชื่อของผู้ใช้ต้องมีจ านวน 6 หลกั 
4. ชื่อย่อของบริษัทมจี านวน 2-6 หลกั 
5. Username มจี านวนไม่เกิน 13 หลกั 
6. Password มีจ านวน 8-13 หลกั 
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3. การเข้าสู่ระบบครัง้แรก 
เมื่อเข้าใช้งานระบบครัง้แรก ระบบจะท าการบงัคบัให้เปล่ียนรหสัผ่านการเข้าใช้งานระบบโดยแสดงหน้าจอดงันี ้

 
- บนัทึกข้อมลู “รหสัผ่ายเข้าระบบ (ไม่ต ่ากวา่ 8 ตวั) 
- บนัทึกข้อมลู “ยืนยนัรหสัผ่านเข้าระบบ” 
- บนัทึกข้อมลู “PIN ID ใหม่” 
- บนัทึกข้อมลู “ยืนยนั PIN ID ใหม่” 
- บนัทึกข้อมลู “PIN ID เดิม” 

- กดปุ่ ม  เพื่อบนัทึกข้อมลูที่ท าการปรับปรุงแก้ไข 
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4. ระบบงานทัง้หมด 
เมื่อบริษัท Login เข้าระบบหลงัจากที่ได้ท าการเปล่ียนรหสัผ่านเรียบร้อยแล้วจะได้พบกบัเมนกูารท างานของระบบท่ีอยู่
ทางด้านซ้าย  

 

 
   

  เมื่อต้องการซ่อนเมนู 

  ท างานเหมือนกับเมนู Home 

 เมื่อต้องการออกจากระบบ 

 เมนทูี่เคร่ืองหมายตามรูป จะเป็นเมนหูลกัที่มีเมนยู่อยลงไป 

4.1.1 Home  เมื่อต้องการกลบัหน้าจอหลกัของระบบในกรณีที่เข้าไปท างานในเมนตู่างๆ โดยจะท า
หน้าที่เหมือนกบัปุ่ ม “กลับสู่หน้าจอหลัก” 

4.1.2 การค า้ประกันเคร่ืองจักร เมื่อต้องการท างานการค า้ประกนัเคร่ืองจกัรในเมนกูารค า้ประกนั
เคร่ืองจกัรจะมีเมนยู่อย  

4.1.1.1 UploadExcel การสร้างค าร้องค า้ประกนัเคร่ืองจกัรโดยใช้ไฟล์ Excel  

4.1.1 

4.1.2 
4.1.3 

4.1.5 

4.1.7 

4.1.9 

4.1.11 

4.1.13 

4.1.15 

4.1.17 

4.1.19 

4.1.4 

4.1.6 

4.1.8 

4.1.10 

4.1.12 

4.1.14 

4.1.16 

4.1.18 
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4.2.1.1 ขอค า้ประกันเคร่ืองจักร การสร้างค าร้องค า้ประกนัเคร่ืองจกัรโดยบนัทึก
ผ่านระบบ 

4.3.1.1 ขอยกเลิกค า้ประกันเคร่ืองจักร การสร้างค าร้องยกเลิกค า้ประกนัโดยระบบจะ
แสดงรายการค าร้องค า้ประกนัเคร่ืองจกัรที่อนมุเรียบร้อยแล้วขึน้มาให้เลือกท าค าร้องขอ
ยกเลิกค า้ประกนัเคร่ืองจกัร 

4.1.3 การท าบัญชีเคร่ืองจักร  เป็นเมนทูี่ต้องการท างานเก่ียวกบับญัชีเคร่ืองจกัรในเมนูการท า
บญัชีเคร่ืองจกัรจะมีเมนยู่อย 

4.1.1.1 UploadExcel การสร้างค าร้องที่เก่ียวกบับญัชีเคร่ืองจกัรโดยใช้ไฟล์ Excel 
ซึง่มีการท างานย่อยหลงัจากเลือกบตัรสง่เสริม 

 
1. ขอท าบัญชีเคร่ืองจักร โดยใช้ไฟล์ Excel 
2. ขอเพิ่มรายการเคร่ืองจักร โดยใช้ไฟล์ Excel 
3. ขอเพิ่มรายการชื่อรอง โดยใช้ไฟล์ Excel 
4. ขอเพิ่มรายการอะไหล่ โดยใช้ไฟล์ Excel 
5. ขอเพิ่มรายการแม่พิมพ์ โดยใช้ไฟล์ Excel 

4.2.1.1 ขอท าบัญชีเคร่ืองจักร การสร้างค าร้องขอท าบญัชีเคร่ืองจกัรโดยท าผ่าน
ระบบ 

4.3.1.1 ขอเพิ่มรายการเคร่ืองจักร การสร้างค าร้องขอเพิ่มรายการเคร่ืองจกัรเข้าไป
ในบญัชีที่อนมุติัเรียบร้อยแล้ว 

4.4.1.1 ขอยกเลิกรายการเคร่ืองจักร สร้างค าร้องขอยกเลิกรายการเคร่ืองจกัรที่
อนมุติัไปแล้วแต่ไม่ต้องการน าเข้ามาใช้ในโครงการ  

4.5.1.1 ขอเพิ่มจ านวนเคร่ืองจักร สร้างค าร้องขอเพิ่มจ านวนเคร่ืองจกัรที่น ามาใช้ใน
โครงการและขอรายการดงักลา่วไปแล้วแต่จ านวนไม่เพียงพอที่จะใช้ในโครงการจึงขอเพิ่ม
จ านวน 

1 

2 

3 

4 

5 
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4.6.1.1 ขอลดจ านวนเคร่ืองจักร สร้างค าร้องขอลดจ านวนเคร่ืองจกัรที่จะน ามาใช้ใน
โครงการเนื่องจากขอน าเข้ามามากเกินความต้องการ 

4.7.1.1 ขอแก้ไขบัญชีรายการเคร่ืองจักรอื่นๆ สร้างค าร้องขอแก้ไขรายการที่ไม่ใช่
ชื่อและจ านวนของเคร่ืองจกัรเนื่องจากการก าหนดคณุสมบติัไว้ไม่ถกูต้องเช่น หน่วยของ
รายการ(ยงัไม่มีการน าเข้า) ก าลงัการผลิต ปีที่ผลิตเคร่ืองจกัร เป็นต้น 

4.8.1.1 ขอเพิ่มรายการชื่อรอง สร้างค าร้องขอเพิ่มชื่อที่ใช้ในการน าเข้าเคร่ืองจกัรใน
กรณีที่ชื่อน าเข้าไม่ตรงกบัชื่อที่ขออนมุติัไว้ แต่เป็นเคร่ืองจกัรประเภทเดียวกนั 

4.9.1.1 ขอเพิ่มรายการอะไหล่ สร้างค าร้องขอเพิ่มรายการเคร่ืองจกัรที่เป็นอะไหลข่อง
บญัชีเคร่ืองจกัรทัว่ไป 

4.10.1.1 ขอเพิ่มรายการแม่พิมพ์ สร้างค าร้องขอเพิ่มรายการแม่พิมพ์ที่น าเข้ามาใช้ใน 
Process ของโครงการแต่ไม่ได้เป็นเคร่ืองที่ใช้ในการผลิต ผลิตภณัฑ์ 

4.1.4 การสั่งปล่อยเคร่ืองจักร สร้างค าร้องขอน าเข้าเคร่ืองจกัรตามรายชื่อที่ขอไว้ในบญัชี
รายการเคร่ือง บญัชีรายการอะไหลแ่ละบญัชีรายการแม่พิมพ์ 

4.1.5 การส่งคืน / ส่งซ่อมเคร่ืองจักรไปต่างประเทศ สร้างค าร้องสง่รายการเคร่ืองจกัร อะไหลห่รือ
แม่พิมพ์ที่มีการน าเข้ามาใช้ในโครงการออกไปต่างประเทศมี 2 ประเภทคือสง่ซ่อมและสง่คืน ถ้าเป็น
ประเภทการสง่ออกไปซ่อม จะมีการการน ารายการดงักลา่วกลบัเข้ามาในโครงการอีก แต่ถ้าเป็น
ประเภทสง่คืนจะไม่มีการน าเคร่ืองจกัรกลบัเข้ามาในโครงการอีก 

4.1.6 การจัดการผู้ใช้  ก าหนดผู้ใช้งานระบบของบริษัทสามารถที่จะสร้างผู้ใช้งานและก าหนด
สิทธิการใช้งานให้กบัผู้ใช้งานที่ก าหนดขึน้มา 

4.1.7 การจัดการข้อความ สร้างข้อความสง่ถึงเจ้าหน้าที่เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร 
4.1.8 การจัดการค่าใช่จ่าย ใช้ส าหรับตรวจสอบการใช้งานและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ว่าถูกต้องหรือไม่ 
4.1.9 ข้อมูลโครงการ  ใช้ส าหรับตรวจสอบข้อมลูของแต่ละโครงการท่ีได้จาก ONEDB และที่

เกดิจากระบบ eMT เนื่องจากการท าบญัชี 
4.1.10 การอุทธรณ์ต่างๆ สร้างค าร้องขออทุธรณ์เพิ่มรายการชื่อรอง เพิ่มรายการชื่ออะไหลแ่ละ

เพิ่มรายการชื่อแม่พิมพ์ ที่ขออนมุติัไปแล้วแต่ไม่อนมุติัแต่ต้องการน าเข้าตามรายการชื่อที่ขอ ระบบ
อนญุาตให้ขออนมุติัชื่อดงักล่าวได้อีก 1 ครัง้ 

4.1.11 รายงาน  รายการรายงานที่สามารถเรียกดไูด้ 
4.1.12 การเปล่ียนหรือย้ายผู้ดูแลค าร้อง เป็นการก าหนดผู้ดแูลค าร้องที่สร้างขึน้จากผู้ใช้งานคน

หนึ่งไปเป็นผู้ใช้อีกคนหนึ่งภายในบริษัท 
4.1.13 การขอเปลี่ยนสังกัดหน่วงาน เป็นการขอเปลี่ยนหน่วยงานที่จะใช้บริการจากท่ีหนึ่งไปเป็นอีก

ท่ีหน่ึง 
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4.1.14 การน าข้อมูลออกจากระบบเก่าเพ่ือท าบัญชีใหม่ เป็นสว่นช่วยในการดงึข้อมลูจาก

ระบบ EMT ที่ใช้งานในปัจจุบนั ไปเป็น Excel File เพื่อให้บริษัทน าข้อมลูไปปรับแต่งให้ตรงกบั
รูปแบบใหม่แล้วน าไป Upload ระบบท าบญัชีในระบบใหม่ 

4.1.15 การขยายระยะเวลาต่างๆ สร้างค าร้องการขยายเวลาในรูปแบบต่างๆที่มีในการขอใช้สิทธิ 
ประกอบด้วย 

4.1.1.1 ขอขยายเวลาค า้ประกันเคร่ืองจักร สร้างค าร้องขอขยายเวลาค า้ประกนั
เคร่ืองจกัรจากค าร้องค า้ประกนัเคร่ืองจกัรที่ใกล้จะหมดระยะเวลาใช้สิทธิสัง่ปลอ่ยถอนค า้
ประกนัเคร่ืองจกัร 
4.2.1.1 ขอขยายเวลาน าเข้าเคร่ืองจักรย้อนหลัง สร้างค าร้องขอขยายเวลาน าเข้า
เคร่ืองจกัรเพื่อให้ครอบคลมุการน าเข้าเคร่ืองจกัรในกรณีที่โครงการมีการน าเข้าเคร่ืองเข้ามาใช้
ในโครงการก่อนที่โครงกการจะอนมุติัแต่น าเข้าก่อนวนัที่ยื่นขอโครงการ 
4.3.1.1 ขอขยายเวลาน าเคร่ืองจักรปกติ สร้างค าร้องขอขยายเวลาน าเข้าเคร่ืองจกัร
ออกไปอีกครัง้ละ 1 ปี ได้ไม่เกิน 3 ครัง้ 
4.4.1.1 ขอขยายเวลาน าเข้าเคร่ืองจักรเกิน 3 ครัง้ สร้างค าร้องขอขยายเวลา
น าเข้าเคร่ืองจกัรหลงัจากที่ใช้สิทธิขอขยายเวลาน าเข้าเคร่ืองจกัรปกติครบ 3 ครัง้แล้ว 
4.5.1.1 ขอขยายเวลาน าเข้าเคร่ืองจักรวิจัยและด าเนินงาน สร้างค าร้องขอ
ขยายเวลาน าเข้าเคร่ืองจกัรที่เก่ียวกบัการวิจยัและด าเนินงาน ในกรณีที่น าเข้าเคร่ืองจกัรที่เก่ียว
การผลิตครบแล้ว แต่ต้องการน าเข้าเคร่ืองจกัรเฉพาะรายการเคร่ืองจกัรที่เก่ียวกบัการวิจยัและ
ด าเนินงาน 
4.6.1.1 ขอขยายเวลาน าเข้าเคร่ืองจักรเพื่อสิ่งแวดล้อม สร้างค าร้องขอขยายเวลา
น าเข้าเคร่ืองจกัรที่เก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม ในกรณีที่น าเข้าเคร่ืองจกัรที่เก่ียวกบัการผลิตครบแล้ว 
แต่ต้องการน าเข้าเคร่ืองจกัรเฉพาะรายการเคร่ืองจกัรที่เกียวกบัสิ่งแวดล้อม 
4.7.1.1 ขอขยายเวลาน าเข้าเคร่ืองจักรอิเล็คทรอนิคส์  สร้างค าร้องขอ
ขยายเวลาน าเข้าเครืองจกัรในกรณีที่โครงการมีผลิตภณัฑ์ที่เก่ียวกบัอิเล็คทรอนิคส์ โดย

ระยะเวลาที่ขยายให้น าเข้าเคร่ืองจกัรจะขยายให้เวลาให้ถึง 31/12/2099 
4.8.1.1 ขอขยายเวลาน าเข้าแม่พิมพ์  สร้างค าร้องขอขยายวเลาน าเข้า
แม่พิมพ์ โดยใช้สิทธิขอขยายเวลาน าเข้าเคร่ืองจกัรปกติครบ 3 ครัง้แล้วหรือเปิดด าเนินการแล้ว
จึงจะใช้สิทธิขอขยายเวลาน าเข้าแม่พิม์ได้ 

4.1.16 ค าขอที่บันทกึไว้ เป็น List  ของค าร้องที่เกิดจากการสร้างค าร้องแล้วค าร้องจะมาแสดง
อยู่ใน List ค าขอที่บนัทึกไว้เพื่อให้เรียกขึน้มาตรวจสอบหรือแก้ไขก่อนที่จะสง่ค าร้องเพื่อขออนมุติั 
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4.1.17 ค าขอท่ีอยู่ในขัน้ตอนการอนุมัติ / แก้ไข เป็น List ของค าร้องที่เกิดจากการสง่ค าร้องที่
สง่ให้เจ้าหน้าที่ BOI อนมุติั ซึง่อาจจะมีค าร้องบางประเภทมีการแก้ไขได้ในการแก้ไขจะต้องสง่จาก
เจ้าหน้าทีก่ลบัมาให้แก้ไขและสง่กลบัให้เจ้าหน้าที่อนมุติัอีกครัง้หนึ่ง และจะมีค าร้องบางประเภทที่
เจ้าหน้าที่อนมุติัแล้วจะต้องมีการยืนยนัอีกครัง้หนึ่ง สถานะสดุท้ายท่ีบริษัทต้องด าเนินการคือ “รับผล
การพิจารณา”บริษัทจะต้องท าการเปิดค าร้องขึน้มา และกดปุ่ ม “รับผลการพิจารณา” หลงัจากท่ี
บริษัทกดปุ่ มรับผลการพิจารณาแล้ว ผลการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ถึงจะมีผล และค าร้องจะย้ายจาก 

List  “ค าขอท่ีอยู่ในขัน้ตอนการอนุมัติ/แก้ไข” ไปอยู่ที่ List  “ข้อมูลที่ด าเนินการเรียบร้อย
แล้ว” 

4.1.18 ค าขอที่รอผลตอบกลับจากกรมศุลกากร เป็น List ค าร้องสัง่ปลอ่ยที่จะต้องรอผลตอบ
กลบัจากรมศลุกากรว่าข้อมลูที่สง่ไปทางกรมศลุกากรรับผลที่สง่ไปหรือไม่ เมื่อได้รับผลตอบกลบัจาก
กรมศลุกากรแล้วระบบจะประมวลผลให้อตัโนมติัและย้ายค าร้องไปอยู่ใน List “ข้อมูลค าร้องท่ี
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว” 

4.1.19 ข้อมูลค าร้องท่ีด าเนินการเรียบร้อยแล้ว เป็น List สดุท้ายของค าร้องที่จะย้ายมาอยู่
หลงัจากท่ีด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
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5. การ Download Excel File Template  
การ Download Excel ไฟล์ส าหรับเป็นต้นนแบบในการท า File ส าหรับ Upload  

 
 เลือก Download   

 
  จะปรากฏหน้าจอให้เลือก Download File ต้นแบบ 

 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 
5.6 

5.7 
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 มีสว่นให้เลือก Download 7 ไฟล ์
5.1 ค า้ประกันเคร่ืองจักร เป็นไฟล์ต้นฉบบัให้ Download ไว้ส าหรับ ท าค าร้องค า้ประกนั

เคร่ืองจกัร 
5.2 ขอท าบัญชีรายการเคร่ืองจักร เป็นไฟล์ต้นฉบบัให้ Download ส าหรับท าค าร้องท าบญัชี

เคร่ืองจกัร 
5.3 ขอเพิ่มบัญชีรายการเคร่ืองจักร เป็นไฟล์ต้นฉบบัให้ Download ไว้ส าหรับ ท าค าร้องขอเพิ่ม

รายการเคร่ืองจกัรหลงัจากมีบญัชีเคร่ืองจกัรแล้ว 
5.4 ขอเพิ่มรายการชื่อรอง  เป็นไฟล์ต้นฉบบัให้ Download ไว้ส าหรับ ท าค าร้องขอเพิ่มชื่อรอง

ให้กบัชื่อหลกัที่ขออนมุติัเป็นบญัชีเคร่ืองจกัรแล้วโดยชื่อหลกั 1 ชื่อขอชื่อรองก่ีชื่อก็ได้ไม่ได้จ ากดั
จ านวน 

5.5 ขอเพิ่มรายการอะไหล่ เป็นไฟล์ต้นฉบบัให้ Download ไว้ส าหรับ ท าค าร้องขอเพิ่มรายการ
อะไหลห่ลงัจากท่ีมีบญัชีเคร่ืองจกัรแล้ว โดยชื่ออะไหล ่ 1 ชื่อสามารถระบไุด้ว่าจะเป็นอะไหลข่อง
เคร่ืองจกัรตวัใดบ้าง 

5.6 ขอเพิ่มรายการแม่พิมพ์ เป็นไฟล์ต้นฉบบัให้ Download ไว้ส าหรับ ท าค าร้องขอเพิ่มรายการ
อะไหล ่

5.7 ขอสั่งปล่อยเคร่ืองจักร เป็นไฟล์ต้นฉบบัให้ Download ไว้ส าหรับ ท าค าร้องขอสัง่ปลอ่ย
เคร่ืองจกัรจากบญัชีรายชื่อที่ขออนมุติัไว้ 

 

 
 --> เลือกไฟล์ที่ต้องการ Download ระบบจะแสดงหน้าจอให้บนัทกึไฟล์ต้นฉบบัเก็บไว้ หรือ เปิดไฟล์ หรือ 
จะไม่ท าอะไรเลย 

5.8  Save ถ้าเลือกบนัทึกไฟล์ระบบจะเปิดหน้าต่างให้บนัทึกไฟล์เก็บไว้โดนบริษัทสามารถที่จะเลือก
ว่าจะบนัทึกลงที่ได้ก็ได้เพื่อเก็บไว้เป็นต้นฉบบัเมื่อต้องการใช้งานไฟล์ต้นฉบบั ก็ให้ไปเปิดไฟล์ที่
บนัทกึเก็บไว้ น ามาบนัทกึเป็นไฟล์ใหม่เพื่อจะใช้เก็บไว้เป็นข้อมลูอ้างอิง 

5.9 5.8 5.10 
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5.9  Open ถ้าเลือกเปิดไฟล์ ระบบจะเปิดเป็นไฟล์ Excel หลงัจากนัน้บริษัทสามารถที่จะบนัทกึไฟล์

เก็บไว้เป็นไฟลืต้นฉบบัได้เหมือนกนั 

5.10 Cancel  เป็นการยกเลิกการท างาน 
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6. การท าบญัชีรายการเคร่ืองจักร 
ระบบการท าบญัชีรายการเคร่ืองจกัร เป็นระบบที่จดัท าขึน้เพื่อใช้สร้างค าขอท าบญัชีรายการเคร่ืองจกัร 

6.1 UploadExcel 
การ UploadExcel สามารถท าได้โดย  เลือกเมนู “การท าบัญชรีายการเคร่ืองจักร” >> เมนูย่อย “สร้างค าขอ

ใหม่” >> เมนูย่อย “UploadExcel” เพื่อเข้าสู่หน้าจอการ Upload File Excel 

 
จะปรากฏหน้าจอการขอยื่นค าร้องท าบญัชเีคร่ืองจกัร 

 
- เลือกหมายเลขบตัรส่งเสริมที่ต้องการ Upload File Excel 
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จะปรากฏหน้าจอ “Upload File Excel” 

 
- กดปุ่ ม  เพื่อเลือกไฟล์ Excel จะปรากฏหน้าจอ 

 
- เลือกไฟล์ Excel ทีต้่องการ Upload 

- กดปุ่ ม  เพื่อท าการเลือกไฟล์ 
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- กดปุ่ ม  เพื่อน าข้อมลูไฟล์ Excel เข้าสู่ระบบ จะปรากฏข้อความ  

 

- กดปุ่ ม  เพื่อยืนยนัการ Upload File Excel 
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หมายเหต:ุ 
1. การค้นหาข้อมลูโครงการ สามารถค้นหาข้อมลูของโครงการได้จากหมายเลขบตัรส่งเสริม, หมายเลขโครงการ, วนัท่ี

ออกบตัรส่งเสริม และวนัท่ีอนมุตัโิครงการ 
2. การ Upload ข้อมลูขอท าบญัชีเคร่ืองจกัร จะต้องประกอบข้อก าหนดของข้อมลูต่างๆ ดงันี ้

2.1 Process (กระบวนการผลิต) ประกอบไปด้วยรายการข้อมลู ได้แก่ 
กลุ่มข้อมูลขัน้ตอนการผลิต 

Field Data 
Type 

Format Descrip  on Mandatory 

Process Num er ตวัเลข   หมายเลขกระบวนการผลิต  equire  
Process Type ข้อความ   ประเภทของกระบวนการผลิต  equired 
Process Name ข้อความ   ชื่อกระบวนการผลิต Required 
Descr ption ข้อความ   รายละเอียด Implied 
Attach File ตวัเลข   มี File แนบหรือไม่ ถ้าไมม่ีให้ใส่เลข 0 แต่ถ้า

มีให้ใส่เลข 1 
Implied 

 
2.2 Process-Product Relate (กระบวนการท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์) ประกอบไปด้วยรายการข้อมลู ได้แก่ 

กลุ่มข้อมูลความสัมพนัธ์ระหว่าง Process กับ Product 
Field Data Type Format Description Mandatory 

Process 
Numb   

ตวัเลข   หมายเลขกระบวนการผลิต Required 

Product Number ตวัเลข   หมายเลขผลิภณัฑ์ Required 
 

2.3 Machines (รายการเคร่ืองจกัร) ประกอบไปด้วยรายการข้อมลู ได้แก่ 
กลุ่มข้อมูลความสัมพนัธ์ระหว่าง Machine กบั Process 

Field Data Type Format Description Mandatory 
Mac  ne Item ตวัเลข   ล าดบัท่ีของเคร่ืองจกัร Required 
Process 
  mber 

ตวัเลข   
หมายเลขกระบวนการผลิต 

Require  

 
2.4 Product Capacity (ก าลงัการผลิต) ประกอบไปด้วยรายการข้อมลู ไดแก่ 

กลุ่มข้อมูลความสัมพนัธ์ระหว่าง Machine กบั Process 
Field Data Type Format Descriptio  Mandatory 

Product 
Capaci y 

ข้อความ   แสดงก าลงัการผลิตของเคร่ืองจกัร Required 
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หมายเหต:ุ 
 

3 ไฟล์ข้อมลูที่ได้ท าการ Upload เข้าสู่ระบบจะบนัทึกเป็นรายการค าขออยู่ในเมน ู“ค าขอที่ได้บนัทึกไว้” 
4 กรณีไฟล์ข้อมลูที่ได้ท าการ Upload เข้าสู่ระบบไม่ถกูต้อง ระบบจะท าการแสดงข้อมลูให้ทราบ ดงัภาพ 
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6.2 ขอท าบัญชีเคร่ืองจักร โดยการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ 
การขอท าบญัชีเคร่ืองจกัรสามารถท าได้โดย เลอืกเมนู “การท าบัญชีรายการเคร่ืองจกัร” >> “สร้างค าขอใหม่” 

>> เมนูย่อย “ขอท าบัญชีเคร่ืองจักร” เพื่อเข้าสู่หน้าจอการท าบัญชีเคร่ืองจักร 

 
จะปรากฏหน้าจอการขอยื่นค าร้องท าบญัชเีคร่ืองจกัร 

 
- เลือกหมายเลขบตัรส่งเสริมที่ต้องการ เพื่อขอท าบญัชเีคร่ืองจกัร 
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จะปรากฏหน้าจอแสดง “แบบฟอร์มยื่นค าร้องท าบญัชีเคร่ืองจกัร” 
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3.2.1 เลือก Tab ขัน้ตอนการผลิต เพื่อเพิ่มขัน้ตอนการผลิต 

 

- กดปุ่ ม  เพื่อท าการเพิ่มรายละเอยีดของขัน้ตอนการผลิต จะปรากฏหน้าจอให้ระบุ
รายละเอียดขัน้ตอนการผลิต จะปรากฏหน้าจอให้ท าการบนัทึกข้อมลูขัน้ตอนการผลิต 

 
- 1.บนัทึกเลือก “ประเภทของขัน้ตอนการผลิต” (ประเภทของขัน้ตอนการผลิตประกอบด้วย ออกแบบ, 

ผลิตภณัฑ์, การให้บริการ, ตรวจสอบคณุภาพ, บรรจ,ุ ขนส่งขึน้ยานพาหนะ, ท าความสะอาด, ซ่อม
บ ารุง, ระบบความปลอดภยั, ระบบป้องกนัส่ิงแวดล้อม, ระบบส่ิงอ านวยความสะดวก และอื่น ๆ ) 
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- บนัทึกข้อมลู “ชื่อขัน้ตอนการผลิต” 
- บนัทึกข้อมลู “รายละเอียดขัน้ตอนการผลิต” 
- บนัทึกเลือก “มี File แนบหรือไม่” 
- บนัทึกข้อมลู “ชื่อ File แนบ”  

หมายเหต:ุ 
1 การค้นหาข้อมลู สามารถค้นหาข้อมลูของโครงการได้จากหมายเลขบตัรส่งเสริม, หมายเลขโครงการ, วนัท่ีออกบตัร

ส่งเสริม และวนัท่ีอนมุตัิโครงการ 
2 รายการข้อมลูที่มีเคร่ืองหมาย * (ดอกจนัทร์) จะต้องใส่ข้อมลูให้ครบ 
3 หมายเลขขัน้ตอนการผลิต ระบบจะแสดงหมายเลขโดยอตัโนมตั ิ

4 กรณีที่ผู้ใช้เลือกมี File แนบ “มี File แนบหรือไม่” ระบบจะให้แนบ File โดยกดปุ่ ม  จากนัน้กดปุ่ ม 

 เพื่อท าการแนบ File 
5 ขนาดของ File ที่แนบไม่ควรเกิน 3 MB 
6 กรณีที่เคร่ืองจกัรเป็นเคร่ืองจกัรหลกั ระบบจะแสดง Tab Sheet ก าลงัการผลิตขึน้มาเพื่อให้แสดงวธีิการค านวณก าลงั

การผลิต 
7 ระบบจะแสดงข้อความบอกจ านวนรายการท่ีสามารถท าค าขอได้ “จ านวนรายการท่ีสามารถยื่นขอได้ = XX” 

 

- 2.กดปุ่ ม  เพื่อท าการเลือกผลิตภณัฑ์ ที่ใช้กบัขัน้ตอนการผลิตนัน้ๆ จะปรากฏหน้าจอ
แสดงรายการผลิตภณัฑ์ 

 

- 2.1.บนัทึกเลือกผลิตภณัฑ์ที่ต้องการ โดยเลือก  หน้าชื่อผลิตภณัฑ์ และกดปุ่ ม 2.2  
เพื่อยืนยนัการเลือกผลิตภณัฑ์  
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โดยระบบจะน ารายการผลิตภณัฑ์ที่ได้ท าการเลือกมาแสดงไว้ที่หน้าจอเพิม่ขัน้ตอนการผลิต 

 

- 3.กดปุ่ ม  เพื่อยืนยนัการเพิ่มขัน้ตอนการผลิต จะปรากฏหน้าจอแสดงรายละเอียดของ
ขัน้ตอนการผลิต 
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- 1.กดปุ่ ม  หากต้องการแก้ไขขัน้ตอนการผลิต 

- 2.กดปุ่ ม  หากต้องการข้อมลูขัน้ตอนการผลิต  

- 3.กดปุ่ ม  หากต้องการเพิม่ขัน้ตอนการผลิต 

3.2.2 เลือก Tab เคร่ืองจกัร เพื่อเพิ่มรายละเอียดเคร่ืองจกัร 

 

- 1.กดปุ่ ม  เพื่อท าการใส่รายละเอยีดของเคร่ืองจกัร จะปรากฏหน้าจอให้ระบุ
รายละเอียดของเคร่ืองจกัร 
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- 1.บันทกึรายข้อมูลรายการเคร่ืองจักร 

- บนัทึกข้อมลู “ชื่อเคร่ืองจกัร” 
- บนัทึกข้อมลู “รายละเอียด” 
- บนัทึกข้อมลู “จ านวน” 
- บนัทึกเลือก“หน่วย” 
- บนัทึกเลือก “เคร่ืองจกัรหลกั” (เคร่ืองจกัรหลกัประกอบด้วย ใช่, ไมใ่ช่ ) 
- บนัทึกข้อมลู “สถานะเป็นรายการ Negative List หรือไม่” 
- บนัทึกข้อมลู “ชื่อ File แนบ(Attach Negative List)” (กรณีสถานะของรายการเคร่ืองจกัเป็น 

Negative List) 
- บนัทึกข้อมลู “หมายเหต ุNegative List” (กรณีสถานะของรายการเคร่ืองจกัรเป็น Negative List) 
- บนัทึกข้อมลู “ก าลงัการผลิตต่อเคร่ือง” 
- บนัทึกเลือก “หน่วยก าลงัการผลิต” 
- บนัทึกเลือก “สภาพ” (สภาพของเคร่ืองจกัรประกอบด้วย เก่า, ใหม่) 
- บนัทึกข้อมลู “หมายเลขใบรับรองประสิทธิภาพเคร่ืองจกัร” (กรณีเคร่ืองจกัรเป็นสภาพเกา่) 
- บนัทึกข้อมลู “ปีที่เคร่ืองจกัรถกูผลิต (ค.ศ.)” (กรณีเคร่ืองจกัรเป็นสภาพเก่า) 
- บนัทึกข้อมลู “ชื่อ File แนบ(Attach ใบรับรอง)” (กรณีเคร่ืองจกัรเป็นสภาพเก่า) 
- บนัทึกข้อมลู “ไฟล์ชีแ้จงประกอบการพิจารณา”  
- บนัทึกเลือก “มี BOM หรือไม่” 
- บนัทึกข้อมลู “หมายเหตบุริษัท” 
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หมายเหต:ุ 
1. ข้อมลู “จ านวน” และ “ก าลงัการผลิตต่อเคร่ือง” จะต้องเป็นจดุทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
2. สถานะของเคร่ืองจกัรเป็น Negative List หรือไม่ ระบบจะตรวจสอบและแสดงโดยอตัโนมตั ิ
3. กรณีที่ชื่อเคร่ืองจกัรเป็น Negative List จะต้องแนบ File และต้องใส่หมายเหต ุNegative List 
4. ข้อมลู “ก าลงัการผลิตรวม” ระบบจะค านวณให้โดยอตัโนมตัิ (ค านวณจากก าลงัการผลิตรวมคณูกบัจ านวน) 
5. กรณีที่เคร่ืองจกัรเป็นเคร่ืองจกัร “หลกั” ระบบจะเปิดช่องให้ท าการบนัทึกข้อมลู “ก าลงัการผลิต” ตอ่เคร่ือง 
6. กรณีเคร่ืองจกัรเป็นสภาพเกา่ จะต้องแนบ File ใบรับรอง ต้องระบหุมายเลขใบรับรองประสิทธิภาพเคร่ืองจกัร และปีที่

เคร่ืองจกัรถกูผลิต (ค.ศ) (ปีที่เคร่ืองจกัรถกูผลิตจะต้องเป็นปีที่น้อยกวา่หรือเท่ากบัปีปัจจบุนั) 
7. กรณีที่มีชิน้ส่วนของเคร่ืองจกัร (BOM) จะต้องใส่รายละเอียดของ BOM  

จะปรากฏหน้าจอแสดงข้อมลูรายละเอียดรายการเคร่ืองจกัร 

 

- 2.กดปุ่ ม  2.1  เพื่อท าการก าหนดขัน้ตอนการผลิต ที่ใช้กบัเคร่ืองจกัร จะปรากฏ
หน้าจอรายการขัน้ตอนการผลิต 
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- 1.เลือกขัน้ตอนการผลิตที่ต้องการ โดยเลือก  หน้าหมายเลขขัน้ตอนการผลิต 

 
- 2.กดปุ่ ม  เพื่อท าการยืนยนัการเลือกขัน้ตอนการผลิต จะปรากฏหน้าจอแสดง

รายละเอียดของเคร่ืองจกัร พร้อมทัง้แสดงรายการขัน้ตอนการผลิตที่ได้ท าการเลือก 
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- 1.กดปุ่ ม  หากต้องการลบขัน้ตอนการผลิต  

- 2.กดปุ่ ม  หากต้องการเพิม่รายการขัน้ตอนการผลิต 
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(1) การเพิม่ชิน้ส่วนของเคร่ืองจกัร1 (BOM) สามารถท าได้ดงันี ้(กรณีที่เลือกเคร่ืองจกัรมี BOM) 

 

- 2.กดปุ่ ม  เพื่อท าการเพิ่มรายการชิน้ส่วนของเคร่ืองจกัร 

 
- 1.บันทกึรายการ BOM 

- บนัทึกข้อมลู “ชื่อ BOM Item” 
- บนัทึกข้อมลู “รายละเอียด” 
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- บนัทึกข้อมลู “จ านวน” 
- บนัทึกข้อมลู “ชื่อหน่วย” 
- บนัทึกข้อมลู “สถานะเป็นรายการ Negative List หรือไม่”  
- บนัทึกข้อมลู “ชื่อ File แนบ(Attach Negative List)” (กรณีสถานะของรายการเป็น Negative List) 
- บนัทึกข้อมลู “หมายเหต ุNegative List” (กรณีสถานะของรายการเป็น Negative List) 
- บนัทึกข้อมลู “หมายเหตบุริษัท” 

- 2.กดปุ่ ม  เพื่อท าการยืนยนัการเพิ่มรายการชิน้ส่วนของเคร่ืองจกัร 

 
จะปรากฏหน้าจอแสดงรายละเอยีดเคร่ืองจกัรพร้อมรายการ BOM ที่ได้ท าการบนัทึกข้อมลู 
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- 1.กดปุ่ ม  หากต้องการแก้ไข BOM 

- 2.กดปุ่ ม  หากต้องการรายการ BOM  

- 3.กดปุ่ ม  หากต้องการเพิม่รายการ BOM 
 

หมายเหต:ุ 
1. สถานะชิน้ส่วนของเคร่ืองจกัรเป็น Negative List หรือไม่ ระบบจะตรวจสอบและแสดงโดยอตัโนมตัิ 
2. กรณีที่ชื่อชิน้ส่วนของเคร่ืองจกัรเป็น Negative List จะต้องแนบ File และต้องใส่หมายเหต ุNegative List 

- 4.กดปุ่ ม  เพื่อยืนยนัการเพิ่มรายการเคร่ืองจกัร จะปรากฏหน้าจอแสดงรายละเอียด
ของเคร่ืองจกัร 
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- 1.กดปุ่ ม  หากต้องการแก้ไขรายการเคร่ืองจกัร 

- 2.กดปุ่ ม  หากต้องการรายการเคร่ืองจกัร  

- 3.กดปุ่ ม  หากต้องการเพิม่รายการเคร่ืองจกัร 

3.2.3 เลือก Tab ก าลงัการผลิต เพื่อเพิม่ก าลงัการผลิต (กรณีที่ชื่อเคร่ืองจกัรมีสถานะเป็นเคร่ืองจกัรหลกั) 

 
- 1.บนัทึกข้อมลู “แสดงวิธีค านวณก าลงัการผลิต” 

- 2.บนัทึกข้อมลู “หมายเหตบุริษัท” 

- 3.กดปุ่ ม  หากต้องการบนัทึกข้อมลู  

หมายเหต:ุ 
เมื่อกดปุ่ มบนัทึก ระบบจะแสดงหมายเลขค าร้องในหน้าแบบฟอร์มยื่นค าร้องท าบญัชีเคร่ืองจกัรโดยอตัโนมตัิ 
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3.2.4 เลือก Tab ผลิตภณัฑ์ เพื่อดรูายละเอียดรายการผลิตภณัฑ์ 

 
- เลือกรายการผลิตภณัฑ์ ท่ีต้องการดรูายละเอยีด 

 
จะปรากฏหน้าจอแสดงรายละเอยีดรายการผลิตภณัฑ์ 
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- 1.กดปุ่ ม  เพื่อยืนการข้อมลูรายการผลิตภณัฑ์ จะปรากฏหน้าจอ 

 
- 1.กดปุ่ ม  หากต้องการส่งค าร้องขอท าบญัชเีคร่ืองจกัร จะปรากฏหน้าจอ 
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- บนัทึกข้อมลู “PINID” 

 

- 1.กดปุ่ ม  เพื่อยืนยนัหมายเลข PINID โดยระบบจะท าการส่งค าร้องไปยงัเจ้าหน้าที่เพื่อ
พิจารณาอนมุตั ิ

หมายเหต:ุ 

หลงัจากสง่ค าร้องและได้รับผลการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏเมนเูพิม่เตมิเพื่อให้สามารถท ารายการอื่น ๆ ได้ เช่น 
การขอเพิม่รายการเคร่ืองจกัร, การยกเลิกรายการเคร่ืองจกัร, การสัง่ปล่อยเคร่ืองจกัร, การซ่อม/คืน เคร่ืองจกัร, การขอ
อทุธรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น 
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6.3 ขอเพิ่มรายการเคร่ืองจักร 
การขอเพิม่รายการเคร่ืองจกัร เป็นหน้าจอส าหรับการขอเพิม่รายการเคร่ืองจกัรของโครงการจากรายชื่อที่ไม่มีอยูเ่ดมิ 

สามารถท าได้โดย เลอืกเมนู “การท าบัญชีรายการเคร่ืองจกัร” >> เมนูย่อย >> “สร้างค าขอใหม่” >> เมนูย่อย “ขอเพิ่ม
รายการเคร่ืองจักร” เพื่อเข้าสู่หน้าจอการขอเพิ่มรายการเคร่ืองจักร 

 
จะปรากฏหน้าจอแสดงการขอยืน่ค าร้องเพิ่มรายการเคร่ืองจกัร 

 
- เลือกหมายเลขบตัรส่งเสริมที่ต้องการ เพื่อขอเพิ่มรายการเคร่ืองจกัร 
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หมายเหต:ุ 
การค้นหาข้อมลูโครงการ สามารถท าได้โดยค้นหาจากหมายเลขบตัรส่งเสริม, หมายเลขโครงการ, วนัท่ีออกบตัรส่งเสริม 
และวนัท่ีอนมุตัิโครงการ 

จะปรากฏหน้าจอแสดง “แบบฟอร์มยื่นค าร้องเพิม่รายการเคร่ืองจกัร” 

 

ระบบจะแสดงข้อความบอกจ านวนรายการท่ีสามารถท าค าขอได้ “จ านวนรายการท่ีสามารถยื่นขอได้ = XX” 
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3.3.1 เลือก Tab ขัน้ตอนการผลิต เพื่อเพิ่มขัน้ตอนการผลิต 

 

- 1.กดปุ่ ม  เพื่อท าการเพิ่มรายละเอียดของขัน้ตอนการผลิต จะปรากฏหน้าจอให้ระบุ
รายละเอียดของขัน้ตอนการผลิต 

 
- 1.บันทกึข้อมูลขัน้ตอนการผลติ 
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- บนัทึกเลือก “ประเภทของขัน้ตอนการผลิต” (ประเภทของขัน้ตอนการผลิตประกอบด้วย ออกแบบ, 
ผลิตภณัฑ์, การให้บริการ, ตรวจสอบคณุภาพ, บรรจ,ุ ขนส่งขึน้ยานพาหนะ, ท าความสะอาด, ซ่อม
บ ารุง, ระบบความปลอดภยั, ระบบป้องกนัส่ิงแวดล้อม, ระบบส่ิงอ านวยความสะดวก และอื่น ๆ ) 

- บนัทึกข้อมลู “ชื่อขัน้ตอนการผลิต” 
- บนัทึกข้อมลู “รายละเอียดขัน้ตอนการผลิต” 
- บนัทึกเลือก “มี File แนบหรือไม่” 
- บนัทึกข้อมลู “ชื่อ File แนบ”  

หมายเหต:ุ 
1. รายการข้อมลูที่มีเคร่ืองหมาย * (ดอกจนัทร์) จะต้องใส่ข้อมลูให้ครบ 
2. หมายเลขขัน้ตอนการผลิต ระบบจะแสดงหมายเลขโดยอตัโนมตั ิ

3. กรณีที่ผู้ใช้เลือกมี File แนบ “มี File แนบหรือไม่” ระบบจะให้แนบ File โดยกดปุ่ ม  จากนัน้กดปุ่ ม 

 เพื่อท าการแนบ File 
4. ขนาดของ File ที่แนบไม่ควรเกิน 3 MB 

 

 

- 1.กดปุ่ ม  เพื่อท าการเลือกผลิตภณัฑ์ จะปรากฏหน้าจอรายการผลิตภณัฑ์ 
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- 1.บนัทึกเลือกผลิตภณัฑ์ที่ต้องการ โดยเลือก  หน้าชื่อผลิตภณัฑ์ 

 
- 1.กดปุ่ ม .  เพื่อยืนยนัการเลือกผลิตภณัฑ์ จะปรากฏหน้าจอแสดงรายละเอียดขัน้ตอน

การผลิต 
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- 1.กดปุ่ ม  หากต้องการลบรายการผลิตภณัฑ์ จะปรากฏข้อความ  

- 2.กดปุ่ ม  หากต้องการเพิม่รายการผลิตภณัฑ์ 

- 3.กดปุ่ ม  เพื่อยืนยนัการเลือกผลิตภณัฑ์ จะปรากฏหน้าจอแสดงรายละเอยีดขัน้ตอน
การผลิต 

 
- 1.กดปุ่ ม  หากต้องการแก้ไขขัน้ตอนการผลิต 

- 2.กดปุ่ ม  หากต้องการลบข้อมลูขัน้ตอนการผลิต  

- 3.กดปุ่ ม  หากต้องการเพิม่ขัน้ตอนการผลิต 
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3.3.2 เลือก Tab เคร่ืองจกัร เพื่อเพิ่มรายละเอียดเคร่ืองจกัร 

 

- 1.กดปุ่ ม  เพื่อท าการใส่รายละเอยีดของเคร่ืองจกัร จะปรากฏหน้าจอให้ระบุ
รายละเอียดของเคร่ืองจกัร 

 
- 1.บันทกึข้อมูลรายการเคร่ืองจักร 

- บนัทึกข้อมลู “ชื่อเคร่ืองจกัร” 
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- บนัทึกข้อมลู “รายละเอียด” 
- บนัทึกข้อมลู “จ านวน” 
- บนัทึกเลือก “หน่วย” 
- บนัทึกเลือก “เคร่ืองจกัรหลกั” (เคร่ืองจกัรหลกัประกอบด้วย ใช่, ไมใ่ช่ ) 
- บนัทึกข้อมลู “สถานะเป็นรายการ Negative List หรือไม่” 
- บนัทึกข้อมลู “ชื่อ File แนบ(Attach Negative List)” (กรณีสถานะของรายการเคร่ืองจกัรเป็น 

Negative List) 
- บนัทึกข้อมลู “หมายเหต ุNegative List” (กรณีสถานะของรายการเคร่ืองจกัรเป็น Negative List) 
- บนัทึกข้อมลู “ก าลงัการผลิตต่อเคร่ือง” 
- บนัทึกเลือก “หน่วยก าลงัการผลิต” 
- บนัทึกเลือก “สภาพ” (สภาพของเคร่ืองจกัรประกอบด้วย เก่า, ใหม่) 
- บนัทึกข้อมลู “หมายเลขใบรับรองประสิทธิภาพเคร่ืองจกัร” (กรณีเคร่ืองจกัรเป็นสภาพเกา่) 
- บนัทึกข้อมลู “ปีที่เคร่ืองจกัรถกูผลิต (ค.ศ.)” (กรณีเคร่ืองจกัรเป็นสภาพเก่า) 
- บนัทึกข้อมลู “ชื่อ File แนบ(Attach ใบรับรอง)” (กรณีเคร่ืองจกัรเป็นสภาพเก่า) 
- บนัทึกเลือก “มี BOM หรือไม่” 
- บนัทึกข้อมลู “หมายเหตบุริษัท” 

หมายเหต:ุ 
1. ข้อมลู “จ านวน” และ “ก าลงัการผลิตต่อเคร่ือง” จะต้องเป็นจดุทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
2. สถานะของเคร่ืองจกัรเป็น Negative List หรือไม่ ระบบจะตรวจสอบและแสดงโดยอตัโนมตัิ 
3. กรณีที่ชื่อเคร่ืองจกัรเป็น Negative List จะต้องแนบ File และต้องใส่หมายเหต ุNegative List 
4. ข้อมลู “ก าลงัการผลิตรวม” ระบบจะค านวณให้โดยอตัโนมตัิ (ค านวณจากก าลงัการผลิตรวมคณูกบัจ านวน) 
5. กรณีเคร่ืองจกัรเป็นสภาพเก่า จะต้องแนบ File ใบรับรอง ต้องระบหุมายเลขใบรับรองประสิทธิภาพเคร่ืองจกัร และปีที่

เคร่ืองจกัรถกูผลิต (ค.ศ) (ปีที่เคร่ืองจกัรถกูผลิตจะต้องเป็นปีที่น้อยกวา่หรือเท่ากบัปีปัจจบุนั) 
6. กรณีที่มีชิน้ส่วนของเคร่ืองจกัร (BOM) จะต้องใส่รายละเอียดของ BOM  

จะปรากฏหน้าจอแสดงข้อมลูรายละเอียดรายการเคร่ืองจกัร 
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- 1.กดปุ่ ม  เพื่อเลือกขัน้ตอนการผลิตที่ใชกับัเคร่ืองจกัร จะปรากฏหน้าจอ 

 
- เลือกขัน้ตอนการผลิตที่ต้องการ โดยเลือก  หน้าหมายเลขขัน้ตอนการผลิต 
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- 1.กดปุ่ ม  เพื่อท าการยืนยนัการเลือกขัน้ตอนการผลิต จะปรากฏหน้าจอแสดง

รายละเอียดขัน้ตอนการผลิต 

 
- 1.กดปุ่ ม  หากต้องการลบข้อมลูขัน้ตอนการผลิต  

- 2.กดปุ่ ม  หากต้องการเพิม่รายการขัน้ตอนการผลิต 
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(1) การเพิม่ชิน้ส่วนของเคร่ืองจกัร (BOM) สามารถท าได้ดงันี ้(กรณีทีเ่ลือกเคร่ืองจกัรมี BOM) 

- เลือก Tab Sheet BOM  

 

- 1.กดปุ่ ม  เพื่อท าการเพิ่มรายการชิน้ส่วนของเคร่ืองจกัร (BOM)  จะปรากฏหน้าจอ 

 
- 1.บนัทึกรายการ BOM 

- บนัทึกข้อมลู “ชื่อ BOM Item” 
- บนัทึกข้อมลู “รายละเอียด” 
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- บนัทึกข้อมลู “จ านวน” 
- บนัทึกข้อมลู “ชื่อหน่วย” 
- บนัทึกข้อมลู “สถานะเป็นรายการ Negative List หรือไม่”  
- บนัทึกข้อมลู “ชื่อ File แนบ(Attach Negative List)” (กรณีสถานะของรายการเป็น Negative List) 
- บนัทึกข้อมลู “หมายเหต ุNegative List” (กรณีสถานะของรายการเป็น Negative List) 
- บนัทึกข้อมลู “หมายเหตบุริษัท” 

 

- 1.กดปุ่ ม  เพื่อท าการยืนยนัการเพิ่มรายการชิน้ส่วนของเคร่ืองจกัร จะปรากฏหน้าจอ 
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- 1.กดปุ่ ม  หากต้องการแก้ไข BOM 

- 2.กดปุ่ ม  หากต้องการลบรายการ BOM  

- 3.กดปุ่ ม  หากต้องการเพิม่รายการ BOM 
 

หมายเหต:ุ 
1. ก่อนจะท าการบนัทึกข้อมลู รายการชิน้ส่วนเคร่ืองจกัรได้ จะต้องท าการเลือกรายการขัน้ตอนการผลิต ที่ใช้กบัรายการ

เคร่ืองจกัรก่อน 
2. สถานะชิน้ส่วนของเคร่ืองจกัร (BOM) เป็น Negative List หรือไม่ ระบบจะตรวจสอบและแสดงโดยอตัโนมตัิ 
3. กรณีที่ชื่อชิน้ส่วนของเคร่ืองจกัรเป็น Negative List จะต้องแนบ File และต้องใส่หมายเหต ุNegative List 

- 4.กดปุ่ ม  เพื่อยืนยนัการเพิ่มรายการเคร่ืองจกัร จะปรากฏหน้าจอแสดงรายละเอียด
ของเคร่ืองจกัร 

 
- 1.กดปุ่ ม  หากต้องการแก้ไขรายการเคร่ืองจกัร 

- 2.กดปุ่ ม  หากต้องการลบรายการเคร่ืองจกัร  

- 3.กดปุ่ ม  หากต้องการเพิม่รายการเคร่ืองจกัร 
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3.3.3 เลือก Tab ก าลงัการผลิต เพื่อเพิม่ก าลงัการผลิต (กรณีชื่อเคร่ืองจกัรมีสถานะเป็นเคร่ืองจกัรหลกั) 

 
- 1.บนัทึกข้อมลู “แสดงวิธีค านวณก าลงัการผลิต” 

- 2.บนัทึกข้อมลู “หมายเหตบุริษัท” 

- 3.กดปุ่ ม  หากต้องการบนัทึกข้อมลู  

หมายเหต:ุ 
เมื่อกดปุ่ มบนัทึก ระบบจะแสดงหมายเลขค าร้องในหน้าแบบฟอร์มยื่นค าร้องท าบญัชีเคร่ืองจกัรโดยอตัโนมตัิ 

3.3.4 เลือก Tab Sheet ชื่อผลิตภณัฑ์ เพื่อดรูายละเอยีดรายการผลิตภณัฑ์  

 



 User Manual-eMT System 
 

55 

- เลือก “ชื่อผลิตภณัฑ์ตามบตัรส่งเสริม” ที่ต้องการดรูายละเอียด 

 
จะปรากฏหน้าจอแสดงรายละเอยีดรายการผลิตภณัฑ์ 

 
- 1.กดปุ่ ม  หากต้องการยืนยนัข้อมลูรายการผลิตภณัฑ์ 
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- 1.กดปุ่ ม  หากต้องการส่งค าร้อง จะปรากฏหน้าจอให้ระบหุมายเลข PINID 

 
- บนัทึกข้อมลู “PINID” 

 

- กดปุ่ ม  เพือ่ยืนยนัหมายเลข PINID ระบบจะท าการส่งค าร้องขอเพิ่มรายการเคร่ืองจกัร
ไปยงัเจ้าหน้าทีเ่พื่อพิจารณา 
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6.4 ขอยกเลิกรายการเคร่ืองจักร 
การขอยกเลิกรายการเคร่ืองจกัร เป็นหน้าจอส าหรับการขอยกเลิกรายการเคร่ืองจกัรทีม่ีอยูใ่นบญัชรีายการเคร่ืองจกัร

สามารถใช้งานได้โดย เลือกเมนู “การท าบัญชีรายการเคร่ืองจกัร” >> เมนูย่อย >> “สร้างค าขอใหม่” >> เมนูย่อย “ขอ
ยกเลิกรายการเคร่ืองจักร” เพื่อเข้าสู่หน้าจอการขอยกเลกิรายการเคร่ืองจักร 

 
จะปรากฏหน้าจอการขอยื่นค าร้องท าบญัชเีคร่ืองจกัร 

 
- เลือกหมายเลขบตัรส่งเสริมที่ต้องการ เพื่อขอยกเลิกรายการเคร่ืองจกัร 
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หมายเหต:ุ 
สามารถค้นหาข้อมลูของโครงการได้จากเงื่อนไขการค้นหา ตามหมายเลขบตัรส่งเสริม, หมายเลขโครงการ, วนัท่ีออกบตัร
ส่งเสริม และวนัท่ีอนมุตัิโครงการ 

จะปรากฏหน้าจอ “ขอยกเลิกรายการเคร่ืองจกัร” 
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หมายเหต:ุ 
สามารถค้นหาข้อมลูของโครงการได้โดยใช้เงื่อนไขการค้นหา จากชื่อเคร่ืองจกัร, เคร่ืองจกัรหลกั และมาตรา 
ระบบจะแสดงข้อความบอกจ านวนรายการท่ีสามารถท าค าขอได้ “จ านวนรายการท่ีสามารถยื่นขอได้ = XX” 

- 1.เลือกรายการเคร่ืองจกัรที่ต้องการขอยกเลิก โดยเลือก  หน้าชื่อเคร่ืองจกัร 
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- 1.บนัทึกข้อมลู  “หมายเหตทุี่ขอยกเลิก” 

- 2.กดปุ่ ม  เพื่อยืนยนัการยกเลิกรายการเคร่ืองจกัร จะปรากฏหน้าจอแสดง
รายการเคร่ืองจกัรที่ขอยกเลิก 
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- 1.กดปุ่ ม  หากต้องการลบรายการเคร่ืองจกัรทีข่อยกเลิก  

- 2.กดปุ่ ม  หากต้องการบนัทึกยืนยนัการยกเลิกรายการ  

- 3.กดปุ่ ม  หากต้องการส่งค าร้องขอยกเลิกรายการเคร่ืองจกัร จะปรากฏหน้าจอให้ระบุ
หมายเลข PINID 

 
- บนัทึกข้อมลู “PINID” 
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- 1.กดปุ่ ม  เพื่อยืนยนัหมายเลข PINID  

3.4.1 การดรูายละเอยีดของเคร่ืองจกัร 
- เลือกชื่อเคร่ืองจกัรที่ต้องการดรูายละเอียด  

 

จะปรากฏหน้าจอแสดงรายละเอยีดของเคร่ืองจกัร 
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- 1.กดปุ่ ม  เพื่อกลบัไปยงัหน้าจอ “ขอยกเลิกรายการเคร่ืองจกัร” 
(1) การดรูายละเอยีดชื่อรองของเคร่ืองจกัร 

- 2.ที่หน้าจอแสดงรายละเอียดของเคร่ืองจกัร เลือก Tab Sheet ชื่อรอง 
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- เลือก “ชื่อรอง” ที่ต้องการดรูายละเอียด 
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จะปรากฎหน้าจอแสดงรายละเอยีดของชื่อรอง 

 

- 1.กดปุ่ ม  เพื่อกลบัไปยงัหน้าจอรายละเอยีดของเคร่ืองจกัร 
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6.5 ขอเพิ่มจ านวนเคร่ืองจกัร 
การขอเพิม่จ านวนเคร่ืองจกัร เป็นหน้าจอส าหรับการขอเพิม่จ านวนเคร่ืองจกัรที่มีอยูใ่นบญัชีรายการเคร่ืองจกัร 

สามารถท าได้โดย เลือกเมน ู“การท าบญัชีรายการเคร่ืองจกัร” >> เมนยู่อย >> “สร้างค าขอใหม่” >> เมนยู่อย “ขอเพิ่มจ านวน
เคร่ืองจกัร” เพื่อเข้าสู่หน้าจอการขอเพิ่มจ านวนเคร่ืองจกัร 

 
 

 
จะปรากฏหน้าจอการขอยื่นค าร้องท าบญัชเีคร่ืองจกัร 

- เลือกหมายเลขบตัรส่งเสริมที่ต้องการ เพื่อขอเพิ่มจ านวนเคร่ืองจกัร 
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หมายเหต:ุ 
สามารถค้นหาข้อมลูของโครงการได้จากชื่อเคร่ืองจกัร, เคร่ืองจกัรหลกั และมาตรา 
ระบบจะแสดงข้อความบอกจ านวนรายการท่ีสามารถท าค าขอได้ “จ านวนรายการท่ีสามารถยื่นขอได้ = XX” 

- เลือก Tab เคร่ืองจกัร เพื่อขอเพิ่มจ านวนเคร่ืองจกัร จะปรากฏหน้าจอ “ขอเพิ่มจ านวนเคร่ืองจกัร” 

 
- เลือกชื่อเคร่ืองจกัรที่ต้องการ เพื่อขอเพิ่มจ านวนเคร่ืองจกัร 
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จะปรากฏหน้าจอแสดงรายละเอยีดของเคร่ืองจกัร 

 
- 1.บนัทึกข้อมลู “จ านวนที่ขอเพิม่” 
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- 2.บนัทึกข้อมลู “หมายเหตบุริษัท” 

หมายเหต:ุ 
เมื่อบนัทึกข้อมลู “จ านวนท่ีขอเพิม่” ระบบจะค านวณ “จ านวนสทุธิ” และแสดงให้โดยอตัโนมตัิ  

 
- 1.กดปุ่ ม  เพื่อยืนยนัการเพิ่มจ านวนเคร่ืองจกัร จะปรากฏหน้าจอแสดงรายละเอียดขอ

เพิ่มจ านวนเคร่ืองจกัร 
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- 1.กดปุ่ ม  หากต้องการบนัทึกข้อมลูค าขอเพิ่มจ านวนเคร่ืองจกัร  

- 2.กดปุ่ ม  หากต้องการส่งค าร้องขอเพิ่มจ านวนเคร่ืองจกัร จะปรากฏหน้าจอให้ระบุ
หมายเลข PINID 

 
- บนัทึกข้อมลู “PINID” 

 
- 1.กดปุ่ ม  เพื่อยืนยนัหมายเลข PINID โดยระบบจะท าการส่งค าร้องไปยงัเจ้าหน้าที่เพื่อ

พิจารณาอนมุตั ิ
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6.6 ขอลดจ านวนเคร่ืองจักร 

การขอลดจ านวนเคร่ืองจกัร เป็นหน้าจอส าหรับการขอลดจ านวนเคร่ืองจกัรทีม่ีอยูใ่นบญัชีรายการเคร่ืองจกัร 
สามารถท าได้โดย เลอืกเมนู “การท าบัญชีรายการเคร่ืองจกัร” >> เมนูย่อย >> “สร้างค าขอใหม่” >> เมนูย่อย “ขอลด
จ านวนเคร่ืองจักร” เพื่อเข้าสู่หน้าจอการขอลดจ านวนเคร่ืองจักร 

 
จะปรากฏหน้าจอการขอยื่นค าร้องท าบญัชเีคร่ืองจกัร 

 
- เลือกหมายเลขบตัรส่งเสริมที่ต้องการ เพื่อขอลดจ านวนเคร่ืองจกัร 
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หมายเหต:ุ 
สามารถค้นหาข้อมลูของโครงการได้จากหมายเลขบตัรส่งเสริม, หมายเลขโครงการ, วนัท่ีออกบตัรส่งเสริม และวนัท่ีอนมุตัิ
โครงการ 

จะปรากฏหน้าจอ “ขอลดจ านวนเคร่ืองจกัร” 

 

หมายเหต:ุ 
สามารถค้นหาข้อมลูของโครงการได้จากชื่อเคร่ืองจกัร, เคร่ืองจกัรหลกั และมาตรา 
ระบบจะแสดงข้อความบอกจ านวนรายการท่ีสามารถท าค าขอได้ “จ านวนรายการท่ีสามารถยื่นขอได้ = XX” 

- เลือก Tab เคร่ืองจกัร  
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- เลือกรายการเคร่ืองจกัรที่ต้องการขอลดจ านวนเคร่ืองจกัร  

 
- จะปรากฏหน้าจอแสดงข้อมลูรายละเอียด “ขอลดจ านวนเคร่ืองจกัร” 
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- 1.บนัทึกข้อมลู “จ านวนเคร่ืองจกัรท่ีขอลด” 

- 2.บนัทึกข้อมลู “หมายเหต”ุ 
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หมายเหต:ุ 
เมื่อบนัทึกข้อมลู “จ านวนท่ีขอลด” ระบบจะค านวณ “จ านวนสทุธิ” และแสดงให้โดยอตัโนมตัิ  

- 1.กดปุ่ ม  เพื่อยืนยนัการลดจ านวนเคร่ืองจกัร จะปรากฏหน้าจอแสดงรายละเอียด
จ านวนเคร่ืองจกัรที่ขอลดแสดงเปรียบเทียบกบัจ านวนเคร่ืองจกัรเดิม 
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- 1.กดปุ่ ม  หากต้องการบนัทึกข้อมลูค าขอลดจ านวนเคร่ืองจกัร  

- 2.กดปุ่ ม  หากต้องการส่งค าร้องขอเพิ่มจ านวนเคร่ืองจกัร จะปรากฏหน้าจอให้ระบุ
หมายเลข PINID 

 
- บนัทึกข้อมลู “PINID” 

 

- 1.กดปุ่ ม  เพื่อยืนยนัหมายเลข PINID โดยระบบจะท าการส่งค าร้องไปยงัเจ้าหน้าที่เพื่อ
พิจารณาอนมุตั ิ
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6.7 ขอแก้ไขบัญชีรายการเคร่ืองจักรอื่น ๆ 

การขอแก้ไขบญัชีรายการเคร่ืองจกัรอื่น ๆ เป็นหน้าจอส าหรับการขอแก้ไขบญัชีรายการเคร่ืองจกัรทีม่ีอยู่ในบญัชี
รายการเคร่ืองจกัร สามารถท าได้โดย เลือกเมนู “การท าบัญชีรายการเคร่ืองจกัร” >> เมนูย่อย >> “สร้างค าขอใหม่” >> 
เมนูย่อย “ขอแก้ไขบัญชีรายการเคร่ืองจักรอื่น ๆ” เพื่อเข้าสู่หน้าจอการขอแก้ไขบัญชีรายการเคร่ืองจกัรอื่น ๆ 

 
จะปรากฏหน้าจอการขอยื่นค าร้องท าบญัชเีคร่ืองจกัร 

 
 

- เลือกหมายเลขบตัรส่งเสริมที่ต้องการ เพื่อขอแก้ไขบญัชีรายการเคร่ืองจกัรอื่น ๆ 
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หมายเหต:ุ 
สามารถค้นหาข้อมลูของโครงการได้จากการค้นหาตามเงื่อนไขเชน่ ค้นหาตามหมายเลขบตัรส่งเสริม, หมายเลขโครงการ, 
วนัท่ีออกบตัรส่งเสริม และวนัท่ีอนมุตัิโครงการ 

จะปรากฏหน้าจอแสดง “แบบฟอร์มยื่นค าร้องแก้ไขเคร่ืองจกัรอื่น ๆ” 

 
 ระบบจะแสดงข้อความบอกจ านวนรายการท่ีสามารถท าค าขอได้ “จ านวนรายการท่ีสามารถยื่นขอได้ = XX” 
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3.7.1 การดรูายละเอยีด “ผลิตภณัฑ์” สามารถท าได้โดย 

- เลือก Tab Sheet ผลิตภณัฑ์ เพื่อดรูายละเอยีดรายการผลิตภณัฑ์  

 
- เลือกรายการ “ผลิตภณัฑ์” ที่ต้องการดรูายละเอยีด 

 
จะปรากฏหน้าจอแสดงรายละเอยีดของผลิตภณัฑ์ 
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- 1. กดปุ่ ม  หากต้องการยืนยนัข้อมลูรายการผลิตภณัฑ์ 

3.7.2 การดรูายละเอยีด “ขัน้ตอนการผลิต” สามารถท าได้โดย 

- เลือก Tab Sheet ขัน้ตอนการผลิต เพื่อดรูายละเอียดรขัน้ตอนการผลิต 

 
- เลือกหมายเลขขัน้ตอนการผลิตทีต้่องการ เพื่อดรูายละเอยีดขัน้ตอนการผลิต 
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จะปรากฏหน้าจอแสดงรายละเอยีดของขัน้ตอนการผลิต 

 

- 1.กดปุ่ ม  หากต้องการกลบัไปยงัหน้าจอ “แบบฟอร์มยื่นค าร้องแก้ไขเคร่ืองจกัรอื่น ๆ” 
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3.7.3 การดรูายละเอยีด “เคร่ืองจกัร” สามารถท าได้โดย 

- เลือก Tab Sheet เคร่ืองจกัร เพื่อดรูายละเอยีดรขัน้ตอนการผลิต 

 
- ผู้ใช้เลือกชื่อเคร่ืองจกัรที่ต้องการ เพื่อแก้ไขรายละเอียดของเคร่ืองจกัร 

 
จะปรากฏหน้าจอแสดงรายละเอยีดของเคร่ืองจกัร 
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- 1.แก้ไขข้อมลู “รายละเอียด”  
- 2.แก้ไขข้อมลุ “หน่วย” 
- 3.แก้ไขข้อมลู “เคร่ืองจกัรหลกั” (สถานะของเคร่ืองจกัรประกอบด้วย ใช่, ไม่ใช่) 
- 4.แก้ไขข้อมลู “ก าลงัการผลิตต่อเคร่ือง” 
- 5.แก้ไขข้อมลู “หน่วยก าลงัการผลิต” 
- 6.แก้ไขข้อมลู “สภาพ” (สภาพของเคร่ืองจกัรประกอบด้วย เกา่, ใหม่) 
- 7.แก้ไขข้อมลู “หมายเลขใบรับรองประสิทธิภาพเคร่ืองจกัร” (กรณีเคร่ืองจกัรเป็นสภาพเกา่) 
- 8.แก้ไขข้อมลู “ปีทีเคร่ืองจกัรถกูผลิต (ค.ศ.)” (กรณีเคร่ืองจกัรเป็นสภาพเก่า) 
- 9.แก้ไขข้อมลู “มี BOM หรือไม่” 
- 10.แก้ไขข้อมลู “หมายเหตบุริษัท” 

- 11.กดปุ่ ม  เพื่อยืนยนัการแก้ไขรายละเอยีดเคร่ืองจกัร 

หมายเหต:ุ 
1. ข้อมลู “จ านวน” และ “ก าลงัการผลิตต่อเคร่ือง” จะต้องเป็นจดุทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
2. ข้อมลู “ก าลงัการผลิตรวม” ระบบจะค านวณให้โดยอตัโนมตัิ (ค านวณจากก าลงัการผลิตรวมคณูกบัจ านวน) 
3. กรณีเคร่ืองจกัรเป็นสภาพเกา่ จะต้องแนบ File ใบรับรอง ต้องระบหุมายเลขใบรับรองประสิทธิภาพเคร่ืองจกัร และปีที่

เคร่ืองจกัรถกูผลิต (ค.ศ.) (ปีที่เคร่ืองจกัรถกูผลิตจะต้องเป็นปีที่น้อยกวา่หรือเท่ากบัปีปัจจบุนั) 
4. กรณีที่มีชิน้ส่วนของเคร่ืองจกัร (BOM) จะต้องใส่รายละเอียดของ BOM  
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(1) การเพิม่ขัน้ตอนการผลิต สามารถท าได้โดย 
- เลือก Tab Sheet ขัน้ตอนการผลิต 

 

- 1.กดปุ่ ม  เพื่อท าการเพิ่มขัน้ตอนการผลิต จะปรากฏหน้าจอ 

 
- 1. เลือกรายการ “ขัน้ตอนการผลิต” ที่ต้องการก าหนดเพิม่เติมให้กบัเคร่ืองจกัร โดยท าการ    
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- 1.กดปุ่ ม  เพื่อยืนยนัการเพิ่มขัน้ตอนการผลิต  

 

3.7.4 การแก้ไข “ก าลงัการผลิต” สามารถท าได้โดย  

- เลือก Tab Sheet “ก าลงัการผลิต” เพื่อแก้ไขรายละเอียดก าลงัการผลิต 

 
- 1.แก้ไขข้อมลู “แสดงวิธีค านวณก าลงัการผลิต” 

- 2. แก้ไขข้อมลู “หมายเหตบุริษัท” 

- 3.กดปุ่ ม  เพื่อท าการบนัทึกข้อมลู  
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- 4.กดปุ่ ม  หากต้องการส่งค าร้องขอเพิ่มจ านวนเคร่ืองจกัร จะปรากฏหน้าจอให้ระบุ
หมายเลข PINID 

 
- บนัทึกข้อมลู “PINID” 

 
 

- 1.กดปุ่ ม  เพื่อยืนยนัหมายเลข PINID โดยระบบจะท าการส่งค าร้องไปยงัเจ้าหน้าที่เพื่อ
พิจารณาอนมุตั ิ
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6.8 ขอเพิ่มรายการชื่อรอง 

การขอเพิม่รายการชื่อรอง เป็นหน้าจอส าหรับการขอเพิม่ชื่อรองของรายการเคร่ืองจกัรที่มีอยูใ่นรายชื่อหลกัแล้ว 
เลอืกเมนู “การท าบัญชีรายการเคร่ืองจักร” >> เมนูย่อย “สร้างค าขอใหม่” >> เมนูย่อย “ขอเพิ่มรายการชื่อรอง” เพื่อ
เข้าสู่หน้าจอการขอเพิ่มรายการชื่อรอง 

 
จะปรากฏหน้าจอการขอยื่นค าร้องท าบญัชเีคร่ืองจกัร 

 
- เลือกหมายเลขบตัรส่งเสริมที่ต้องการ เพื่อขอเพิ่มชื่อรอง 
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หมายเหต:ุ 
สามารถค้นหาข้อมลูของโครงการได้จากหมายเลขบตัรส่งเสริม, หมายเลขโครงการ, วนัท่ีออกบตัรส่งเสริม และวนัท่ีอนมุตัิ
โครงการ 

จะปรากฏหน้าจอ “เพิ่มชื่อรอง” 
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หมายเหต:ุ 
สามารถค้นหาข้อมลูของโครงการได้จากชื่อเคร่ืองจกัร, เคร่ืองจกัรหลกั และมาตรา 
ระบบจะแสดงข้อความบอกจ านวนรายการท่ีสามารถท าค าขอได้ “จ านวนรายการท่ีสามารถยื่นขอได้ = XX” 

- 1.กด  เพื่อท าการเพิ่มรายการชื่อรอง จะปรากฏหน้าจอแสดงรายการชื่อรองที่ขอใหม่ ด้านล่าง 
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- 1.บนัทึกข้อมลู “ชื่อรอง” 
- 2.บนัทึกข้อมลู “รายละเอียดชื่อรอง” 
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- 1.กดปุ่ ม  เพื่อยืนยนัการเพิ่มรายการชื่อรอง จะปรากฏหน้าจอแสดงรายการชื่อรองที่

ขอเพิ่ม 
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- 1.กดปุ่ ม  หากต้องการลบรายการชื่อรอง ที่ได้ท าการเพิ่ม 

- 2.กดปุ่ ม  หากต้องการบนัทึกข้อมลูขอเพิ่มรายการชื่อรอง  

- 3.กดปุ่ ม  หากต้องการส่งค าร้องขอเพิ่มจ านวนเคร่ืองจกัร จะปรากฏหน้าจอให้ระบุ
หมายเลข PINID 
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- บนัทึกข้อมลู “PINID” 

 
 

- 1.กดปุ่ ม  เพื่อยืนยนัหมายเลข PINID โดยระบบจะท าการส่งค าร้องไปยงัเจ้าหน้าที่เพื่อ
พิจารณาอนมุตั ิ
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6.9 ขอเพิ่มรายการอะไหล่ 

การขอเพิม่รายการอะไหล่ เป็นหน้าจอส าหรับการขอเพิม่รายการอะไหล่ของบญัชีรายการเคร่ืองจกัร สามารท าได้
โดย เลือกเมนู “การท าบัญชีรายการเคร่ืองจกัร” >> เมนูย่อย “สร้างค าขอใหม่” >> เมนูย่อย “ขอเพิ่มรายการอะไหล่” 
เพื่อเข้าสู่หน้าจอการขอเพิ่มรายการอะไหล่ 

 
จะปรากฏหน้าจอการขอยื่นค าร้องท าบญัชเีคร่ืองจกัร 

 
- เลือกหมายเลขบตัรส่งเสริมที่ต้องการ เพื่อขอเพิ่มรายการอะไหล่ 
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หมายเหต:ุ 
สามารถค้นหาข้อมลูของโครงการได้จากหมายเลขบตัรส่งเสริม, หมายเลขโครงการ, วนัท่ีออกบตัรส่งเสริม และวนัท่ีอนมุตัิ
โครงการ 

จะปรากฏหน้าจอแสดง “แบบฟอร์มค าร้องขอเพิ่มรายการอะไหล่” 

 
 ระบบจะแสดงข้อความบอกจ านวนรายการท่ีสามารถท าค าขอได้ “จ านวนรายการท่ีสามารถยื่นขอได้ = XX” 

- 1.กดปุ่ ม  เพื่อท าการเพิ่มรายละเอียดของอะไหล่ จะปรากฏหน้าจอให้ระบุ
รายละเอียดของอะไหล่ 
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- 1.บนัทึกข้อมลู “ชื่ออะไหล่” 

- 2.บนัทึกข้อมลู “รายละเอียด” 

- 3.บนัทึกเลือก “หน่วย” 

- 4.บนัทึกข้อมลู “ชื่อ File แนบ(Attach Negative List)” (กรณีที่ชือ่ะไหล่เป็น Negative List) 

- 5.บนัทึกข้อมลู “หมายเหต ุNegative List” (กรณีที่ชื่ออะไหล่เป็น Negative List) 

- 6.บนัทึกข้อมลู “หมายเหต”ุ 

หมายเหต:ุ 
กรณีที่ชื่ออะไหล่เป็น Negative List จะต้องแนบ File และต้องใส่หมายเหต ุNegative List โดยระบบจะตรวจสอบให้โดย
อตัโนมตั ิ

 

- 1.ผู้ใช้กดปุ่ ม  เพือ่ท าการเพิม่รายการเคร่ืองจกัร จะปรากฏหน้าจอให้เลือกรายการ
เคร่ืองจกัร 
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หมายเหต:ุ 
สามารถค้นหารายการเคร่ืองจกัรจาก ชื่อเคร่ืองจกัร, มาตรา และสถานะของเคร่ืองจกัร 

- 1.เลือกรายการเคร่ืองจกัรที่ต้องการ โดยเลือก  หน้าชื่อเคร่ืองจกัร 

- 2.กดปุ่ ม  เพื่อยืนยนัการเลือกรายการเคร่ืองจกัร จะปรากฏหน้าจอแสดงข้อมลู
รายละเอียดของอะไหล่ 

 
- 1.กดปุ่ ม  หากต้องการลบรายการเคร่ืองจกัร 

- 2.กดปุ่ ม  เพื่อยืนยนัการเพิ่มรายละเอียดของอะไหล่ จะปรากฏหน้าจอแสดงรายการ
อะไหล่ที่ขอเพิ่ม 
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- 1.กดปุ่ ม เพื่อท าการแก้ไขรายละเอียดของอะไหล่ 

- 2.กดปุ่ ม  หากต้องการลบรายการอะไหล่  

- 3.กดปุ่ ม  หากต้องการเพิม่รายการอะไหล่ 

- 4.กดปุ่ ม  หากต้องการบนัทึกข้อมลูค าขอเพิ่มรายการ  

- 5.กดปุ่ ม  หากต้องการส่งค าร้องขอเพิ่มจ านวนเคร่ืองจกัร จะปรากฏหน้าจอให้ระบุ
หมายเลข PINID 

 
- บนัทึกข้อมลู “PINID” 
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- 1.กดปุ่ ม  เพื่อยืนยนัหมายเลข PINID โดยระบบจะท าการส่งค าร้องไปยงัเจ้าหน้าที่เพื่อ
พิจารณาอนมุตั ิ
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6.10 ขอเพิ่มรายการแม่พมิพ์ 

การขอเพิม่รายการแม่พิมพ์ เป็นหน้าจอส าหรับการขอเพิม่รายการแม่พิมพ์ของบญัชีรายการเคร่ืองจกัรสามารถท าได้
โดย เลือกเมนู “การท าบัญชีรายการเคร่ืองจักร” >> เมนูย่อย “สร้างค าขอใหม่” >> เมนูย่อย “ขอเพิ่มรายการแม่พิมพ์” 
เพื่อเข้าสู่หน้าจอการขอเพิ่มรายการแม่พิมพ์ 

 
จะปรากฏหน้าจอการขอยื่นค าร้องท าบญัชเีคร่ืองจกัร 

 
- ผู้ใช้เลือกหมายเลขบตัรส่งเสริมทีต้่องการ เพื่อขอเพิม่รายการแม่พมิพ์ 
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หมายเหต:ุ 
สามารถค้นหาข้อมลูของโครงการได้ โดยใช้เงื่อนไข ค้นหาจากหมายเลขบตัรส่งเสริม, หมายเลขโครงการ, วนัท่ีออกบตัร
ส่งเสริม และวนัท่ีอนมุตัิโครงการ 

จะปรากฏหน้าจอแสดง “แบบฟอร์มค าร้องขอเพิ่มรายการแม่พมิพ์” 

 
  ระบบจะแสดงข้อความบอกจ านวนรายการท่ีสามารถท าค าขอได้ “จ านวนรายการท่ีสามารถยื่นขอได้ = XX” 

- 1.กดปุ่ ม  เพื่อท าการเพิ่มรายละเอียดของแม่พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอให้ระบุ
รายละเอียดของแม่พิมพ์ 
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- 1.บนัทึกข้อมลู “ชื่อแม่พิมพ์” 

- 2.บนัทึกข้อมลู “รายละเอียด” 

- 3.บนัทึกเลือก “หน่วย” 

- 4.บนัทึกข้อมลู “ชื่อ File แนบ(Attach Negative List)” (กรณีที่ชือ่แม่พิมพ์เป็น Negative List) 

- 5.บนัทึกข้อมลู “หมายเหต ุNegative List” (กรณีที่ชื่อแม่พิมพ์เป็น Negative List) 

หมายเหต:ุ 
1. “วนัท่ีเร่ิมต้นน าเข้าแม่พิมพ์” และ “วนัท่ีสิน้สดุน าเข้าแม่พมิพ์” ระบบจะแสดงให้โดยอตัโนมตัิ 
2. กรณีที่ชื่อแม่พมิพ์เป็น Negative List จะต้องแนบ File และต้องใส่หมายเหต ุNegative List โดยระบบจะตรวจสอบให้

โดยอตัโนมตั ิ

จะปรากฏหน้าจอแสดงข้อมลูรายละเอียดของแม่พมิพ์ 

 

- 1.กดปุ่ ม  เพื่อท าการเพิ่มขัน้ตอนการผลิต จะปรากฏหน้าจอให้เลือกขัน้ตอนการผลิต 



 User Manual-eMT System 
 

103 

 
- 1.เลือกขัน้ตอนการผลิตที่ต้องการ โดยเลือก  หน้าหมายเลขขัน้ตอนการผลิต 

- 2.กดปุ่ ม  เพื่อยืนยนัการเลือกขัน้ตอนการผลิต จะปรากฏหน้าจอแสดงข้อมลู
รายละเอียดของแม่พิมพ์ 

 
- 1.กดปุ่ ม  หากต้องการลบรายการขัน้ตอนการผลิต  

- 2.กดปุ่ ม  เพื่อยืนยนัการเพิ่มรายละเอียดของแม่พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอแสดงรายการ
แม่พิมพ์ที่ขอเพิม่ 
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- 1.กดปุ่ ม เพื่อท าการแก้ไขรายละเอียดของแม่พมิพ์ 

- 2.กดปุ่ ม  หากต้องการลบรายการมพ์ 

- 3.กดปุ่ ม  หากต้องการบนัทึกข้อมลูค าขอเพิ่มรายการแม่พิมพ์  

- 4.กดปุ่ ม  หากต้องการส่งค าร้องขอเพิ่มจ านวนเคร่ืองจกัร จะปรากฏหน้าจอให้ระบุ
หมายเลข PINID 

 
- บนัทึกข้อมลู “PINID” 

 
 

- 1.กดปุ่ ม  เพื่อยืนยนัหมายเลข PINID โดยระบบจะท าการส่งค าร้องไปยงัเจ้าหน้าที่เพื่อ
พิจารณาอนมุตั ิ
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6.11 ค าขอท่ีบันทกึไว้ 

ค าขอที่บนัทึกไว้ เป็นหน้าจอส าหรับแสดงรายการค าขอที่ได้ท าการสร้างไว้ในระบบ และสามารถท าการเพิ่ม ลบ 
แก้ไขค าขอได้ ท าได้โดย เลือกเมนู  “ค าขอที่บันทกึไว้” เพื่อเข้าสู่หน้าจอค าขอที่บนัทกึไว้ 

 
จะปรากฏหน้าจอแสดงรายการค าขอที่บนัทึกไว้ 

 
- 1.กดปุ่ ม  หากต้องการลบค าขอที่บนัทึกไว้  
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3.11.1 การดรูายละเอยีดค าขอ 

 
- 1.เลือกเลขที่บนัทึกที่ต้องการ เพือ่ดรูายละเอยีดค าขอที่ได้ท าการบนัทึกไว้ 

จะปรากฏหน้าจอแสดงรายละเอยีดค าขอที่ได้ท าการบนัทึกไว้ 
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3.11.2 การแก้ไขหรือเพิม่รายการข้อมลูในค าขอ 
- เลือกเลขที่บนัทึกที่ต้องการ เพื่อดรูายละเอยีดค าขอที่ได้ท าการบนัทึกไว้ 

 
จะปรากฏหน้าจอแสดงรายละเอยีดค าขอที่ได้ท าการบนัทึกไว้ 
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- การแก้ไขหรือเพิม่รายการข้อมลูในค าขอ จะเป็นไปตามเงื่อนไขของค าขอในแต่ละประเภท 

- 1.กดปุ่ ม  หากต้องการบนัทึกข้อมลูค าขอ 

- 2.กดปุ่ ม  หากต้องการส่งค าร้องที่บนัทึกไว้ในสถานะค าขอที่บนัทึกไว้ โดยจะปรากฏ
หน้าจอให้ระบหุมายเลข PINID 

 
- บนัทึกข้อมลู “PINID” 

 
 

- 1.กดปุ่ ม  เพื่อยืนยนัหมายเลข PINID โดยระบบจะท าการส่งค าร้องไปยงัเจ้าหน้าที่เพื่อ
พิจารณาอนมุตั ิ
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6.12 ค าขอท่ีรออยู่ในขัน้ตอนการอนุมัติ / แก้ไข 

ค าขอที่รออยูใ่นขัน้ตอนการอนมุตัิหรือแก้ไข เป็นหน้าจอส าหรับแสดงรายการค าขอที่ได้ท าการส่งค าร้องไปยงัผู้ท า
การอนมุตัเิพื่อรอการอนมุตัิหรือแก้ไข การใช้งานสามารถท าได้โดย เลือกเมนู “ค าขอที่รออยู่ในขัน้ตอนการอนุมัติ / แก้ไข” 
เพื่อเข้าสู่หน้าจอค าขอที่รอยู่ในขัน้ตอนการอนุมัติ / แก้ไข 

 
จะปรากฏหน้าจอแสดงรายการค าขอที่รออยู่ในขัน้ตอนการอนมุตัหิรือแก้ไข 

 
- 1.เลือก “หมายเลขค าร้อง” ที่ต้องการดรูายละเอยีดและสถานะ 
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3.12.1 การแก้ไขข้อมลูในค าร้อง สามารถท าได้โดย 

 
- 1.เลือกหมายเลขค าร้องทีม่ีสถานะ “แก้ไข” 

จะปรากฏหน้าจอรายละเอียดของหมายเลขค าร้องทีต้่องท าการ “แก้ไข” 

 
- ท าการแก้ไขข้อมลูตามประเภทค าขอที่แก้ไข 

- 1.กดปุ่ ม  หากต้องการบนัทึกข้อมลู 

- 2.กดปุ่ ม  หากต้องการส่งค าร้องไปยงัผู้พิจารณา 
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3.12.2 การรับผลการพิจารณา สามารถท าได้โดย  

 
- 1.เลือกหมายเลขค าร้องทีม่ีสถานะ “รับผลการพิจารณา 

จะปรากฏหน้าจอรายละเอียดของหมายเลขค าร้องทีต้่องท าการ “รับผลการพิจารณา” 

 

- 1.กดปุ่ ม  เพื่อท าการรับผลการพิจารณาค าขอ  จะปรากฏหน้าจอให้ระบุ
หมายเลข PINID 

 
- บนัทึกข้อมลู “PINID” 
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- 1.กดปุ่ ม  เพื่อยืนยนัหมายเลข PINID  

หมายเหต:ุ 
1. สถานะของค าร้องประกอบไปด้วย รออนมุตัิ, แก้ไข, รับผลพิจารณา 

- สถานะรออนมุตัิ หมายถึง รอการอนมุตัิค าขอจากผู้ท าการอนมุตัิ  
- สถานะแก้ไข หมายถงึ ผู้อนมุตัิสง่ค าขอกลบัมาให้ท าการแก้ไขรายละเอียดของค าขอ 
- สถานะรับผลพจิารณา หมายถึง การรับผลการพิจารณาจากผู้ท าการอนมุตัิ 

8 การด าเนินการกบัค าขอ จะขึน้อยู่กบัสถานะของค าขอในแต่ละประเภท 
8 ค าขอที่มีสถานะ “แก้ไข” จะมกี าหนดระยะเวลาในการสิน้สดุการแก้ไข 

8 ค าขอทีม่ีสถานะ “แก้ไข” เมื่อท าการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องท าการ  ทกุครั ้

8 ค าขอทีแ่สดงสถานะ  จะต้องท าการรับผลการพิจารณาก่อน ค าขอนัน้จึงจะมีผลต่อโครงการ
นัน้ๆ 
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6.13 ค าขอท่ีด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

ค าขอที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว เป็นหน้าจอส าหรับแสดงรายการค าขอที่ได้ท าการรับผลการพิจารณาแล้ว สามารถ
ใช้งานได้โดย เลอืกเมนู  “ค าขอที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว” เพื่อเข้าสู่หน้าจอค าขอที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

 
จะปรากฏหน้าจอแสดงรายการค าขอที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

 
 

หมายเหต:ุ 
สามารถค้นหาข้อมลูรายการค าขอที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้วได้ โดยใช้เงื่อนไข ค้นหาจาก 

1.ชื่อค าร้อง 
2.หมายเลขค าร้อง 
3.เลขที่อนมุตัิ 
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- 1.เลือกหมายเลขค าร้องทีต้่องการ เพื่อดรูายละเอียดข้อมลู 

 
จะปรากฏหน้าจอ “แสดงรายละเอียดของแบบฟอร์มค าร้อง” 
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7. การค า้ประกันเคร่ืองจักร 
การค า้ประกนัเคร่ืองจกัร เป็นระบบที่จดัท าขึน้ใช้สร้างค าขอค า้ประกนัเคร่ืองจกัร 

4.2 UploadExcel 

การ UploadExcel สามารถท าได้โดย เลือกเมนู “การค า้ประกนัเคร่ืองจักร” >> เมนูย่อย “สร้างค าขอใหม่” >> 
เมนูย่อย “UploadExcel” เพื่อเข้าสู่หน้าจอการ Upload File Excel 

 
จะปรากฏหน้าจอขอยื่นค าร้องท าบญัชี 

 
- เลือกหมายเลขโครงการที่ต้องการ Upload File Excel 
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จะปรากฏหน้าจอ “Upload File Excel” 

 
- กดปุ่ ม  เพือ่เลือกไฟล์ Excel จะปรากฏหน้าจอ 

 

- เลือกไฟล์ Excel ที่ต้องการ Upload 

 

- 1.กดปุ่ ม  เพื่อท าการเลือกไฟล์  
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- 1.ผู้ใช้กดปุ่ ม  เพื่อน าข้อมลูไฟล์ Excel เข้าสู่ระบบ จะปรากฏข้อความ  

 

หมายเหต:ุ 
1. การค้นหาข้อมลูโครงการ สามารถค้นหาข้อมลูของโครงการได้จากหมายเลขบตัรส่งเสริม, หมายเลขโครงการ, วนัท่ีออก

บตัรส่งเสริม และวนัท่ีอนมุตัิโครงการ 
2. การ Upload ข้อมลูการขอค า้ประกนัเคร่ืองจกัร จะต้องประกอบข้อก าหนดของข้อมลูตา่งๆ ดงันี ้

2.1 Request Collateral (กลุ่มข้อมลูการค า้ประกนั) ประกอบไปด้วยรายการข้อมลู ได้แก่ 
กลุ่มข้อมูลค า้ประกนั 

Field Data Type Format Description Mandatory 
Promote Card ขอัความ   หมายเลขบตัรส่งเสริม Required 
Invoice Number ขอัความ   เลขที่ใบก ากบัภาษี Required 
Invoice Date ข้อความ YYMMDDDD 

 ปี คศ. 
วนัท่ีบนใบก ากบัภาษี Required 

Port Import ข้อความ  ท่าที่ของตกมาถึง  ให้ใส่รหสัหน่วย
โดยดจูาก Sheet ที่ชื่อว่า Port Import 

Required 

Date Import ข้อความ YYMMDDDD 
 ปี คศ. 

วนัท่ีของตกมาถึง Required 

Country ข้อความ 
  

ส่งมาจากประเทศ ให้ใส่รหสัหน่วย
โดยดจูาก Sheet ที่ชื่อว่า Country 

Required 

Currency ข้อความ 
  

สกลุเงิน ให้ใส่รหสัหน่วยโดยดจูาก 
Sheet ที่ชื่อวา่ Currency 

Required 

Exchange Rate ตวัเลขทศนยิม 2 หลกั   อตัราแลกเปล่ียน Required 

Value CIF ตวัเลขทศนยิม 2 หลกั   มลูค่า CIF งวดนี ้ Required 
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หมายเหต:ุ 
Value Rate ตวัเลขทศนยิม 2 หลกั   มลูค่าอากรงวดนี ้ Required 

Note ข้อความ   หมายเหต ุ Implied 
 
2.2 Collateral Item (กลุ่มข้อมลูรายการค า้ประกนั) ประกอบไปด้วยรายการข้อมลู ได้แก่ 

กลุ่มข้อมูลรายการค า้ประกนั 
Field Data Type Format Description Mandatory 

Collateral Item ตวัเลข   ล าดบัท่ีเคร่ืองจกัรค า้ประกนั Required 
Section ข้อความ 

 
เป็นรหสัมาตราดขู้อมลูจาก Sheet ที่
ชื่อว่า SectionCode 

Required 

Item Type ข้อความ   หมายเลขกระบวนการผลิต Required 
Item Name ข้อความ   รหสัประเภทรายการ Required 
Description ข้อความ     Implied 
Quantity ตวัเลขทศนยิม 2 หลกั   จ านวนทีจ่ขอค า้ประกนั Required 

Unit ข้อความ   หน่วย(มาตรฐาน) ให้ใส่รหสัหน่วยโดย
ดจูาก Sheet ที่ชื่อว่า Unit Code 

Required 

Predicament ตวัเลข   สภาพของเคร่ืองจกัรที่จะน าเข้า ถ้า
เป็นเคร่ืองจกัรเก่าให้ใส่เลข 0 ถ้าเป็น
เคร่ืองจกัรใหม่ให้ใส่เลข 1  

Implied 

Invoice Value ตวัเลขทศนยิม 2 หลกั   มลูค่าตามใบก ากบัภาษี Required 

Currency ข้อความ   เป็นรหสัสกลุเงินดขู้อมลูจาก Sheet ที่
ชื่อว่า CurrencyCode 

Required 

Note ข้อความ   หมายเหต ุ Implied 
Year ตวัเลข YYYY 

(2007) 
ปีที่เคร่ืองจกัรถกูผลิต (ค.ศ.) Implied 

Machine 
Certification Number 

ข้อความ   หมายเลขใบรับรองประสิทธิภาพ
เคร่ืองจกัร 

Implied 

3. ไฟล์ข้อมลูที่ได้ท าการ Upload เข้าสู่ระบบจะบนัทึกเป็นรายการค าขออยู่ในเมน ู“ค าขอที่ได้บนัทึกไว้” 
4. กรณีไฟล์ข้อมลูที่ได้ท าการ Upload เข้าสู่ระบบไม่ถกูต้อง ระบบจะท าการแสดงข้อมลูให้ทราบ ดงัภาพ 
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4.3 ขอค า้ประกันเคร่ืองจักร 
การขอค า้ประกนัเคร่ืองจกัรสามารถท าได้โดย  เลือกเมนู “การค า้ประกันเคร่ืองจักร” >> เมนูย่อย “สร้างค าขอ

ใหม่” >> เมนูย่อย “ขอค า้ประกันเคร่ืองจกัร” เพื่อเข้าสู่หน้าจอการขอค า้ประกนัเคร่ืองจักร 

 
จะปรากฏหน้าจอขอยื่นค าร้องค า้ประกนั 

 
- 1.เลือกหมายเลขโครงการทีต้่องการ เพื่อขอค า้ประกนัเคร่ืองจกัร 
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หมายเหต:ุ 
สามารถค้นหาข้อมลูของโครงการได้โดยใช้เงื่อนไข ค้นหาตามหมายเลขบตัรส่งเสริม, หมายเลขโครงการ, วนัท่ีออกบตัร
ส่งเสริม และวนัท่ีอนมุตัิโครงการ 

จะปรากฏหน้าจอแสดง “แบบฟอร์มยื่นค าร้องขอค า้ประกนั” 

 
 

 ระบบจะแสดงข้อความบอกจ านวนรายการท่ีสามารถท าค าขอได้ “จ านวนรายการท่ีสามารถยื่นขอได้ = XX” 
4.2.1 เลือก Tab ค าร้องขอค า้ประกนั เพื่อระบรุายละเอียดการขอค า้ประกนั 

- 1.บนัทึกข้อมลู “เลขที่ก ากบัสินค้า” 
- 2.บนัทึกเลือก “ท่าที่ของตกมาถงึ” 
- 3.บนัทึกข้อมลู “มลูค่า CIF งวดนี”้ 

- 4.บนัทึกข้อมลู “มลูค่าอากรงวดนี”้ 
- 5.บนัทึกเลือก “ส่งมาจากประเทศ” 
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- 6.บนัทึกเลือก “วนัท่ีก ากบัสินค้า” 
- 7.บนัทึกเลือก “วนัท่ีของตกมาถงึ” 
- 8.บนัทึกข้อมลู “หมายเหต”ุ 

หมายเหต:ุ 
ข้อมลู “มลูค่า CIF สะสมของโครงการ” และ “มลูค่าอากรสะสม” ระบบจะค านวณและแสดงผลให้โดยอตัโนมตัิ เมื่อผู้ใช้ท า
การรับผลการพิจารณาเรียบร้อยแล้วและสถานะต้องเป็นอนมุตัิ 

จะปรากฏหน้าจอแสดงข้อมลูค าร้องขอค า้ประกนั  

 
 

4.2.2 ผู้ใช้เลือก Tab รายการเคร่ืองจกัรค า้ประกนั เพื่อระบรุายการเคร่ืองจกัรค า้ประกนั 

 

- 1.กดปุ่ ม  เพื่อเพิ่มรายการเคร่ืองจกัรค า้ประกนั จะปรากฏหน้าจอให้ระบรุายการ
เคร่ืองจกัรค า้ประกนั 
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- 1.บนัทึกเลือก “มาตรา” (มาตราประกอบด้วย มาตรา 28, มาตรา 29 และไม่ใช้สิทธ์) 

- 2.บนัทึกเลือก “ประเภทรายการ” (ประเภทของรายการประกอบด้วย เคร่ืองจกัร, อะไหล่ และ
แม่พิมพ์) 

- 3.บนัทึกข้อมลู “ชื่อรายการ” 

- 4.บนัทึกข้อมลู “รายละเอียด” 

- 5.บนัทึกข้อมลู “จ านวน” 

- 6.บนัทึกข้อมลู “ล าดบัรายการใน Invoice” 

- 7.บนัทึกเลือก “สภาพ” (สภาพของเคร่ืองจกัรประกอบด้วย เกา่, ใหม่) 

- 8.บนัทึกเลือก “หน่วย” 

- 9. .บนัทึกเลือก “ล าดบัรายการในใบขน” 

- 10.บนัทึกข้อมลู “มลูค่าตาม Invoice(ตามสกลุเงิน)” 

- 11.บนัทึกข้อมลู “หมายเหต”ุ 

- 12.บนัทึกข้อมลู “ปีที่เคร่ืองจกัรถกูผลิต (ค.ศ.)” (กรณีเคร่ืองจกัรเป็นสภาพเก่า) 

- 13.บนัทึกข้อมลู “หมายเลขใบรับรองประสิทธิภาพเคร่ืองจกัร” (กรณีเคร่ืองจกัรเป็นสภาพเก่า) 

- 14.บนัทึกข้อมลู “ชื่อ File แนบ (Attach ใบรับรอง)” (กรณีเคร่ืองจกัรเป็นสภาพเกา่) 

หมายเหต:ุ 
ข้อมลู “จ านวน” และ “มลูคา่ตามใบก ากบัสินค้า” จะต้องเป็นทศนิยม 2 ต าแหน่ง 

จะปรากฏหน้าจอแสดงข้อมลูรายการเคร่ืองจกัรค า้ประกนั 
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- 1.กดปุ่ ม  เพื่อยืนยนัการเพิ่มรายการเคร่ืองจกัรค า้ประกนั จะปรากฏหน้าจอแสดง

ข้อมลูรายการเคร่ืองจกัรค า้ประกนั 

 
- 1.กดปุ่ ม   หากต้องการแก้ไขข้อมลูรายการเคร่ืองจกัรค า้ประกนั 

- 2.กดปุ่ ม    หากต้องการลบรายการเคร่ืองจกัรค า้ประกนั  

- 3.กดปุ่ ม  หากต้องการเพิม่รายการเคร่ืองจกัรค า้ประกนั 

- 4.กดปุ่ ม  หากต้องการบนัทึกข้อมลูค าร้องขอค า้ประกนั  

- 5.กดปุ่ ม  หากต้องการส่งค าร้องขอเพิ่มจ านวนเคร่ืองจกัร จะปรากฏหน้าจอให้ระบุ
หมายเลข PINID 
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- บนัทึกข้อมลู “PINID” 

 
 

- 1.กดปุ่ ม  เพื่อยืนยนัหมายเลข PINID โดยระบบจะท าการส่งค าร้องไปยงัเจ้าหน้าที่เพื่อ
พิจารณาอนมุตั ิ
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4.4 ขอยกเลิกค า้ประกันเคร่ืองจักร 

การขอยกเลิกค า้ประกนัเคร่ืองจกัร เป็นหน้าจอส าหรับการขอยกเลิกการค า้ประกนัเคร่ืองจกัร การขอยกเลิกการค า้
ประกนัเคร่ืองจกัรสามารถท าได้เมื่อผู้ใช้ได้ท าการขอค า้ประกนัเคร่ืองจกัรแล้ว  โดยเลือกเมนู  “การค า้ประกันเคร่ืองจักร” >> 
เมนูย่อย “สร้างค าขอใหม่” >> เมนูย่อย “ขอยกเลกิค า้ประกนัเคร่ืองจักร” เพื่อเข้าสู่หน้าจอการขอยกเลกิค า้ประกนั
เคร่ืองจักร 

 
จะปรากฏหน้าจอขอยื่นค าร้องท าบญัช ี

 
- 1.เลือก “หมายเลขโครงการ” ที่ต้องการขอยกเลิกค า้ประกนั 
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จะปรากฏหน้าจอรายละเอียด การขอยกเลิกการค า้ประกนั 

 

- 1.เลือก “หมายเลขค าร้อง” ที่ต้องการขอยกเลิกค า้ประกนั 
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จะปรากฏหน้าจอ  “แบบฟอร์มยืน่ค าร้องขอยกเลิกค า้ประกนัเคร่ืองจกัร” 

 
- 1.บนัทึกข้อมลู “หมายเหตยุกเลิก” 

 

- 1.กดปุ่ ม  เพื่อท าการบนัทึกข้อมลูค าขอยกเลิกค า้ประกนัเคร่ืองจกัร 

- 2.กดปุ่ ม  หากต้องการส่งค าร้องขอเพิ่มจ านวนเคร่ืองจกัร จะปรากฏหน้าจอให้ระบุ
หมายเลข PINID 

หมายเหต:ุ 
1. สามารถค้นหาข้อมลูของโครงการได้จากหมายเลขบตัรส่งเสริม, หมายเลขโครงการ, วนัท่ีออกบตัรส่งเสริม และวนัท่ี

อนมุตัิโครงการ 
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- บนัทึกข้อมลู “PINID” 

 
 

- 1.กดปุ่ ม  เพื่อยืนยนัหมายเลข PINID โดยระบบจะท าการส่งค าร้องไปยงัเจ้าหน้าที่เพื่อ
พิจารณาอนมุตั ิ
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4.5 ค าขอท่ีรอผลตอบรับจากกรมศุลกากร 

ค าขอทีร่อผลตอบรับจากกรมศลุกากร เป็นหน้าจอส าหรับแสดงรายการค าขอที่อยูใ่นสถานะรอรับผลตอบรับจาก
กรมศลุกากร สามารถใช้งานได้โดย เลือกเมนู  “ค าขอที่รอรับผลตอบรับจากกรมศุลกากร” เพื่อเข้าสู่หน้าจอค าขอที่รอผล
ตอบรับจากกรมศุลกากร ค ำขอที่แสดงจะมีค ำขอกำรขอค ้ำประกันเคร่ืองจักร ค ำขอยกเลกิค ้ำประกนัเคร่ืองจักร ค ำ
ขอสังปล่อยเคร่ืองจักร และค ำขอยกเลิกส่ังปล่อยเคร่ืองจักร 

 
จะปรากฏหน้าจอแสดงรายการค าขอรอรับผลตอบรับจากกรมศลุกากร 

 
 ผู้ใช้สามารถเรียกเข้าไปดขู้อมลูที่ส่งไปให้กรมศุลกากรแล้วขึน้มาดไูด้โดย 
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- เลือก “หมายเลขค าร้อง” ที่ต้องการดรูายละเอียดข้อมลูที่ส่งไปให้กรมศลุกากรแล้วขึน้มาโดย

รายละเอียดข้อมลูขึน้อยูก่บัประเภทของค าร้องที่แสดขึน้มา 
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8. การสั่งปล่อยเคร่ืองจกัร 
การสัง่ปล่อยเคร่ืองจกัร เป็นระบบการขอใช้สิทธ์ิยกเว้นหรือลดหยอ่นภาษีน าเข้าเคร่ืองจกัรตามที่ได้รับสิทธิของ

โครงการ  

8.1 UploadExcel 

การ UploadExcel สามารถท าได้โดยผู้ใช้เลือกเมน ู “การสัง่ปล่อยเคร่ืองจกัร” >> เมนยู่อย “สร้างค าขอใหม่” >> 

เมนยู่อย “UploadExcel” เพื่อเข้าสู่หน้าจอการ Upload File Excel 

 
 จะปรากฎหน้าจอ เลือกบตัรส่งเสริม  
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- เลือกบตัรส่งเสริมทีต้่องการท าค าขอสัง่ปล่อยด้วยวิธี Upload File Excel 

จะปรากฏหน้าจอ “Upload File Excel” 

 

- 1.กดปุ่ ม  เพื่อเลือกไฟล์ Excel จะปรากฏหน้าจอ 

 

- ผู้ใช้เลือกไฟล์ Excel ทีต้่องการ Upload 

- 1.กดปุ่ ม  เพื่อท าการยืนยนัการเลือกไฟล์  
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- 1.ผู้ใช้กดปุ่ ม  เพื่อน าข้อมลูไฟล์ Excel เข้าสู่ระบบ จะปรากฏข้อความ  

 
 

 

 

 

หมายเหต:ุ 
1 ไฟล์ที่ได้ท าการ Upload จะบนัทึกอยู่ในเมน ู“ค าขอที่ได้บนัทึกไว้” 
2 หากไม่สามารถท าการ Upload ไฟล์ข้อมลูได้ ระบบจะแสดงข้อความ 

 
ให้ท าการตรวจสอบรูปแบบของข้อมลู 
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8.2 สั่งปล่อยเคร่ืองจักร 

การสัง่ปล่อยเคร่ืองจกัรสามารถท าได้โดยผู้ใช้เลือกเมน ู“การสัง่ปล่อยเคร่ืองจกัร” >> เมนยู่อย “สร้างค าขอใหม่” >> 
เมนยู่อย “สัง่ปล่อยเคร่ืองจกัร” เพื่อเข้าสู่หน้าจอการสัง่ปล่อยเคร่ืองจกัร 

 
จะปรากฏหน้าจอ “การสัง่ปล่อยเคร่ืองจกัร” 

 
- เลือกหมายเลขบตัรส่งเสริม ที่ต้องการขอสัง่ปล่อยเคร่ืองจกัร จะปรากฏหน้าจอแบบค าร้องขอสัง่

ปล่อยเคร่ืองจกัร 
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ระบบจะแสดงข้อความบอกจ านวนรายการท่ีสามารถท าค าขอได้ “จ านวนรายการท่ีสามารถยื่นขอได้ = XX” 

- 1.กดปุ่ ม  เพื่อบนัทึกข้อมลูค าร้องการสัง่ปล่อยเคร่ืองจกัร 
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1.ประเภทการสัง่ปล่อยเคร่ืองจกัรมี 4 ประเภท  

- การสัง่ปล่อยเคร่ืองจกัรปกติ 

- การสัง่ปล่อยเคร่ืองจกัรถอนค า้ 

- การสัง่ปล่อยเคร่ืองจกัรคืนอากร 

- การสัง่ปล่อยเคร่ืองจกัรจากส่งซ่อม 

- การสัง่ปล่อยคืนอากรจากส่งซ่อม 

- การสัง่ปล่อยเคร่ืองจกัรส่งซ่อม(นอกระบบ) 

- การสัง่ปล่อยคืนอากรจากส่งซ่อม(นอกระบบ) 
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8.2.1 การสั่งปล่อยเคร่ืองจักรปกติ  
ระบบจะท าการตรวจดวู่ารายการเคร่ืองจกัรที่ผู้ใช้ขออนมุตัจิะสัง่ปล่อยตรงกบัท่ีมีอยู่ในบญัชีทกุรายการและไม่เกิน

จ านวนที่ระบไุว้ในบญัชีหรือไม่ ถ้าใช่ระบบ eMT ก็จะจดัเตรียมข้อมลูเพื่อให้ผู้ใช้ยืนยนั ก่อนจะส่งไปยงักรมศลุกากรเพื่อให้กรม
ศลุกากรสัง่ปล่อยเคร่ืองจกัร หรือถ้าไม่ผู้ใช้ก็สามารถยื่นค าร้องขอเพิ่มรายการในบญัชีเคร่ืองจกัร หรือสัง่ปล่อยเฉพาะเคร่ืองจกัรท่ีมี
ชื่อตรงกบัในบญัชี หลงัจากนัน้ระบบ eMT ก็จะจดัเตรียมข้อมลูเพื่อให้ผู้ใช้ยืนยนั ก่อนจะส่งข้อมลูไปยงักรมศลุกากรเพื่อให้กรม
ศลุกากรสัง่ปล่อยเคร่ืองจกัรต่อไป ขัน้ตอนการสัง่ปล่อยปกติ สามารถด าเนินการได้ดงันี ้

 
- 1.บนัทึกเลือกข้อมลู “ประเภทการสัง่ปล่อย” = “สัง่ปล่อยปกติ” 

- 2.บนัทึกข้อมลู “Invoice No.” 

- 3.บนัทึกข้อมลู “Invoice Date” 

- 4.บนัทึกข้อมลู “วนัท่ีน าเข้า” 

- 5.บนัทึกเลือกข้อมลู “ด่านท่ีเดินพิธีการ” 
- 6.บนัทึกเลือกข้อมลู “ส่งมาจากประเทศ” 

- 7.บนัทึกเลือกข้อมลู “สกลุเงิน” 

- 8.บนัทึกข้อมลู “อตัราแลกเปล่ียน” 

- 9.บนัทึกข้อมลู “หมายเหต”ุ 
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- 1.กดปุ่ ม  ข้อมลูจะปรากฏหน้าจอรายการสัง่ปล่อยเคร่ืองจกัรด้านล่าง 
 จะปรากฎหน้าจอและข้อความดา่นล่าง 

 
 

 

- 1.กดปุ่ ม  เพื่อท าการเพิ่มรายการสัง่ปล่อยเคร่ืองจกัร จะปรากฏหน้าจอ 
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- 1.เลือก “เงื่อนไข” การค้นหาข้อมลูเคร่ืองจกัร กดปุ่ ม  จะแสดงรายการข้อมลูเคร่ืองจกัร
ตามเงื่อนไขที่ได้ท าการสัง่ค้นหา 

 
- 1.เลือกชื่อเคร่ืองจกัรที่ต้องการ “สัง่ปล่อย”  
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จะปรากฏหน้าจอ 

 
- 1.บนัทึกข้อมลู “จ านวนที่ของสัง่ปล่อย” 

- 2.บนัทึกข้อมลู “ล าดบัรายการสัง่ปล่อยใน Invoice” 

- 3.บนัทึกข้อมลู “ล าดบัรายการในใบขนสินค้าขาเข้า” 

- 4.บนัทึกข้อมลู “มลูค่าการสัง่ปล่อย” 
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- 1.กดปุ่ ม  เพื่อบนัทึกข้อมลูการสัง่ปล่อย  จะปรากฏหน้าจอ 
 จะปรากฎหน้าจอและข้อความดา่นล่าง 
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- 1.กดปุ่ ม  หากต้องการเพิม่รายการสัง่ปล่อยเคร่ืองจกัร 

- 2.กดปุ่ ม  เพื่อท าการกลบัสู่หน้าส่งข้อมลู  จะปรากฏหน้าจอ 

 

- 1.กดปุ่ ม  หากต้องการส่งค าร้องขอสัง่ปล่อยเคร่ืองจกัร จะปรากฏหน้าจอให้ระบุ
หมายเลข PINID 

- 2.กดปุ่ ม   หากต้องการบนัทึกข้อมลูไว้ก่อนและต้องการท่ีจะเรียกข้อม,ุขึน้มา
ตรวจสอบหรือเพิม่ข้อมลูการสัง่ปล่อยภายหลงั โดยค าขอจะอยู่ใน List “ค าขอบนัทึกไว้” 
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- บนัทึกข้อมลู “PINID” 

 

- 1.กดปุ่ ม  เพื่อยืนยนัหมายเลข PINID โดยระบบจะท าการส่งค าร้องไปยงัเจ้าหน้าที่เพื่อ
พิจารณาอนมุตั ิ

หมายเหต:ุ 
1 ข้อมลู “อตัราแลกเปล่ียน” และ “มลูค่า CIF ของใบก ากบัภาษี” จะต้องเป็นจดุทศนยิม 2 ต าแหน่ง 
2 การค้นหาข้อมลูเพื่อใช้ในการสัง่ปล่อยปกติ สามารถท าการค้นหาได้ตามเงื่อนไขตา่งๆ คือ ประเภทการสัง่ปล่อย, ชื่อ

เคร่ืองจกัร, สภาพเคร่ืองจกัร 

โดยข้อมลูที่ส่งแล้วจะไปอยู่ใน List “ค าขอที่รอผลตอลกลับจากกรมศุลกากร” และมีสถานะเป็น ”รอผลตอบกลับจาก
กรมศุลกากร”เนื่องจากเป็นการใช้สิทธิก่อนเดินพิธีการ  ระบบจะประมวลผลข้อมลูให้อตัโนมตัิเมือ่รับผลจากกรมศลุกากร 
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8.2.2 การสั่งปล่อยเคร่ืองจักรถอนค า้ 
การสัง่ปล่อยเคร่ืองจกัรถอนค า้ ระบบจะท าการตรวจดวู่ารายการเคร่ืองจกัรที่ผู้ใช้ขอค า้ประกนัเอาไว้ตรงกบัท่ีมีอยูใ่น

บญัชีหรือไม่และไม่เกินจ านวนทีร่ะบไุว้ในบญัชี ถ้าใช่ระบบ eMT ก็จะจดัเตรียมข้อมลูเพื่อให้ผู้ใช้ยืนยนั และส่งข้อมลูไปยงักรม
ศลุกากรเพื่อให้กรมศลุกากรสัง่ปล่อยเคร่ืองจกัร หรือถ้าไม่ผู้ใช้ก็สามารถยื่นค าร้องขอเพิ่มรายการในบญัชีเคร่ืองจกัร หรือสัง่ปล่อย
เฉพาะเคร่ืองจกัรที่มีชื่อตรงกบัในบญัชี หลงัจากนัน้ระบบ eMT ก็จะจดัเตรียมข้อมลูเพื่อให้ผู้ใช้ยืนยนั และส่งข้อมลูไปยงักรม
ศลุกากรเพื่อให้กรมศลุกากรสัง่ปล่อยเคร่ืองจกัรต่อไป ขัน้ตอนการสัง่ปล่อยถอนค า้ สามารถด าเนินการได้ดงันี ้

 

- 1.บนัทึกเลือกข้อมลู “ประเภทการสัง่ปล่อย” = “สัง่ปล่อยถอนค า้” 

- 2.บนัทึกเลือกข้อมลู “หมายเลขค าร้อง” ระบบจะท าการดงึข้อมลูที่เก่ียวข้องขึน้มาแสดงได้แก่ เลขที่
ใบก ากบัสินค้า, วนัท่ีบนใบก ากบัสินค้า, วนัท่ีน าเข้า, ท่าที่ของตกมาถึง, ส่งมาจากประเทศ, มลูค่า 
CIF ของใบก ากบัสินค้า}“สกลุเงนิ”, “อตัราแลกเปล่ียน” 

- 3.บนัทึกข้อมลู “หมายเหต”ุ 
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- 1.กดปุ่ ม  เพื่อบนัทึกข้อมลูการหมายเลข Invoice ที่เก่ียวข้อง ระบบจะแสดงหน้าจอ
บนัทึกข้อมลูรายการเคร่ืองจกัรทีต้่องการสัง่ปล่อยถอนค า้ 

 จะปรากฎหน้าจอและข้อความดา่นล่าง 

 
 

 

- 1.กดปุ่ ม  หากต้องการเพิม่รายการเพื่อท าการสัง่ปล่อยถอนค า้รายการเคร่ืองจกัร 
ระบบจะแสดงหน้าจอเคร่ืองจกัรที่อยู่ในหมายเลขค าร้องที่ได้ท าการเลือก 



 User Manual-eMT System 
 

147 

 
- 1.เลือกรายการเคร่ืองจกัรที่ต้องการสัง่ปล่อยถอนค า้  

 
จะปรากฏหน้าจอ 
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- 1.เลือกรายการในบญัชีที่ต้องการสัง่ปล่อยถอนค า้  
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จะปรากฏหน้าจอ 

 
- 1.บนัทึกข้อมลู “จ านวนขอสัง่ปล่อย” กรณีที่ต้องการขอถอนค า้ประกนัไม่เตม็จ านวนตามที่ขอค า้

ประกนัไว้ 
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- 2.บนัทึกข้อมลู “เลขทีใ่บขนขาเข้า” 

- 3.บนัทึกข้อมลู “วนัท่ีใบขนขาเข้า” 

- 4.บนัทึกข้อมลู “มลูค่าตาม Invoice(สกลุเงิน)” 

 

- 1.กดปุ่ ม  เพื่อบนัทึกข้อมลูสัง่ปล่อย รายการข้อมลูจะถกูบนัทึกข้อมลูลงตารางด้านล่าง 
 จะปรากฎหน้าจอและข้อความดา่นล่าง 
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- 1.กดปุ่ ม  หากต้องการเพิม่รายการสัง่ปล่อยเคร่ืองจกัร 

- 2.กดปุ่ ม  เพื่อท าการกลบัสู่หน้าส่งข้อมลู  จะปรากฏหน้าจอ 

 

- 1.กดปุ่ ม  หากต้องการส่งค าร้องขอสัง่ปล่อยเคร่ืองจกัร จะปรากฏหน้าจอให้ระบุ
หมายเลข PINID 

- 2.กดปุ่ ม   หากต้องการบนัทึกข้อมลูไว้ก่อนและต้องการท่ีจะเรียกข้อม,ุขึน้มา
ตรวจสอบหรือเพิม่ข้อมลูการสัง่ปล่อยภายหลงั โดยค าขอจะอยู่ใน List “ค าขอบนัทึกไว้” 
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- บนัทึกข้อมลู “PINID” 

 
 

- 1.กดปุ่ ม  เพื่อยืนยนัหมายเลข PINID โดยระบบจะท าการส่งค าร้องไปยงัเจ้าหน้าที่เพื่อ
พิจารณาอนมุตั ิ

หมายเหต:ุ 
1 ข้อมลู “อตัราแลกเปล่ียน” และ “มลูค่า CIF ของใบก ากบัภาษี” จะต้องเป็นจดุทศนยิม 2 ต าแหน่ง 
2 การค้นหาข้อมลูเพื่อใช้ในการสัง่ปล่อยถอนค า้ สามารถท าการค้นหาได้ตามเงื่อนไขต่างๆ คือ ประเภทการสัง่ปล่อย, 

ชื่อเคร่ืองจกัร, สภาพเคร่ืองจกัร 
  
 โดยข้อมลูที่ส่งแล้วจะไปอยู่ใน List “ค าขอที่รอผลตอลกลับจากกรมศุลกากร” และมีสถานะเป็น ”รอผลตอบกลับ
จากกรมศุลกากร”เนื่องจากเป็นการใช้สิทธิหลงัเดินพธีิการ และมีการปรับปรุงระบบเป็น Paperless  ท าให้ไม่ต้องมีการพิมพ์
เอกสารออกจากระบบ ระบบจะประมวลผลข้อมลูให้อตัโนมตัิเมือ่รับผลจากกรมศลุกากร 
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8.2.3 การสั่งปล่อยเคร่ืองจักรคืนอากร 
การสัง่ปล่อยเคร่ืองจกัรคืนอากร  จะคล้ายกบัการสัง่ปล่อยปกติ โดยการสัง่ปล่อยปกติเป็นการใช้สิทธิก่อนเดินพิธี

การแตก่ารสัง่ปล่อยคืนอากรเป็นการใช้สิทธิหลงัเดินพิธีการ  ในการใช้สิทธิหลงัเดินพิธีการจะต้องไปรับหนงัสือที่ลงนามโดย
เจ้าหน้าที่ BOI ที ่ IC รายการท่ีขอใช้สิทธสัง่ปล่อยคืนอากรจะต้องเป็นรายการท่ีมีอยูใ่นบญัชีเคร่ืองจกัร บญัชีอะไหล่และบญัชี
แม่พิมพ์ ถ้าชื่อรายการไมต่รงให้ไปขอรายการชื่อรองก่อน ขัน้ตอนการสัง่ปล่อยคืนอากร สามารถด าเนินการได้ดงันี ้

 
 

- 1.บนัทึกเลือกข้อมลู “ประเภทการสัง่ปล่อย” = “สัง่ปล่อยคืนอากร” 

- 2.บนัทึกข้อมลู “Invoice No.” 

- 3.บนัทึกข้อมลู “Invoice Date” 

- 4.บนัทึกข้อมลู “วนัท่ีน าเข้า” 

- 5.บนัทึกเลือกข้อมลู “ด่านท่ีเดินพิธีการ” 
- 6.บนัทึกเลือกข้อมลู “ส่งมาจากประเทศ” 

- 7.บนัทึกเลือกข้อมลู “สกลุเงิน” 

- 8.บนัทึกข้อมลู “อตัราแลกเปล่ียน” 

- 9.บนัทึกข้อมลู “หมายเหต”ุ 
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- 1.กดปุ่ ม  เพื่อบนัทึกข้อมลู จะปรากฏหน้าจอสัง่ปล่อยเคร่ืองจกัรคนือาการ 
 จะปรากฎหน้าจอและข้อความดา่นล่าง 
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- กดปุ่ ม  จะปรากฏหน้าจอ 

 

- 1.บนัทึกเลือก “เงื่อนไข” การค้นหาข้อมลูเคร่ืองจกัร กดปุ่ ม  จะแสดงรายการข้อมลู
เคร่ืองจกัรตามเงื่อนไขที่ได้ท าการสัง่ค้นหา 



 User Manual-eMT System 
 

156 

 
- 1.เลือกรายการเคร่ืองจกัร ท่ีต้องการ “สัง่ปล่อยคืนอากร” 

 
จะปรากฏหน้าจอ 
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- 1.บนัทึกข้อมลู “จ านวนขอสัง่ปล่อย” 

- 2.บนัทึกข้อมลู “เลขที่ใบขนขาเข้า” 

- 3.บนัทึกข้อมลู “วนัท่ีใบขนขาเข้า” 

- 4.บนัทึกข้อมลู “ล าดบัรายการสัง่ปล่อยใน Invoice” 

- 5.บนัทึกข้อมลู “ล าดบัรายการในรายการใบขนขาเข้า” 

- 6.บนัทึกข้อมลู “มลูค่าตาม Invoice(ตามสกลุเงิน)” 

 

- 1.กดปุ่ ม  เพื่อบนัทึกข้อมลู  
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 จะปรากฎหน้าจอและข้อความดา่นล่าง 

 
 

 

- 1.กดปุ่ ม  หากต้องการเพิม่รายการสัง่ปล่อยเคร่ืองจกัร 

- 2.กดปุ่ ม  เพื่อท าการกลบัสู่หน้าส่งข้อมลู  จะปรากฏหน้าจอ 
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- 1.กดปุ่ ม  หากต้องการส่งค าร้องขอสัง่ปล่อยเคร่ืองจกัร จะปรากฏหน้าจอให้ระบุ
หมายเลข PINID 

- 2.กดปุ่ ม   หากต้องการบนัทึกข้อมลูไว้ก่อนและต้องการท่ีจะเรียกข้อม,ุขึน้มา
ตรวจสอบหรือเพิม่ข้อมลูการสัง่ปล่อยภายหลงั โดยค าขอจะอยู่ใน List “ค าขอบนัทึกไว้” 

 
- บนัทึกข้อมลู “PINID” 

 
 

- 1.กดปุ่ ม  เพื่อยืนยนัหมายเลข PINID โดยระบบจะท าการส่งค าร้องไปยงัเจ้าหน้าที่เพื่อ
พิจารณาอนมุตั ิ

หมายเหต:ุ 
1 ข้อมลู “อตัราแลกเปล่ียน” และ “มลูค่า CIF ของใบก ากบัภาษี” จะต้องเป็นจดุทศนยิม 2 ต าแหน่ง 
2 การค้นหาข้อมลูเพื่อใช้ในการสัง่ปล่อยคืนอากร สามารถท าการค้นหาได้ตามเงื่อนไขต่างๆ คือ ประเภทการสัง่ปล่อย, 

ชื่อเคร่ืองจกัร, สภาพเคร่ืองจกัร 
 

โดยข้อมลูที่ส่งแล้วจะไปอยู่ใน List “ค าขอที่รอผลตอลกลับจากกรมศุลกากร” และมีสถานะเป็น ”รอผลตอบกลับ
จากกรมศุลกากร”เนื่องจากเป็นการใช้สิทธิหลงัเดินพธีิการ และมีการปรับปรุงระบบเป็น Paperless  ท าให้ไม่ต้องมีการพิมพ์
เอกสารออกจากระบบ ระบบจะประมวลผลข้อมลูให้อตัโนมตัิเมือ่รับผลจากกรมศลุกากร 
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8.2.4 การสั่งปล่อยเคร่ืองจักรจากส่งซ่อม 
การสัง่ปล่อยเคร่ืองจกัรจากส่งซ่อม หลงัจากเลือกการสัง่ปล่อยเคร่ืองจกัรจากสง่ซ่อมระบบจะแสดงค าขอส่งซ่อม

ขึน้มาให้เลือกว่าจะใช้สิทธิสัง่ปล่อยจากส่งซ่อมรายการใด โดยการใช้สิทธิสัง่ปล่อยจากส่งซ่อมจะท าได้หลายครัง้จนกวา่จ านวนที่
ขอส่งซ่อมไว้เป็นศนูย์ ขัน้ตอนการสัง่ปล่อยจากสง่ซ่อม สามารถด าเนินการได้ดงันี ้

 
 

- 1.บนัทึกเลือกข้อมลู “ประเภทการสัง่ปล่อย” = “สัง่ปล่อยจากสง่ซอ่ม” 

- 2.บนัทึกเลือกข้อมลู “หมายเลขค าร้อง” 
- 3.บนัทึกข้อมลู “Invoice No.” 

- 4.บนัทึกข้อมลู “Invoice Date” 

- 5.บนัทึกข้อมลู “วนัท่ีน าเข้า” 

- 6.บนัทึกเลือกข้อมลู “ด่านท่ีเดินพิธีการ” 
- 7.บนัทึกเลือกข้อมลู “ส่งมาจากประเทศ” 

- 8.บนัทึกเลือกข้อมลู “สกลุเงิน” 

- 9.บนัทึกข้อมลู “อตัราแลกเปล่ียน” 

- 10.บนัทึกข้อมลู “หมายเหต”ุ 
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- 1.กดปุ่ ม  เพื่อบนัทึกข้อมลู จะปรากฏหน้าจอ 
 จะปรากฎหน้าจอและข้อความดา่นล่าง 
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- 1.กดปุ่ ม  จะปรากฏหน้าจอ 

 
- 1.เลือกรายการในบญัชีสัง่ปล่อยเคร่ืองจกัรจากส่งซ่อม 
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จะปรากฏหน้าจอ รายการบญัช ี

 
- 1.บนัทึกข้อมลู “จ านวนที่ขอสัง่ปล่อย” 

- 2.บนัทึกข้อมลู “อตัราอากร” 
- 3.บนัทึกข้อมลู “ล าดบัรายการสัง่ปล่อยใน Invoice” 

- 4.บนัทึกข้อมลู “ล าดบัรายการในใบขนสินค้าขาเข้า” 

- 5.บนัทึกข้อมลู “มลูค่าตาม Invoice (ตามสกลุเงิน)” 
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- 1.กดปุ่ ม  เพื่อบนัทึกข้อมลู ระบบจะท าการบนัทึกข้อมลู 
 จะปรากฎหน้าจอและข้อความดา่นล่าง 
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- 1.กดปุ่ ม  หากต้องการเพิม่รายการสัง่ปล่อยเคร่ืองจกัร 

- 2.กดปุ่ ม  เพื่อท าการกลบัสู่หน้าส่งข้อมลู  จะปรากฏหน้าจอ 

 

- 1.กดปุ่ ม  หากต้องการส่งค าร้องขอสัง่ปล่อยเคร่ืองจกัร จะปรากฏหน้าจอให้ระบุ
หมายเลข PINID 

- 2.กดปุ่ ม   หากต้องการบนัทึกข้อมลูไว้ก่อนและต้องการท่ีจะเรียกข้อมลุขึน้มา
ตรวจสอบหรือเพิม่ข้อมลูการสัง่ปล่อยภายหลงั โดยค าขอจะอยู่ใน List “ค าขอบนัทึกไว้” 

 
- บนัทึกข้อมลู “PINID” 
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- 1.กดปุ่ ม  เพื่อยืนยนัหมายเลข PINID โดยระบบจะท าการส่งค าร้องไปยงัเจ้าหน้าที่เพื่อ
พิจารณาอนมุตั ิ

หมายเหต:ุ 
1 ข้อมลู “อตัราแลกเปล่ียน” และ “มลูค่า CIF ของใบก ากบัภาษี” จะต้องเป็นจดุทศนยิม 2 ต าแหน่ง 
2 การค้นหาข้อมลูเพื่อใช้ในการสัง่ปล่อยจากสง่ซ่อม สามารถท าการค้นหาได้ตามเงื่อนไขต่างๆ คือ ประเภทการสัง่ปล่อย

, ชื่อเคร่ืองจกัร, สภาพเคร่ืองจกัร 
  

โดยข้อมลูที่ส่งแล้วจะไปอยู่ใน List “ค าขอที่รอผลตอลกลับจากกรมศุลกากร” และมีสถานะเป็น ”รอผลตอบกลับ
จากกรมศุลกากร” และระบบจะประมวลให้อตัโนมตัิเมื่อได้รับผลตอบกลบัจากกรมศลุกากร และจะย้ายค าขอไปอยู่ใน List 
“ข้อมลูค าร้องที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว” 
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8.2.5 การสั่งปล่อยคืนอากรจากส่งซ่อม 
การสัง่ปล่อยคืนอากรจากสง่ซ่อม เป็นการใช้สิทธิน าเคร่ืองจกัรกลบัจากการส่งเคร่ืองจกัรไปซ่อมต่างประเทศโดยจะ

ได้รับการยกเว้นภาษีคา่ซ่อม การสัง่ปล่อยคืนอากรจาการส่งซ่อมเป็นการใช้สิทธิเนื่องจากผู้ใข้น าเคร่ืองจกัรที่ส่งไปซ่อมกลบัเข้ามา
โดยการช าระอากรไปก่อน  และต้องการใช้สิทธิน าเข้าจาการสัง่ปล่อยแต่การใช้สิทธิสัง่ปล่อยจากส่งซ่อมต้องท าก่อนเดินพิธีการ 
ดงันัน้ระบบจงึให้ใช้วิธี การสัง่ปล่อยคืนอากรจากส่งซ่อมแทน ขัน้ตอนการสัง่ปล่อยคืนอากรจากส่งซ่อม สามารถด าเนินการได้ดงันี ้

 
 

- 1.บนัทึกเลือกข้อมลู “ประเภทการสัง่ปล่อย” = “สัง่ปล่อยคืนอากรจากสง่ซ่อม” 

- 2.บนัทึกเลือกข้อมลู “หมายเลขค าร้อง” 
- 3.บนัทึกข้อมลู “Invoice No.” 

- 4.บนัทึกข้อมลู “Invoice Date” 

- 5.บนัทึกข้อมลู “วนัท่ีน าเข้า” 

- 6.บนัทึกเลือกข้อมลู “ด่านท่ีเดินพิธีการ” 
- 7.บนัทึกเลือกข้อมลู “ส่งมาจากประเทศ” 

- 8.บนัทึกเลือกข้อมลู “สกลุเงิน” 

- 9.บนัทึกข้อมลู “อตัราแลกเปล่ียน” 

- 10.บนัทึกข้อมลู “หมายเหต”ุ 
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- 1.กดปุ่ ม  เพื่อบนัทึกข้อมลู Release Invoice จะปรากฏหน้าจอ 
 จะปรากฎหน้าจอและข้อความดา่นล่าง 
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- 1.กดปุ่ ม  จะปรากฏหน้าจอ 
 

 
- 1.เลือกรายการในบญัชีสัง่ปล่อยเคร่ืองจกัรสัง่ปล่อยคืนอากรจากส่งซ่อม 
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จะปรากฏหน้าจอ รายการบญัช ี

 
- 1.บนัทึกข้อมลู “จ านวนทีข่อสัง่ปล่อย” 

- 2.บนัทึกข้อมลู “เลขที่ใบขนขาเข้า” 

- 3.บนัทึกข้อมลู “วนัท่ีใบขนขาเข้า” 

- 4.บนัทึกข้อมลู “ล าดบัรายการสัง่ปล่อยใน Invoice” 

- 5.บนัทึกข้อมลู “ล าดบัรายการในใบขนสินค้าขาเข้า” 

- 6.บนัทึกข้อมลู “มลูค่าตาม Invoice(ตามสกลุเงิน)” 
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- 1.กดปุ่ ม  เพื่อบนัทึกข้อมลู ระบบจะท าการบนัทึกข้อมลู 
 จะปรากฎหน้าจอและข้อความดา่นล่าง 

 
 

 



 User Manual-eMT System 
 

172 

- 1.กดปุ่ ม  หากต้องการเพิม่รายการสัง่ปล่อยเคร่ืองจกัร 

- 2.กดปุ่ ม  เพื่อท าการกลบัสู่หน้าส่งข้อมลู  จะปรากฏหน้าจอ 

 

- 1.กดปุ่ ม  หากต้องการส่งค าร้องขอสัง่ปล่อยเคร่ืองจกัร จะปรากฏหน้าจอให้ระบุ
หมายเลข PINID 

- 2.กดปุ่ ม   หากต้องการบนัทึกข้อมลูไว้ก่อนและต้องการท่ีจะเรียกข้อมลุขึน้มา
ตรวจสอบหรือเพิม่ข้อมลูการสัง่ปล่อยภายหลงั โดยค าขอจะอยู่ใน List “ค าขอบนัทึกไว้” 

 
- บนัทึกข้อมลู “PINID” 
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- 1.กดปุ่ ม  เพื่อยืนยนัหมายเลข PINID โดยระบบจะท าการส่งค าร้องไปยงัเจ้าหน้าที่เพื่อ
พิจารณาอนมุตั ิ

หมายเหต:ุ 
1 ข้อมลู “อตัราแลกเปล่ียน” และ “มลูค่า CIF ของใบก ากบัภาษี” จะต้องเป็นจดุทศนยิม 2 ต าแหน่ง 
2 การค้นหาข้อมลูเพื่อใช้ในการสัง่ปล่อยจากสง่ซ่อม สามารถท าการค้นหาได้ตามเงื่อนไขต่างๆ คือ ประเภทการสัง่ปล่อย

, ชื่อเคร่ืองจกัร, สภาพเคร่ืองจกัร 

 

 โดยข้อมลูที่ส่งแล้วจะไปอยู่ใน List “ค าขอที่รอผลตอลกลับจากกรมศุลกากร” และมีสถานะเป็น ”รอผลตอบ
กลับจากกรมศุลกากร”เนื่องจากเป็นการใช้สิทธิหลงัเดินพิธีการ และมีการปรับปรุงระบบเป็น Paperless  ท าให้ไม่ต้องมีการพิมพ์
เอกสารออกจากระบบ ระบบจะประมวลผลข้อมลูให้อตัโนมตัิเมือ่รับผลจากกรมศลุกากร 
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8.2.6 การสั่งปล่อยเคร่ืองจักรส่งซ่อม(นอกระบบ) 
การสัง่ปล่อยเคร่ืองจกัรจากส่งซ่อม(นอกระบบ) หลงัจากเลือกการสัง่ปล่อยเคร่ืองจกัรจากสง่ซ่อม(นอกระบบ) ระบบ

จะแสดงค าขอส่งซ่อม(นอกระบบ)ขึน้มาให้เลือกวา่จะใช้สิทธิสัง่ปล่อยจากส่งซ่อม(นอกระบบ)รายการใด โดยการใช้สิทธิสัง่ปล่อย
จากสง่ซ่อม(นอกระบบ)จะท าได้หลายครัง้จนกวา่จ านวนที่ขอส่งซอ่มไว้เป็นศนูย์ ขัน้ตอนการสัง่ปล่อยจากส่งซ่อม(นอกระบบ) 
สามารถด าเนินการได้ดงันี ้

 
 

- 1.บนัทึกเลือกข้อมลู “ประเภทการสัง่ปล่อย” = “สัง่ปล่อยจากสง่ซอ่ม(นอกระบบ)” 

- 2.บนัทึกเลือกข้อมลู “หมายเลขค าร้อง” 
- 3.บนัทึกข้อมลู “Invoice No.” 

- 4.บนัทึกข้อมลู “Invoice Date” 

- 5.บนัทึกข้อมลู “วนัท่ีน าเข้า” 

- 6.บนัทึกเลือกข้อมลู “ด่านท่ีเดินพิธีการ” 
- 7.บนัทึกเลือกข้อมลู “ส่งมาจากประเทศ” 

- 8.บนัทึกเลือกข้อมลู “สกลุเงิน” 

- 9.บนัทึกข้อมลู “อตัราแลกเปล่ียน” 

- 10.บนัทึกข้อมลู “หมายเหต”ุ 
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- 1.กดปุ่ ม  เพื่อบนัทึกข้อมลู จะปรากฏหน้าจอ 
 จะปรากฎหน้าจอและข้อความดา่นล่าง 
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- 1.กดปุ่ ม  จะปรากฏหน้าจอ 

 
- 1.เลือกรายการในบญัชีสัง่ปล่อยเคร่ืองจกัรจากส่งซ่อม(นอกระบบ) 
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จะปรากฏหน้าจอ รายการบญัช ี

 
- 1.บนัทึกข้อมลู “จ านวนที่ขอสัง่ปล่อย” 

- 2.บนัทึกข้อมลู “อตัราอากร” 
- 3.บนัทึกข้อมลู “ล าดบัรายการสัง่ปล่อยใน Invoice” 

- 4.บนัทึกข้อมลู “ล าดบัรายการในใบขนสินค้าขาเข้า” 

- 5.บนัทึกข้อมลู “มลูค่าตาม Invoice (ตามสกลุเงิน)” 
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- 1.กดปุ่ ม  เพื่อบนัทึกข้อมลู ระบบจะท าการบนัทึกข้อมลู 
 จะปรากฎหน้าจอและข้อความดา่นล่าง 
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- 1.กดปุ่ ม  หากต้องการเพิม่รายการสัง่ปล่อยเคร่ืองจกัร 

- 2.กดปุ่ ม  เพื่อท าการกลบัสู่หน้าส่งข้อมลู  จะปรากฏหน้าจอ 

 

- 1.กดปุ่ ม  หากต้องการส่งค าร้องขอสัง่ปล่อยเคร่ืองจกัร จะปรากฏหน้าจอให้ระบุ
หมายเลข PINID 

- 2.กดปุ่ ม   หากต้องการบนัทึกข้อมลูไว้ก่อนและต้องการท่ีจะเรียกข้อมลุขึน้มา
ตรวจสอบหรือเพิม่ข้อมลูการสัง่ปล่อยภายหลงั โดยค าขอจะอยู่ใน List “ค าขอบนัทึกไว้” 

 
- บนัทึกข้อมลู “PINID” 
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- 1.กดปุ่ ม  เพื่อยืนยนัหมายเลข PINID โดยระบบจะท าการส่งค าร้องไปยงัเจ้าหน้าที่เพื่อ
พิจารณาอนมุตั ิ

หมายเหต:ุ 
1 ข้อมลู “อตัราแลกเปล่ียน” และ “มลูค่า CIF ของใบก ากบัภาษี” จะต้องเป็นจดุทศนยิม 2 ต าแหน่ง 
2 การค้นหาข้อมลูเพื่อใช้ในการสัง่ปล่อยจากสง่ซ่อม(นอกระบบ) สามารถท าการค้นหาได้ตามเงื่อนไขต่างๆ คือ ประเภท

การสัง่ปล่อย, ชื่อเคร่ืองจกัร, สภาพเคร่ืองจกัร 
  

โดยข้อมลูที่ส่งแล้วจะไปอยู่ใน List “ค าขอที่รอผลตอลกลับจากกรมศุลกากร” และมีสถานะเป็น ”รอผลตอบกลับ
จากกรมศุลกากร” และระบบจะประมวลให้อตัโนมตัิเมื่อได้รับผลตอบกลบัจากกรมศลุกากร และจะย้ายค าขอไปอยู่ใน List 
“ข้อมลูค าร้องที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว” 
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8.2.7 การสั่งปล่อยคืนอากรจากส่งซ่อม(นอกระบบ) 
การสัง่ปล่อยคืนอากรจากสง่ซ่อม(นอกระบบ) เป็นการใช้สิทธิน าเคร่ืองจกัรกลบัจากการส่งเคร่ืองจกัรไปซ่อม(นอก

ระบบ)ต่างประเทศโดยจะได้รับการยกเว้นภาษีคา่ซ่อม การสัง่ปล่อยคืนอากรจาการส่งซ่อม(นอกระบบ) เป็นการใช้สิทธิเนื่องจากผู้
ใข้น าเคร่ืองจกัรที่ส่งไปซ่อมกลบัเข้ามาโดยการช าระอากรไปก่อน  และต้องการใช้สิทธิน าเข้าจาการสัง่ปล่อยแต่การใช้สิทธิสัง่
ปล่อยจากสง่ซ่อมต้องท าก่อนเดนิพิธีการ ดงันัน้ระบบจงึให้ใช้วิธี การสัง่ปล่อยคืนอากรจากสง่ซ่อม(นอกระบบ)แทน ขัน้ตอนการสัง่
ปล่อยคืนอากรจากสง่ซ่อม(นอกระบบ) สามารถด าเนินการได้ดงันี ้

 
 

- 1.บนัทึกเลือกข้อมลู “ประเภทการสัง่ปล่อย” = “สัง่ปล่อยคืนอากรจากสง่ซ่อม(นอกระบบ)” 

- 2.บนัทึกเลือกข้อมลู “หมายเลขค าร้อง” 
- 3.บนัทึกข้อมลู “Invoice No.” 

- 4.บนัทึกข้อมลู “Invoice Date” 

- 5.บนัทึกข้อมลู “วนัท่ีน าเข้า” 

- 6.บนัทึกเลือกข้อมลู “ด่านท่ีเดินพิธีการ” 
- 7.บนัทึกเลือกข้อมลู “ส่งมาจากประเทศ” 

- 8.บนัทึกเลือกข้อมลู “สกลุเงิน” 

- 9.บนัทึกข้อมลู “อตัราแลกเปล่ียน” 

- 10.บนัทึกข้อมลู “หมายเหต”ุ 
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- 1.กดปุ่ ม  เพื่อบนัทึกข้อมลู Release Invoice จะปรากฏหน้าจอ 
 จะปรากฎหน้าจอและข้อความดา่นล่าง 
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- 1.กดปุ่ ม  จะปรากฏหน้าจอ 
 

 
- 1.เลือกรายการในบญัชีสัง่ปล่อยเคร่ืองจกัรสัง่ปล่อยคืนอากรจากส่งซ่อม(นอกระบบ) 
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จะปรากฏหน้าจอ รายการบญัช ี

 
- 1.บนัทึกข้อมลู “จ านวนที่ขอสัง่ปล่อย” 

- 2.บนัทึกข้อมลู “เลขที่ใบขนขาเข้า” 

- 3.บนัทึกข้อมลู “วนัท่ีใบขนขาเข้า” 

- 4.บนัทึกข้อมลู “ล าดบัรายการสัง่ปล่อยใน Invoice” 

- 5.บนัทึกข้อมลู “ล าดบัรายการในใบขนสินค้าขาเข้า” 

- 6.บนัทึกข้อมลู “มลูค่าตาม Invoice(ตามสกลุเงิน)” 
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- 1.กดปุ่ ม  เพื่อบนัทึกข้อมลู ระบบจะท าการบนัทึกข้อมลู 
 จะปรากฎหน้าจอและข้อความดา่นล่าง 
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- 1.กดปุ่ ม  หากต้องการเพิม่รายการสัง่ปล่อยเคร่ืองจกัร 

- 2.กดปุ่ ม  เพื่อท าการกลบัสู่หน้าส่งข้อมลู  จะปรากฏหน้าจอ 

 

- 1.กดปุ่ ม  หากต้องการส่งค าร้องขอสัง่ปล่อยเคร่ืองจกัร จะปรากฏหน้าจอให้ระบุ
หมายเลข PINID 

- 2.กดปุ่ ม   หากต้องการบนัทึกข้อมลูไว้ก่อนและต้องการท่ีจะเรียกข้อมลุขึน้มา
ตรวจสอบหรือเพิม่ข้อมลูการสัง่ปล่อยภายหลงั โดยค าขอจะอยู่ใน List “ค าขอบนัทึกไว้” 

 
- บนัทึกข้อมลู “PINID” 
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- 1.กดปุ่ ม  เพื่อยืนยนัหมายเลข PINID โดยระบบจะท าการส่งค าร้องไปยงัเจ้าหน้าที่เพื่อ
พิจารณาอนมุตั ิ

หมายเหต:ุ 
1 ข้อมลู “อตัราแลกเปล่ียน” และ “มลูค่า CIF ของใบก ากบัภาษี” จะต้องเป็นจดุทศนยิม 2 ต าแหน่ง 
2 การค้นหาข้อมลูเพื่อใช้ในการสัง่ปล่อยจากสง่ซ่อม สามารถท าการค้นหาได้ตามเงื่อนไขต่างๆ คือ ประเภทการสัง่ปล่อย

, ชื่อเคร่ืองจกัร, สภาพเคร่ืองจกัร 

 

 โดยข้อมลูที่ส่งแล้วจะไปอยู่ใน List “ค าขอที่รอผลตอลกลับจากกรมศุลกากร” และมีสถานะเป็น ”รอผลตอบ
กลับจากกรมศุลกากร”เนื่องจากเป็นการใช้สิทธิหลงัเดินพิธีการ และมีการปรับปรุงระบบเป็น Paperless  ท าให้ไม่ต้องมีการพิมพ์
เอกสารออกจากระบบ ระบบจะประมวลผลข้อมลูให้อตัโนมตัิเมือ่รับผลจากกรมศลุกากร 
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8.3 ยกเลิกการสั่งปล่อยเคร่ืองจักร 

การยกเลิกการสัง่ปล่อยคร่ืองจกัร เป็นหน้าจอใช้ส าหรับท าการขอยกเลิกการสัง่ปล่อยเคร่ืองจกัร กรณีทีผู่้ ใช้ได้ท า
การขอสัง่ปล่อยเคร่ืองจกัรแล้ว และต้องการยกเลิก การใช้งานสารมารท าได้โดย เลือกเมนู “การสั่งปล่อยเคร่ืองจักร” >> เมนู
ย่อย “สร้างค าขอใหม่” >> เมนูย่อย “ยกเลิกสั่งปล่อยเคร่ืองจักร” เพื่อเข้าสู่หน้าจอการขอยกเลิกสั่งปล่อยเคร่ืองจักร 

 
จะปรากฏหน้าจอ “ค าร้องขอยกเลิกสัง่ปล่อยเคร่ืองจกัร” 

 

- 1.ผู้ใช้เลือกหมายเลขค าร้องที่ต้องการ เพื่อท าการยกเลิกสัง่ปล่อยเคร่ืองจกัร 
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จะปรากฏหน้าจอ “การสัง่ปล่อยเคร่ืองจกัร” 

 
 

- 1.บนัทึกข้อมลู “เหตผุลที่ขอยกเลิก”  

- 2.กดปุ่ ม  หากต้องการบนัทึกข้อมลูค าร้องขอยกเลิกสัง่ปล่อยเคร่ืองจกัร  

- 3.กดปุ่ ม  หากต้องการส่งค าร้องขอสัง่ปล่อยเคร่ืองจกัร จะปรากฏหน้าจอให้ระบุ
หมายเลข PINID 
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- บนัทึกข้อมลู “PINID” 

 
 

- 1.กดปุ่ ม  เพื่อยืนยนัหมายเลข PINID โดยระบบจะท าการส่งค าร้องไปยงัเจ้าหน้าที่เพื่อ
พิจารณาอนมุตั ิ
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9. การส่งคืน/ส่งซ่อมเคร่ืองจกัรไปต่างประเทศ 
ระบบการซ่อม/คืนเคร่ืองจกัร เป็นระบบที่จดัท าขึน้เพื่อขอส่งเคร่ืองจกัรไปตา่งประเทศ(ส่งซ่อม)หรือการขอคืน

เคร่ืองจกัรที่ถกูน าเข้าจากต่างประเทศมาใช้ในโครงการ 

9.1 การส่งเคร่ืองจักรไปต่างประเทศ (ส่งซ่อม) 

การขอส่งเคร่ืองจกัรไปต่างประเทศ (ส่งซ่อม) เป็นการส่งเคร่ืองจกัรออกนอกประเทศเพื่อซ่อมแซม หลงัจากที่
เจ้าหน้าที่อนมุตักิารขอส่งเคร่ืองจกัรออกไปซ่อมแซมทีต่่างประเทศแล้ว ระบบหนงัสือแจ้งเตือนและชีแ้จงเงื่อนไขการส่ง หากบริษัท
สมาชิกทีย่ื่นค าร้องขอไม่ยืนยนัการส่งเคร่ืองจกัรออกไปต่างประเทศภายใน 90 วนั  

หากบริษัทท าการยืนยนัการส่งซอ่มเคร่ืองจกัร ระบบจะท าการตรวจสอบด้วยวา่มกีารส่งเคร่ืองจกัรออกไปจริงโดยใช้
เลขที่ใบขนขาออกและตรวจสอบกบัข้อมลูของกรมศลุกากร การขอส่งเคร่ืองจกัรไปตา่งประเทศ (ส่งซ่อม) สามารถท าได้โดย เลือก
เมนู “การซ่อม/คืนเคร่ืองจกัร” >> เมนูย่อย “สร้างค าขอใหม่” >> เมนูย่อย “ขอส่งเคร่ืองจกัรไปต่างประเทศ (ส่งซ่อม)” 
เพื่อเข้าสู่หน้าจอการขอส่งเคร่ืองจักรไปต่างประเทศ (ส่งซ่อม) 

 
จะปรากฏหน้าจอการขอยื่นค าร้องท าบญัชเีคร่ืองจกัร 
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- 1.เลือกหมายเลขบตัรส่งเสริมที่ต้องการ เพื่อขอส่งเคร่ืองจกัรไปต่างประเทศ (สง่ซ่อม) 

 
จะปรากฏหน้าจอ “ขอส่งเคร่ืองจกัรไปต่างประเทศ (ส่งซ่อม)” 
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- 1.เลือกเงื่อนไขยอมรับข้อตกลงการส่งซ่อม โดยเลือก หน้ายอมรับ 

- ระบบจะแสดงข้อความบอกจ านวนรายการท่ีสามารถท าค าขอได้ “จ านวนรายการท่ีสามารถยื่นขอได้ = XX” 
4.5.1 เลือก tab ข้อมลูการส่งซ่อม เพื่อระบรุายละเอียดการส่งซ่อม 

 

- 1.บนัทึกเลือก “ชื่อประเทศ” 

- 2.บนัทึกข้อมลู “หมายเหตกุารส่งซ่อม” 

- 3.บนัทึกข้อมลู “หมายเหต”ุ 
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4.5.2 เลือก tab รายการส่งซ่อม เพื่อระบรุายละเอียดรายการส่งซ่อม 

 

- 1.กดปุ่ ม  เพื่อระบรุายการส่งซ่อม จะปรากฏหน้าจอ “รายการส่งซ่อม” 

 

- 1.ค้นหาข้อมลู สามารถค้นหาจากหมายเลขค าร้อง, ประเภทรายการ และชื่อเคร่ืองจกัร  โดยท าการ

เลือกเงือ่นไข และกดปุ่ ม  จะปรากฏรายการข้อมลูตามเงื่อนไขที่ท าการค้นหา 
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- 1.เลือกชื่อเคร่ืองจกัรที่ต้องการส่งซ่อม 
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จะปรากฏหน้าจอแสดงชื่อเคร่ืองจกัรที่ต้องการส่งซ่อม 
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- 1.บนัทึกข้อมลู “Serial Number” 

- 2.บนัทึกข้อมลู “จ านวนส่งซ่อม” 

- 3.บนัทึกข้อมลู “หมายเหต”ุ 

หมายเหต:ุ 
ข้อมลู “จ านวนคงเหลือ” ระบบจะค านวณและแสดงให้โนอตัโนมตัิ 

 

- 1.กดปุ่ ม  เพื่อท าการบนัทึกข้อมลู 

- 2.กดปุ่ ม  หากต้องการกลบัสู่หน้าจอ “ขอส่งเคร่ืองจกัรไปตา่งประเทศ (ส่ง
ซ่อม)” 
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- 1.กดปุ่ ม  หากต้องการบนัทึกข้อมลูค าขอส่งเคร่ืองจกัรไปตา่งประเทศ (ส่งซ่อม)  

- 2.กดปุ่ ม  หากต้องการกลบัสู่หน้าจอหลกั 

- 3.กดปุ่ ม  หากต้องการส่งค าร้องขอสัง่ปล่อยเคร่ืองจกัร จะปรากฏหน้าจอให้ระบุ
หมายเลข PINID 

 
- บนัทึกข้อมลู “PINID” 

 

- 1.กดปุ่ ม  เพื่อยืนยนัหมายเลข PINID โดยระบบจะท าการส่งค าร้องไปยงัเจ้าหน้าที่เพื่อ
พิจารณาอนมุตัิ” 
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9.2 การขอส่งเคร่ืองจักรไปต่างประเทศ (ส่งคืน) 

การขอส่งเคร่ืองจกัรไปต่างประเทศ (ส่งคืน) เป็นการคืนเคร่ืองจกัรที่ถกูน าเข้าจากต่างประเทศมาใช้ในโครงการ  
หากเคร่ืองจกัรที่ต้องการส่งคืนไมใ่ช่เคร่ืองจกัรหลกัของโครงการเจ้าหน้าที่ BOI ทีส่โมสรนกัลงทนุจะมีหน้าที่ออกหนงัสืออนมุตัิการ
ส่งคืน หากเป็นเคร่ืองจกัรหลกัจะต้องมกีารพิจารณาการเปล่ียนแปลงโครงการจากเจ้าหน้าที่ BOI ก่อน จึงจะสามารถออกหนงัสือ
อนมุตัิและแก้ไขข้อมลูบญัชีรายการเคร่ือจกัรได้ (ถ้าบริษัทท าการยืนยนัการส่งซ่อมเคร่ืองจกัรระบบจะท าการตรวจสอบด้วยวา่มี
การส่งเคร่ืองจกัรออกไปจริงโดยใช้เลขที่ใบขนขาออกและตรวจสอบกบัข้อมลูของกรมศลุกากร) การขอส่งเคร่ืองจกัรไปตา่งประเทศ 
(ส่งคืน) สามารถท าได้โดย เลือกเมนู “การซ่อม/คืนเคร่ืองจกัร” >> เมนูย่อย “สร้างค าขอใหม่” >> เมนูย่อย “ขอส่ง
เคร่ืองจักรไปต่างประเทศ (ส่งคืน)” เพื่อเข้าสู่หน้าจอการขอส่งเคร่ืองจักรไปต่างประเทศ (ส่งคืน) 

 
 

จะปรากฏหน้าจอการขอยื่นค าร้องท าบญัชเีคร่ืองจกัร 

 

- เลือกหมายเลขบตัรส่งเสริมที่ต้องการ เพื่อขอส่งเคร่ืองจกัรไปตา่งประเทศ (ส่งคืน) 
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จะปรากฏหน้าจอ “ขอส่งเคร่ืองจกัรไปต่างประเทศ (ส่งคืน)” 

 

- 1.เลือกเงื่อนไข “ยอมรับ” โดยเลือก  หน้า “ยอมรับ”  

- ระบบจะแสดงข้อความบอกจ านวนรายการท่ีสามารถท าค าขอได้ “จ านวนรายการท่ีสามารถยื่นขอได้ = XX” 
 

6.2.1 เลือก Tab ข้อมลูการส่งคืน เพื่อระบรุายละเอยีดการส่งคืน 



 User Manual-eMT System 
 

201 

 

- 1.บนัทึกเลือก “ชื่อประเทศ” 

- 2.บนัทึกข้อมลู “หมายเหตกุารส่งคืน” 

- 3.บนัทึกข้อมลู “หมายเหต”ุ 

 
6.2.2 เลือก Tab รายการส่งคืน เพื่อระบรุายละเอียดรายการส่งคืน 
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- 1.กดปุ่ ม    เพื่อระบรุายการส่งคนื จะปรากฏหน้าจอ “รายการส่งคืน”  จะปรากฏ
หน้าจอ 

 

- 1.ค้นหาข้อมลู โดยค้นหาจากหมายเลขค าร้อง, ประเภทรายการ และชื่อเคร่ืองจกัร  และกดปุ่ ม 

 จะปรากฏหน้าจอแสดงรายการส่งคืน 
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- 1.เลือกชื่อเคร่ืองจกัรที่ต้องการส่งคืน 
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จะปรากฏหน้าจอแสดงชื่อเคร่ืองจกัรที่ต้องการส่งคืน 
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- 1.บนัทึกข้อมลู “จ านวนส่งคืน” 

- 2.บนัทึกข้อมลู “หมายเหต”ุ 



 User Manual-eMT System 
 

206 

 
- 1.กดปุ่ ม  เพื่อท าการบนัทึกข้อมลู 

- 2.กดปุ่ ม  หากต้องการกลบัสู่หน้าจอ “ขอส่งเคร่ืองจกัรไปตา่งประเทศ (ส่ง
ซ่อม)” 

หมายเหต:ุ 
ข้อมลู “จ านวนคงเหลือ” ระบบจะค านวณและแสดงให้โนอตัโนมตัิ 
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- 1.กดปุ่ ม  หากต้องการบนัทึกข้อมลูค าขอส่งเคร่ืองจกัรไปตา่งประเทศ (ส่งคืน)  

- 2.กดปุ่ ม  หากต้องการกลบัสู่หน้าจอหลกั 

- 3.กดปุ่ ม  หากต้องการส่งค าร้องขอสัง่ปล่อยเคร่ืองจกัร จะปรากฏหน้าจอให้ระบุ
หมายเลข PINID 

 
- บนัทึกข้อมลู “PINID” 

 
 

- 1.กดปุ่ ม  เพือ่ยืนยนัหมายเลข PINID โดยระบบจะท าการส่งค าร้องไปยงัเจ้าหน้าที่เพื่อ
พิจารณาอนมุตัิ” 
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9.3 การขอเปลี่ยนสถานะการส่งซ่อมเป็นส่งคืน 

การขอเปล่ียนสถานะเคร่ืองจักรจากส่งซ่อมเป็นส่งคืน เป็นการเปล่ืยสถานะของเคร่ืองจักรที่ถูกส่งออกไปนอก
ประเทศเพื่อซ่อมแซมแล้วเป็นส่งคืน หากเคร่ืองจกัรท่ีต้องการเปลียนสถานะเป็นส่งคืนไม่ใช่เคร่ืองจกัรหลกัของโครงการเจ้าหน้าที่ 
BOI ที่สโมสรนกัลงทนุจะมีหน้าที่แจ้งอนมุตัิการส่งคืน หากเป็นเคร่ืองจกัรหลกัจะต้องมีการพิจารณาการเปล่ียนแปลงโครงการจาก
เจ้าหน้าที่ BOI ก่อน จึงจะสามารถแจ้งอนุมตัิและแก้ไขข้อมูลบญัชีรายการเคร่ือจกัรได้ การขอเปลี่ยนสถานะการส่งซ่อมเป็นส่งคืน 
สามารถท าได้โดย  เลือกเมนู “การซ่อม/คืนเคร่ืองจักร” >> เมนูย่อย “สร้างค าขอใหม่” >> เมนูย่อย “ขอเปลี่ ยน
สถานะการส่งซ่อมเป็นส่งคืน” เพื่อเข้าสู่หน้าจอการขอเปลี่ยนสถานะเคร่ืองจักรการส่งซ่อมเป็นส่งคืน 

 
จะปรากฏหน้าจอ “ค้นหาข้อมลู” 

 
- 1.เลือกหมายเลขบตัรส่งเสริมที่ต้องการ เพื่อขอเปล่ียนสถานะเคร่ืองจกัรการส่งซ่อมเป็นส่งคืน 

หมายเหต:ุ 
สามารถค้นหาข้อมลูของโครงการได้จากชื่อเคร่ืองจกัร, เคร่ืองจกัรหลกั และมาตรา 

 



 User Manual-eMT System 
 

209 

 
จะปรากฏหน้าจอ “รายการค าขอส่งซ่อม” 

 
- 1.เลือกหมายเลขค าร้องทีต้่องการ เพื่อขอเปล่ียนสถานะเคร่ืองจกัรการส่งซ่อมเป็นส่งคืน 
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จะปรากฏหน้าจอ “ขอเปล่ียนสถานะเคร่ืองจกัรจากส่งซ่อมเป็นส่งคืน” 

 

- 1.บนัทึกข้อมลู “หมายเหตกุารขอเปลี่ยนสถานะ” 

- 2.เลือกเงื่อนไขขอเปลี่ยนสถานะ = “ยอมรับ”  โดยเลือก หน้ายอมรับ 
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6.3.1 ผู้ใช้เลือก Tab รายการส่งซ่อม เพื่อระบรุายละเอียดการเปล่ียนสถานะ 

 
- 1.เลือกชื่อเคร่ืองจกัรที่ต้องการเปล่ียนสถานะ 
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จะปรากฏหน้าจอแสดงรายการเคร่ืองจกัรที่ขอเปล่ียนสถานะ 
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- 1.บนัทึกข้อมลู “จ านวนที่ส่งคืน” 
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- 1.กดปุ่ ม  ต้องการยืนยนัรายการส่งคืนเคร่ืองจกัร  จะปรากฏหน้าจอแสดงรายการ
เคร่ืองจกัรที่ต้องการส่งคืน 

หมายเหต:ุ 
ข้อมลู “จ านวนส่งคืน” จะต้องไมม่ากกวา่ “จ านวนส่งซ่อม” 
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- 1.กดปุ่ ม  หากต้องการลบรายการส่งคืน  

- 2.กดปุ่ ม  หากต้องการกลบัหน้าจอหลกั  

- 3.กดปุ่ ม  หากต้องการส่งค าร้องขอสัง่ปล่อยเคร่ืองจกัร จะปรากฏหน้าจอให้ระบุ
หมายเลข PINID 

 

 
- บนัทึกข้อมลู “PINID” 
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- 1.กดปุ่ ม  เพื่อยืนยนัหมายเลข PINID โดยระบบจะท าการส่งค าร้องไปยงัเจ้าหน้าที่เพื่อ
พิจารณาอนมุตัิ” 
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10. การจัดการผู้ใช้ 
ระบบการจดัการผู้ ใช้ เป็นระบบท่ีจดัท าขึน้เพ่ือใช้สร้างชื่อผู้ใช้ ก าหนดสิทธ์ิผู้ใช้ และการเปล่ียนรหสัผ่าน 

10.1 สร้างผู้ใช้ eMT 

การสร้างผู้ใช้ eMT สามารถท าได้โดย เลือกเมนู “การจัดการผู้ใช้” >> เมนูย่อย “สร้างผู้ใช้ eMT” เพื่อเข้าสู่
หน้าจอการสร้างผู้ใช้ eMT 

 
จะปรากฏหน้าจอ “รายการผู้ใช้” 
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10.1.1 การเพิม่ผู้ใช้ EMT 

- 1.กดปุ่ ม  ในหน้าจอ “รายการผู้ใช้” เพื่อท าการเพิ่มรายละเอียดของผู้ใช้ จะปรากฎ
หน้าจอ “รายละเอียดของผู้ใช้” 

 

- 1.บนัทึกข้อมลูค าน าหน้า “ชื่อ” และ “ชื่อ” (เลือกค าน าหน้าชื่อ นาย, นาง, นางสาว, ดร.) 

- 2.บนัทึกข้อมลู “นามสกลุ” 

- 3.บนัทึกข้อมลู “ชื่อภาษาองักฤษ” 

- 4.บนัทึกข้อมลู “นามสกลุภาษาองักฤษ” 

- 5.บนัทึกข้อมลู “อีเมล์” 

- 6.บนัทึกข้อมลู “หมายเลขบตัรประชาชน” 

- 7.บนัทึกข้อมลู “ชื่อที่ใช้ลอกอิน 

- 8.บนัทึกข้อมลู “ที่อยู่เลขที่” 
- 9.บนัทึกข้อมลู “อาคาร” 
- 10.บนัทึกข้อมลู “ห้อง” 
- 11.บนัทึกข้อมลู “ชัน้” 

- 12.บนัทึกข้อมลู “ซอย” 

- 13.บนัทึกข้อมลู “หมู่บ้าน” 

- 14.บนัทึกข้อมลู “ถนน” 

- 15.บนัทึกเลือกข้อมลู “ต าบล” 

- 16.บนัทึกเลือกข้อมลู “อ าเภอ”  

- 17.บนัทึกเลือกข้อมลู “จงัหวดั”  

- 18.บนัทึกข้อมลู “เบอร์โทรศพัท์บ้าน” 

- 19.บนัทึกข้อมลู “เบอร์โทรศพัท์มือถือ” 

- 20.บนัทึกข้อมลู “เบอร์โทรศพัท์ที่ท างาน” 
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หมายเหต:ุ 
1. ข้อมลู “ชื่อที่ใช้ลอกอิน” ต้องมีความยาว 6 หลกั 
2. ข้อมลู “รหสัผ่าน” ระบบจะแสดงให้อตัโนมตัิ โดยดงึข้อมลูมาจากหมายเลขบตัรประชาชน 
3. ข้อมลู “อ าเภอ” ต้องท าการเลือกจงัหวดัก่อน ระบบจงึจะให้เลือกอ าเภอ 
4. ข้อมลู “ต าบล” ต้องท าการเลือกอ าเภอก่อน ระบบจงึจะให้เลือกต าบล 
5. ข้อมลู “รหสัไปรษณีย์” ระบบจะแสดงให้โดยอตัโนมตั ิ

จะปรากฏหน้าจอแสดงรายละเอยีดของผู้ใช้ที่ท าการเพิ่ม 

 

- 1.กดปุ่ ม  หากต้องการบนัทึกการเพิ่มรายละเอียดของผู้ใช้  โดยระบบจะท าการแจ้งชื่อ
ผู้ใช้งานให้ทราบ 

 จะปรากฎหน้าจอและข้อความดา่นล่าง 
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10.1.2 การแก้ไขข้อมลูผู้ใช้ EMT สามารถท าได้โดย 

 

- 1.ผู้ใช้กดปุ่ ม หน้าชื่อของผู้ใช้หากต้องการแก้ไขรายละเอยีดของผู้ใช้  

 
จะปรากฏหน้าจอ “รายละเอียดของผู้ใช้” 

 

- 1.แก้ไขค าน าหน้า “ชื่อ” และ “ชือ่” (เลือกค าน าหน้าชื่อ นาย, นาง, นางสาว, ดร.) 

- 2.แก้ไขข้อมลู “นามสกลุ” 
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- 3.แก้ไขข้อมลู “ชื่อภาษาองักฤษ” 

- 4.แก้ไขข้อมลู “นามสกลุภาษาองักฤษ” 

- 5.แก้ไขข้อมลู “อีเมล์” 

- 6.แก้ไขข้อมลู “สถานะ” 

- 7.แก้ไขข้อมลู “ที่อยู่เลขที่” 
- 8.แก้ไขข้อมลู “อาคาร” 
- 9.แก้ไขข้อมลู “ห้อง” 
- 10.แก้ไขข้อมลู “ชัน้” 

- 11.แก้ไขข้อมลู “ซอย” 

- 12.แก้ไขข้อมลู “หมู่บ้าน” 

- 13.แก้ไขข้อมลู “ถนน” 

- 14.แก้ไขข้อมลู “ต าบล” 

- 15.แก้ไขข้อมลู “อ าเภอ”  

- 16.แก้ไขข้อมลู “จงัหวดั”  

- 17.แก้ไขข้อมลู “เบอร์โทรศพัท์บ้าน” 

- 18.แก้ไขข้อมลู “เบอร์โทรศพัท์มือถือ” 

- 19.แก้ไขข้อมลู “เบอร์โทรศพัท์ที่ท างาน” 

หมายเหต:ุ 
1. ข้อมลู “หมายเลขบตัรประชาชน” ไม่สามารถแก้ไขได้ 
2. ข้อมลู “อ าเภอ” ต้องท าการเลือกจงัหวดัก่อน ระบบจงึจะให้เลือกอ าเภอ 
3. ข้อมลู “ต าบล” ต้องท าการเลือกอ าเภอก่อน ระบบจงึจะให้เลือกต าบล 
4. ข้อมลู “รหสัไปรษณีย์” ระบบจะแสดงให้โดยอตัโนมตั ิ

- 20.กดปุ่ ม  หากต้องการบนัทึกการแก้ไขรายละเอียดของ 
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10.2 การก าหนดสิทธิ์ผู้ใช้ 
การก าหนดสิทธ์ิผุ้ใช้ เป็นหน้าจอส าหรับการก าหนดสิทธ์ิในการใช้งานของผู้ใช้ สามารถท าได้โดย เลือกเมนู “การ

จัดการผู้ใช้” >> เมนูย่อย “ก าหนดสทิธิ์ผู้ใช้” เพ่ือเข้าสู่หน้าจอการก าหนดสิทธ์ิของผู้ใช้ 

 
จะปรากฏหน้าจอ  
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10.2.1 การเพิม่ผู้ใช้ประจ าโครงการ สามารถท าได้โดย 

- 1.เลือกโครงการท่ีต้องการก าหนดสิทธ์ิผู้ใช้ 

 
จะปรากฏหน้าจอ 

 
- 1.กดปุ่ ม  เพื่อท าการเพิ่มผู้ใช้ประจ า “บตัรส่งเสริม” จะปรากฏหน้าจอ 
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- 1.เลือกผู้ใช้ที่ต้องการ โดยการ √ ในช่อง   

 
- 1.กดปุ่ ม  เพื่อท าการยืนยนัเงื่อนไข จะปรากฏหน้าจอ 
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10.2.2 การก าหนดสิทธ์ิผู้ใช้ สามารถท าได้โดย 
- เลือกชื่อผู้ใช้ที่ต้องการก าหนดสิทธ์ิ และกดปุ่ ม “ก าหนดสิทธ์ิ”  

 
จะปรากฏหน้าจอ “รายการก าหนดสิทธ์ิ” 
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- 1.เลือกสิทธ์ิท่ีต้องการก าหนดให้กบัผู้ใช้งาน โดยเลือก  ลงในชอ่ง √ ของสิทธ์ิท่ีต้องการ 
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- เลือก  Access ที่หวัตารางหากต้องการก าหนดสิทธ์ิทัง้หมดในแต่ละกลุ่มงานให้กบัผู้ใช้งาน 
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- 1.กดปุ่ ม  หากต้องการบนัทึกการเลือกสิทธ์ิของผู้ใช้ 
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 จะปรากฎหน้าจอและข้อความดา่นล่าง 

 
 

 
- 1.กดปุ่ ม “ก าหนดสิทธ์ิ”  หากต้องการแก้ไขรือก าหนดสิทธิให้กบัผู้ใช้งานท่านอื่นๆ  

- 2.กดปุ่ ม  หากต้องการกลบัสู่หน้าจอหลกั 

- 3.กดปุ่ ม  หากต้องการส่งก าหนดสิทธิการท างานให้กับบตัรส่งเสริมบตัรอื่น 
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10.3 เปลี่ยนรหัสผ่าน 

การเปล่ียนรหสัผ่าน เป็นหน้าจอที่ใช้ส าหรับเปล่ียนรหสัผ่านของผู้ใช้โดยตวัผู้ใช้เอง วิธีการใช้งานสามารถท าได้โดย 
เลือกเมนู “การจัดการผู้ใช้” >> เมนูย่อย “เปลี่ยนรหัสผ่าน” เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ใช้ 

 
จะปรากฏหน้าจอ “แบบฟอร์มขอเปล่ียนรหสัผ่าน” 

 
- 1.บนัทึกข้อมลู “รหสัผ่านเข้าระบบ” 

- 2.บนัทึกข้อมลู “ยืนยนัรหสัผ่านเข้าระบบ” 

- 3.บนัทึกข้อมลู “PIN ID ใหม่” 

- 4.บนัทึกข้อมลู “ยืนยนั PIN ID” 

- 5.บนัทึกข้อมลู “PINID เดิม” 

 
- 1.กดปุ่ ม  หากต้องการบนัทึกการเปล่ียนรหสัผ่านของผู้ใช้  
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 จะปรากฎหน้าจอและข้อความดา่นล่าง 

 
 แล้วระบบจะให้ผู้ใช้ท าการเข้าระบบด้วยรหสัผ่านใหม่ที่ผู้ใช้ได้ท าการเปล่ียน 
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10.4 Reset Password 

การ Reset Password เป็นหน้าจอแสดงการก าหนดรหสัผ่านของผู้ใช้  สามารถใช้งานโดย เลอืกเมนู “การจัดการ
ผู้ใช้” >> เมนูย่อย “Reset Password” เพื่อเข้าสู่หน้าจอการก าหนดรหัสผ่านของผู้ใช้ 

 
จะปรากฏหน้าจอ “แบบฟอร์มการ Reset Password” 

 
- บนัทึกข้อมลู “ชื่อที่ใช้ลอกอิน” หรือ “หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน”  

 
- 1.กดปุ่ ม  จะปรากฏหน้าจอ 
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- 1.กดปุ่ ม  เพือ่ท าการบนัทึกการก าหนดรหสัผ่านของผู้ใช้ 

 จะปรากฎหน้าจอและข้อความดา่นล่าง 
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11. การจัดการข้อความ 
ระบบการจดัการข้อความ เป็นระบบที่จดัท าขึน้เพื่อใช้สร้างข้อความ และส่งโต้ตอบกบัเจ้าหน้าที ่

11.1 สร้างข้อความใหม่ 

การสร้างข้อความใหม่ สามารถท าได้โดย เลือกเมนู “การจัดการข้อความ” >> เมนูย่อย “สร้างข้อความใหม่” 
เพื่อเข้าสู่หน้าจอการสร้างข้อความใหม่ 

 
จะปรากฏหน้าจอ “สร้างข้อความใหม่” 

 

- 1.กดปุ่ ม  เพื่อท าการเพิ่มรายชื่อผู้ รับ ที่ต้องการส่งข้อความไปให้ จะปรากฏหน้าจอ  
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- บนัทึกเงื่อนไขการค้นหารายชื่อผู้ รับ โดยค้นหาจาก “ชื่อ” และ “กลุม่” 

 

- 1.กดปุ่ ม  จะปรากฏรายชื่อผู้ รับตามเงื่อนไขที่ท าการค้นหา 
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- 1.เลือกรายชื่อผู้ รับท่ีต้องการ โดยเลือก  หน้าชื่อ 

 
- 1.กดปุ่ ม  จะปรากฎหน้าจอแสดงรายชื่อผู้ รับ 
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- 1.บนัทึกข้อมลู “หวัเร่ือง” 
- 2.บนัทึกข้อมลู “ข้อความ” 

 

- 1.กดปุ่ ม   

 จะปรากฎหน้าจอและข้อความดา่นล่าง 
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11.2 ข้อความเข้า 

ข้อความเข้า เป็นหน้าจอส าหรับแสดงรายการข้อความเข้า สามารถใช้งานได้โดย เลือกเมนู “การจัดการข้อความ” 
>> เมนูย่อย “ข้อความเข้า” เพิ่อเข้าสู่หน้าจอข้อความเข้า 

 
จะปรากฏหน้าจอ “ข้อความเข้า” 

 

- 1.เลือกข้อความที่ต้องการ ดรูายละเอียด 
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จะปรากฏหน้าจอแสดงรายละเอยีดของข้อความ 

 

- 1.กดปุ่ ม  หากต้องการส่งข้อความต่อ จะปรากฏหน้าจอ “สร้างข้อความใหม่” 

 

- 1.กดปุ่ ม  เพื่อค้นหารายชื่อผู้ รับ ที่ต้องการส่งข้อความต่อ จะปรากฏหน้าจอ “ค้นหา
รายชื่อ” 

 
- บนัทึกเงื่อนไขการค้นหารายชื่อผู้ รับ โดยค้นหาจาก “ชื่อ” และ “กลุม่” 
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- 1.กดปุ่ ม  จะปรากฏรายชื่อผู้ รับตามเงื่อนไขที่ท าการค้นหา 

 

 
- 1.เลือกรายชื่อผู้ รับท่ีต้องการ โดยเลือก  หน้าชื่อ 
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- 1.กดปุ่ ม  จะปรากฎหน้าจอแสดงรายชื่อผู้ รับท่ีได้ท าการเลือก 

 
- กดปุ่ ม  หากต้องการส่งข้อความ 

 จะปรากฎหน้าจอและข้อความดา่นล่าง 
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11.3 ข้อความออก 

ข้อความออก เป็นหน้าจอส าหรับแสดงรายการข้อความที่ส่งออก เลือกเมนู “การจัดการข้อความ” >> เมนูย่อย 
“ข้อความออก” เพิ่อเข้าสู่หน้าจอข้อความที่ส่งออก 

 
จะปรากฏหน้าจอ “ข้อความส่งออก” 

 
- 1.เลือกข้อความที่ต้องการ เพื่อดรูายละเอียด 

 
จะปรากฏหน้าจอแสดงรายละเอยีดของข้อความ 
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- 1.กดปุ่ ม  หากต้องการส่งข้อความต่อ จะปรากฏหน้าจอ “สร้างข้อความใหม่” 

 

- 1.กดปุ่ ม  เพื่อค้นหารายชื่อผู้ รับ ที่ต้องการส่งข้อความต่อ จะปรากฏหน้าจอ “ค้นหา
รายชื่อ” 

 
- บนัทึกเงื่อนไขการค้นหารายชื่อผู้ รับ โดยค้นหาจาก “ชื่อ” และ “กลุม่” 
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- 1.กดปุ่ ม  จะปรากฏรายชื่อผู้ รับตามเงื่อนไขที่ท าการค้นหา 

 

 
- เลือกรายชื่อผู้ รับท่ีต้องการ โดยเลือก  หน้าชื่อ 
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- 1.กดปุ่ ม  จะปรากฎหน้าจอแสดงรายชื่อผู้ รับท่ีได้ท าการเลือก 

 
- 1.กดปุ่ ม  หากต้องการส่งข้อความ  
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12. ข้อมูลโครงการ 
ข้อมลูโครงการ เป็นหน้าจอส าหรับแสดงรายละเอียดของโครงการทัง้หมดที่ได้ด าเนินการในระบบ การดขู้อมลู

โครงการ สามารถท าได้โดย ผู้ใช้เลือกเมนู “ข้อมูลโครงการ” เพื่อเข้าสู่หน้าจอข้อมูลโครงการ 

 
จะปรากฏหน้าจอแสดงรายการโครงการ  

 
- 1.เลือกหมายเลขบตัรส่งเสริมที่ต้องการ เพื่อดรูายละเอียดข้อมลูของโครงการ 

 
จะปรากฏหน้าจอ “รายละเอียดของโครงการ” 
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- หากต้องการดขู้อมลู “ผลิตภณัฑ์” สามารถท าได้โดยเลือก Tab Sheet ”ผลิตภณั” และเลือกชื่อ
ผลิตภณัฑ์ที่ต้องการดรูายละเอียด 

 

- หากต้องการดขู้อมลู “ขัน้ตอนการผลิต” สามารถท าได้โดย เลือก Tab Sheet “ขัน้ตอนการผลิต” เพื่อ
ดรูายละเอยีดขัน้ตอนการผลิต 
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- หากต้องการดขู้อมลู “เคร่ืองจกัร” สามารถท าได้โดย เลือก Tab Sheet “เคร่ืองจกัร” เพื่อดู
รายละเอียดเคร่ืองจกัร 
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- หากต้องการดขู้อมลูอะไหล่ สามารถท าได้โดย เลือก Tab Sheet “อะไหล่” เพื่อดรูายละเอยีดอะไหล่ 
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- หากต้องการดรูายละเอียด “แม่พมิพ์” สามารถท าได้โดย เลือก Tab Sheet “แม่พิมพ์” เพื่อดู
รายละเอียดแม่พมิพ์ 
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- หากต้องการดรูายละเอียด “ก าลงัการผลิต” สามารถท าได้โดย เลอืก Tab Sheet “ก าลงัการผลิต” 
เพื่อดรูายละเอียดก าลงัการผลิต 
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13. การขออุทธรณ์ต่างๆ 
การขออทุธรณ์ เป็นระบบการขอให้ผู้ท าการอนมุตัิพจิารณาใบค าขอที่ได้ท าการยื่นค าขอแล้วใหม่อกีครัง้ การขอ

อทุธรณ์แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ ขออทุธรณ์ชื่อรอง, ขออทุธรณ์อะไหล่ และชออทุธรณ์แม่พิมพ์ 

13.1 ขออุทธรณ์ชื่อรอง 

การขออทุธรณ์ชื่อรอง เป็นการขอเพิ่มชื่อรองของรายการเคร่ืองจกัรที่มีรายชื่ออยู่แล้วแต่เป็นรายการชื่อรองที่เคยยื่น
ขอแล้วไม่อนมุตัมิาแล้ว 1 ครัง้ โดยผู้ใช้ต้องการให้มีการพิจารณาใหม่อีกครัง้หน่ึงจึงได้ท าเป็นค าร้องอทุธรณ์เข้ามาให้เจ้าหน้าที่ 
BOI ท าการพิจารณา ซึง่ผู้ใช้จะท าเป็นค าร้องโดยเลือกข้อมลูรายการชื่อรองที่ได้เคยยื่นเข้ามาแล้วและไม่อนมุตัิ ซึง่ไมเ่กิน 2 ครัง้ 
และส่งข้อมลูเพื่อขออนมุตัิบนระบบ การขออทุธรณ์ชื่อรองสามารถท าได้โดย  เลือกเมนู “การขออุทธรณ์ต่างๆ” >> เมนูย่อย 
“สร้างค าขอใหม่” >> เมนูย่อย “ขออุทธรณ์ชื่อรอง” เพื่อเข้าสู่หน้าจอการขออุทธรณ์ชื่อรอง 

 
จะปรากฏหน้าจอยื่นค าร้องท าบญัชี 

 

- 1.เลือกหมายเลขบตัรส่งเสริมที่ต้องการ ขออทุธรณ์ชื่อรอง 
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หมายเหต:ุ 
สามารถค้นหาข้อมลูของโครงการได้จาก หมายเลขบตัรส่งเสริม, หมายเลขโครงการ, วนัท่ีออกบตัรส่งเสริม และวนัท่ีอนมุตัิ
โครงการ 

จะปรากฏหน้าจอ “ขออทุธรณ์ชื่อรอง” 
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- ระบบจะแสดงข้อความบอกจ านวนรายการท่ีสามารถท าค าขอได้ “จ านวนรายการท่ีสามารถยื่นขอได้ = XX” 

- 1.เลือกชื่อรองที่ต้องการ เพื่อท าการขออทุธรณ์รายการชื่อรอง โดยเลือก  หน้าชื่อรอง 
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- 1.บนัทึก “หมายเหต”ุ เพื่อก าหนดหมายเหตใุห้กับรายการท่ีต้องการขออทุธรณ์ชื่อรองทีเ่ลือก 

- 2.กดปุ่ ม  เพื่อยืนยนัการขออทุธรณ์รายการชื่อรอง จะปรากฏหน้าจอแสดง
รายการชื่อรองที่ขออทุธรณ์ 
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- เลือกชื่อรองทีต้่องการ เพื่อท าการใส่หมายเหตกุารขออทุธรณ์ชื่อรอง 
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จะปรากฏหน้าจอแสดงรายละเอยีดรายการชื่อรอง 

 

- 1.บนัทึกข้อมลู “หมายเหตบุริษัท” โดยข้อความที่บนัทึกก่อนหน้านีจ้ะปรากฎและแก้ไขได้ 
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- 1.กดปุ่ ม  เพือ่ยืนยนัการบนัทึกข้อมลูหมายเหตบุริษัท จะปรากฏหน้าจอ  

 

- 1.กดปุ่ ม  หากต้องการลบรายการชื่อรองที่ขออทุธรณ์  
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- 2.กดปุ่ ม  หากต้องการบนัทึกข้อมลูค าร้องขออทุธรณ์ชื่อรอง  

- 3.กดปุ่ ม  หากต้องการส่งค าร้องขอสัง่ปล่อยเคร่ืองจกัร จะปรากฏหน้าจอให้ระบุ
หมายเลข PINID 

 
- บนัทึกข้อมลู “PINID” 

 
 

- 1.กดปุ่ ม  เพื่อยืนยนัหมายเลข PINID โดยระบบจะท าการส่งค าร้องไปยงัเจ้าหน้าที่เพื่อ
พิจารณาอนมุตัิ”
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13.2 ขออุทธรณ์อะไหล่ 

การอทุธรณ์ขอเพิม่อะไหล่ เป็นการขอเพิ่มรายชื่ออะไหล่ของรายการเคร่ืองจกัรทีม่ีอยู่ในรายชื่อเคร่ืองจกัร โดยผู้ใช้
สามารถอทุธรณ์ขอเพิ่มรายการอะไหล่โดยการป้อนข้อมลูและส่งข้อมลูเพื่อขออนมุตัิบนระบบ ในการอทุธรณ์ขอเพิ่มรายการอะไหล่
นัน้จะต้องเป็นรายการอะไหล่ที่เคยส่งมาแล้วไม่ได้รับการอนมุตัแิละในการขออทุธรณ์สามารถท าได้ไม่เกิน 2 ครัง้ การขออทุธรณ์
อะไหล่สามารถท าได้โดย เลือกเมนู “การขออทุธรณ์ต่างๆ” >> เมนูย่อย “สร้างค าขอใหม่” >> เมนูย่อย “ขออุทธรณ์
อะไหล่” เพื่อเข้าสู่หน้าจอการขออทุธรณ์อะไหล่ 

 
จะปรากฏหน้าจอยื่นค าร้องท าบญัชี 

 

- 1.ผู้ใช้เลือกหมายเลขบตัรส่งเสริมที่ต้องการ เพื่อท าการขออทุธรณ์อะไหล่ 
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หมายเหต:ุ 
สามารถค้นหาข้อมลูของโครงการได้จาก หมายเลขบตัรส่งเสริม, หมายเลขโครงการ, วนัท่ีออกบตัรส่งเสริม และวนัท่ีอนมุตัิ
โครงการ 

จะปรากฏหน้าจอ “ขออทุธรณ์อะไหล่” 
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- ระบบจะแสดงข้อความบอกจ านวนรายการท่ีสามารถท าค าขอได้ “จ านวนรายการท่ีสามารถยื่นขอได้ = XX” 

- 1.เลือกชื่ออะไหล่ที่ต้องการ เพื่อท าการขออทุธรณ์รายการอะไหล่ โดยเลือก  หน้าชื่ออะไหล่ 
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- 1.บนัทึก “หมายเหต”ุ เพื่อก าหนดหมายเหตใุห้กบัรายการท่ีต้องการขออทุธรณ์ที่เลือก 
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- 1.กดปุ่ ม  เพื่อยืนยนัการขออทุธรณ์รายการอะไหล่ จะปรากฏหน้าจอ  
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- เลือกชื่ออะไหล่ที่ต้องการ เพื่อท าการใส่หมายเหตกุารขออทุธรณ์ชือ่อะไหล่ 

จะปรากฏหน้าจอแสดงรายละเอยีดรายการอะไหล่ 
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- 1.บนัทึกข้อมลู “หมายเหตบุริษัท” 

 

- 1.กดปุ่ ม  เพื่อยืนยนัการบนัทึกข้อมลูหมายเหตบุริษัท จะปรากฏหน้าจอ “ขออทุธรณ์
อะไหล่” 



 User Manual-eMT System 
 

269 

 

- 1.กดปุ่ ม  หากต้องการลบรายการอะไหล่ที่ขออทุธรณ์  

- 2.กดปุ่ ม  หากต้องการบนัทึกข้อมลูค าร้องขออทุธรณ์ 

- 3.กดปุ่ ม  หากต้องการส่งค าร้องขอสัง่ปล่อยเคร่ืองจกัร จะปรากฏหน้าจอให้ระบุ
หมายเลข PINID 

 
- บนัทึกข้อมลู “PINID” 
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- 1.กดปุ่ ม  เพื่อยืนยนัหมายเลข PINID โดยระบบจะท าการส่งค าร้องไปยงัเจ้าหน้าที่เพื่อ
พิจารณอนมุตัิ” 
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13.3 ขออุทธรณ์แม่พมิพ์ 

การอทุธรณ์ขอเพิม่รายการแม่พมิพ์ เป็นการขอเพิ่มรายชื่อแม่พิมพ์ของรายการเคร่ืองจกัรที่มีอยู่ในรายชื่อหลกั โดย
ผู้ใช้สามารถอทุธรณ์ขอเพิ่มรายการแม่พิมพ์โดยการป้อนข้อมลูและส่งข้อมลูเพื่อขออนมุตัิบนระบบ ในการอทุธรณ์ขอเพิ่มรายการ
แม่พิมพ์นัน้จะต้องเป็นรายการแม่พิมพ์ที่เคยส่งมาแล้วไม่ได้รับการอนมุตัิและในการขออทุธรณ์สามารถท าได้ไม่เกิน 2 ครัง้ การขอ
อทุธรณ์แม่พิมพ์สามารถท าได้โดย  เลือกเมนู “การขออุทธรณ์ต่างๆ” >> เมนูย่อย “สร้างค าขอใหม่” >> เมนูย่อย “ขอ
อุทธรณ์แม่พิมพ์” เพื่อเข้าสู่หน้าจอการขออุทธรณ์แม่พิมพ์ 

 
จะปรากฏหน้าจอยื่นค าร้องท าบญัชี 

 
- 1.เลือกหมายเลขบตัรส่งเสริมที่ต้องการ เพื่อท าการขออทุธรณ์แมพ่ิมพ์ 
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หมายเหต:ุ 
สามารถค้นหาข้อมลูของโครงการได้จาก หมายเลขบตัรส่งเสริม, หมายเลขโครงการ, วนัท่ีออกบตัรส่งเสริม และวนัท่ีอนมุตัิ
โครงการ 

จะปรากฏหน้าจอ “ขออทุธรณ์แมพ่ิมพ์” 
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- ระบบจะแสดงข้อความบอกจ านวนรายการท่ีสามารถท าค าขอได้ “จ านวนรายการท่ีสามารถยื่นขอได้ = XX” 

- 1.เลือกชื่อแม่พิมพืที่ต้องการ เพือ่ท าการขออทุธรณ์รายการอะไหล่ โดยเลือก  หน้าชื่ออะไหล่ 
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- 1.บนัทึก “หมายเหต”ุ เพื่อก าหนดหมายเหตใุห้กบัรายการท่ีต้องการขออทุธรณ์ที่เลือก 
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- 1.กดปุ่ ม  เพื่อยืนยนัการขออทุธรณ์รายการแม่พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอ  
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- 1.เลือกชื่อแม่พิมพ์ทีต้่องการ เพือ่ท าการใส่หมายเหตกุารขออทุธรณ์ 
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จะปรากฏหน้าจอแสดงรายละเอยีดรายการแม่พิมพ์ 

 

- 1.บนัทึกข้อมลู “หมายเหตบุริษัท” 
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- 1.กดปุ่ ม  เพื่อยืนยนัการบนัทึกข้อมลูหมายเหตบุริษัท จะปรากฏหน้าจอ “ขออทุธรณ์
แม่พิมพ์” 
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- 1.กดปุ่ ม  หากต้องการลบรายการอะไหล่ที่ขออทุธรณ์  

- 2.กดปุ่ ม  หากต้องการบนัทึกข้อมลูค าร้องขออทุธรณ์ 

- 3.กดปุ่ ม  หากต้องการส่งค าร้องขอสัง่ปล่อยเคร่ืองจกัร จะปรากฏหน้าจอให้ระบุ
หมายเลข PINID 

 
- บนัทึกข้อมลู “PINID” 
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- 1.กดปุ่ ม  เพื่อยืนยนัหมายเลข PINID โดยระบบจะท าการส่งค าร้องไปยงัเจ้าหน้าที่เพื่อ

พิจารณอนมุตัิ” 
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14. การเปลี่ยนหรือย้ายผู้ดูแลค าร้อง 
การเปล่ียนเหรือย้ายผู้ดแูลค าร้อง เป็นการก าหนดผู้ดแูลค าร้องให้กบัรายการค าร้องที่ยงัด าเนินการไม่เรียบร้อย 

ตัง้แต่สร้างค าร้องไปจนถึงรับผลการพิจารณา อนัอาจจะเกดิจากการท่ีผู้ที่ดแูลค าร้องนัน้ๆไม่สามารถด าเนินการต่อได้ ผู้ที่
เป็น Administrator ของผู้ใช้ระบบหรือผู้ที่ดแูละ Account ที่เป็นเลขที่ผู้ เสียภาษีในการ Login เข้าใช้ระบบ จะเป็นผู้ที่จะ
สามารถบริหารจดัการค าร้องต่างที่เกิดขึน้ วา่จะให้เป็นผู้ดแูลต่อ การเปล่ียนหรือย้ายผู้ดแูลค าร้องสามารถท าได้โดย 
เลือกเมนู  “การเปลี่ยนหรือย้ายผู้ดูแลค าร้อง” เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเปลี่ยนหรือย้ายผู้ดูแลค าร้อง 

 
 จะปรากฎหน้าจอดงัด้านล่าง 

 
- 1. เลือก  เพื่อก าหนดรายการค าร้องที่ต้องการเปล่ียนหรือย้ายผู้ดแูลค าร้อง 
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- 1. เลือก “ผู้ดแูลใหม่” เพื่อก าหนดผู้ดแูลค าร้องใหมใ่ห้กบัรายการค าร้องทีเ่ลือก 



 User Manual-eMT System 
 

283 

 
- 1. กดปุ่ ม  หากต้องการบนัทึกข้อมลูการเปล่ียนหรือย้ายผู้ดแูลค าร้องจะปรากฎ

ข้อความดงัด้านล่าง 

- 2. กดปุ่ ม  หากต้องการกลบัสู่หน้าจอหลกั 
 

 

- กดปุ่ ม     หากต้องการยืนยนัการบนัทึกการเปล่ียนหรือย้ายผู้ดแูลค าร้องจะปรากฎ

ข้อความดงัด้านล่าง 

- กดปุ่ ม     หากไม่ต้องการบนัทึกข้อมลู 
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15. การขอเปลี่ยนสังกัดหน่วยงาน 
การขอเปล่ียนสงักดัหนว่ยงาน เป็นการขอเปล่ียนสงักดัหนว่ยงานที่เคยใช้งานอยู่ปกติโครงการท่ียืน่ขอจะต้อง

ต้องท าการระบหุน่วยงานท่ีต้องการใช้งาน โดยถ้าเป็นส่วนกลาง(กรุงเทพฯ) จะมีสงักดัหน่วยงานอยู ่4 ส านกังาน คือ 
ส านกั 1 – 4 และจะใช้บริการการของสมาคมสโมสรนกัลงทนุท่ีส่วนกลาง  แต่สามารถขอย้ายไปใช้งานในส่วนภมูิภาคได้
ในกรณีที่ต้องการใช้งานในส่วภมูภิาค ผู้ใช้งานสามารถท าค าร้องเพื่อขอย้ายสงักดัหนว่ยงานท่ีต้องการใช้งานได้ โดย 
เลือกเมนู  “การขอเปลี่ยนสังกดัหน่วยงาน” เพื่อเข้าสู่หน้าจอการขอเปลี่ยนสังกดัหน่วยงาน 

 

 
 

 
- 1. เลือก “หมายเลขบัตรส่งเสริม” ที่ต้องท าค าร้องขอสงักดัหนว่ยงาน 
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- 1.เลือก สงักดัหน่วยงานใหม่ที่ต้องการย้าย  

 
 

- 1. กดปุ่ ม  หากต้องการบนัทึกข้อมลูการขอเปล่ียนสงักดัหนว่ยงานไว้ก่อน ค าร้องจะ

บนัทึกไว้ที่ “ค าขอบันทกึไว้” สามารถที่จะเรียกค าร้องขึน้มาแก้ไขก่อนส่งให้เจ้าหน้าที่ อนมุตัิ 

- 2. กดปุ่ ม  หากต้องการกลบัสู่หน้าจอหลกั 

- 3.กดปุ่ ม  หากต้องการส่งค าร้องขอเปลี่ยนสงักดัหน่วยงาน จะปรากฏหน้าจอให้ระบุ
หมายเลข PINID 
 

 
- บนัทึกข้อมลู “PINID” 
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- 1.กดปุ่ ม  เพื่อยืนยนัหมายเลข PINID โดยระบบจะท าการส่งค าร้องไปยงัเจ้าหน้าที่เพื่อ

พิจารณอนมุตัิ” 
 

 


