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1. Over View System 
งาน Phase 2 ประกอบด้วยงาน  

• ขอขยายเวลาน าเข้าเคร่ืองจกัร, ขอขยายเวลาน าเข้าเคร่ืองจกัรย้อนหลงั 

• ระบบชอท าลายเคร่ืองจรัก 

• ระบบการบริจาคเคร่ืองจกัร 

• ระบบขอช าระภาษีเคร่ืองจกัร 

• ระบบการจ าหน่ายเคร่ืองจกัร  

• ระบบจ านองเคร่ืองจกัร 

• ระบบเช่าซือ้เคร่ืองจกัร  

• ระบบขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปใช้เพื่อการอื่น 

• ระบบขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปให้บคุคลอื่นใช้  

• ระบบขอตดับญัชเีคร่ืองจกัรน าเข้าเกิน 5 ปี 

• ระบบขอตดับญัชีท าลายเคร่ืองจกัร 

• ระบบขอตดับญัชีบริจาคเคร่ืองจกัร 

• ระบบขอตดับญัชชี าระภาษีเคร่ืองจกัร 

• ระบบขอตดับญัชีส่งคืนเคร่ืองจกัร 

• ระบบขอตดับญัชจี าหนา่ยเคร่ืองจกัร 
 

1.1 การขอขยายระยะเวลาต่างๆ 
เป็นงานขอขยายเวลาการใช้สิทธิ ได้แก่ ขอขยายเวลาน าเข้าเคร่ืองจกัรย้อนหลงั ขอขยายเวลาน าเข้าเคร่ืองจกัรปกติ  

1. ขอขยายเวลาน าเข้าเคร่ืองจกัรย้อนหลงั เป็นงานขยายเวลาน าเข้าย้อนกลบัไปถึงวนัท่ียื่นขอโครงการเพื่อใช้สิทธิ
สัง่ปล่อยเคร่ืองจกัรก่อนที่โครงการจะได้รับอนมุตัิแต่ไมเ่กินวนัท่ียื่นโครงการ การใช้สิทธิขอขยายเวลาย้อนหลงั
ท าได้เพียงครัง้เดยีวในแต่ละบตัรส่งเสริม 

2. ขอขยายเวลาน าเข้าเคร่ืองจกัรปกติ เป็นงานขอขยายเวลาน าเข้าเคร่ืองจกัรตามสิทธิของโครงการ โดยปกตใิน
แต่ละโครงการขอขยายสามารถขอขยายได้โครงการละ 3 ครัง้ ครัง้ละ 1 ปี  

3. ส าหรับอตุสาหกรรมอิกทรอนกิส์ ตามประกาศที่ 6/2549สามารถน าเคร่ืองจกัรมาปรับปรุงและทดแทน
เคร่ืองจกัรเดิมหรือเพื่อเพิ่มก าลงัการผลิตในโครงการเดิม ไมว่่าเปิดด าเนินเตม็โครงการแล้วหรือไมก่็ตาม ตลอด
ระยะเวลาการส่งเสริมโดยได้รับยกเว้นอากรขาเข้า 

1.2 ขอท าลายเคร่ืองจักร 
เนื่องจากเคร่ืองจกัรมีอายไุมเ่กิน 5 ปี แต่เกดิการช ารุดเสียหาย และไม่สามารถใช้งานได้อกี บริษัทมีความประสงค์จะ
ตดับญัชจีากโครงการโดยไม่มีภาระภาษีนัน้ บริษัทสามารถด าเนินการได้ โดยมีหลกัเกณฑ์การปฏิบตัิดงันี ้
-บริษัทต้องระบชุนิดและจ านวนเคร่ืองจกัรทีช่ ารุดเสียหาย และสาเหตขุองการช ารุดเสียหาย พร้อมท าหนงัสือถึง
ส านกังาน 
-เคร่ืองจกัรที่ขอท าลายและจะน าไปตดับญัชีโดยไม่มีภาระภาษีนัน้ จะต้องท าลายตามวิธีที่ส านกังานเห็นสมควร 
และ หลงัจากท าลายแล้วจะต้องไม่เห็นว่ามีมลูคา่เชิงพาณิชย์ และก่อให้เกิดรายได้แก่ผู้ ได้รับการส่งเสริม 
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-ก าลงัผลิตของขัน้ตอนการผลิตต้องไม่เปล่ียนแปลง หรืออยูใ่นชว่ง ± 20%ของก าลงัการผลิตตามบตัรส่งเสริม ถ้า
เปล่ียนแปลงต้องมีเคร่ืองจกัรทดแทน 

1.3 ขอบริจาคเคร่ืองจักร 
ผู้ได้รับส่งเสริมสามารถขอบริจาคเคร่ืองจกัรได้ โดยมีแนวทางพจิารณาดงันี ้
1.ต้องเป็นเคร่ืองจกัรที่น าเข้ามาโดยได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้า 
2.ที่ผ่านมาด าเนินการถกูต้องตามเงื่อนไขที่ก าหนดในบตัรส่งเสริม 
3.ไม่ท าให้กรรมวิธีผลิตหรือก าลงัผลิตเปล่ียนแปลงไป เว้นแตจ่ะมเีคร่ืองจกัรใหมเ่ข้ามาทดแทน 
4.กรณีบริจาค ต้องบริจาคให้แกส่่วนราชการ องคก์ารของรัฐบาล หรือองค์การสาธารณกศุล ที่สามารถน าเคร่ืองจกัร
นัน้ไปใช้ได้ตามวตัถปุระสงคข์องหน่วยงานเหล่านัน้ 

1.4 ขอช าระภาษีอากรเคร่ืองจักร 
เป็นงานขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรออกจากบญัชีน าเข้ และต้องการเสียภาษีน าเข้าเคร่ืองจกัร โดยในการขอเสียภาษี
บริษัท ต้องขอเสียภาษีน าเข้าเคร่ืองจกัร ณ วนัท่ีน าเข้าเคร่ืองจกัรนัน้ๆ 

1.5 ขออนุญาตจ าหน่ายเคร่ืองจักร  
เป็นงานขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรออกจากบญัชีน าเข้า ในการขอจ าหน่ายเคร่ืองจกัรจะแบ่งเป็นการจ าหน่ายโดยมี

ภาระภาษีหรือไม่มีภาระภาษี  โดยรายการท่ีมีภาระภาษีคือรายการเคร่ืองจกัรที่ยงัไม่ได้ขอตดับญัชีเคร่ืองจกัรน าเข้าเกิน 
5 ปี และรายการเคร่ืองจกัรที่ไมม่ภีาระภาษีคือรายการเคร่ืองจกัรทีข่อตดับญัชเีคร่ืองจกัรน าเข้าเกิน 5 ปีแล้ว 
1.6 ขออนุญาตจ านองเคร่ืองจักร 

งานขอจ านองเคร่ืองจกัร มีหลกัเกณฑ์การพิจารณาดงันี ้
1. ผู้ที่ยื่นขออนญุาตจ านองเคร่ืองจกัร ต้องได้รับบตัรส่งเสริมแล้ว 
2. เคร่ืองจกัรที่ขออนญุาต ต้องได้รับอนมุตัิสัง่ปล่อยหรือสัง่ปล่อยถอนค า้ประกนัจากส านกังานแล้ว 

1.7 ขออนุญาตเช่าซือ้เคร่ืองจักร     
การขออนญุาตโอนเคร่ืองจกัรไปเพื่อท าสญัญาเช่าแบบลีสซิง่หรือท าสญัญาเช่าซือ้ โดยมเีงื่อนไขดงันี ้
1. ผู้ได้รับการส่งเสริมจะต้องยื่นค าขออนญุาตจ าหน่ายเคร่ืองจกัรเพื่อท าสญัญาเชา่แบบ ลีสซิ่งหรือ 
สญัญาเชา่ซือ้ต่อส านกังาน ซึง่มผีู้ให้เชา่หรือผู้ให้เช่าซือ้ลงนามด้วย 
2. ผู้ได้รับการส่งเสริมจะต้องน าเคร่ืองจกัรที่ได้รับอนญุาตให้เชา่แบบลิสซิ่งหรือเชา่ซือ้มาใช้ ในโครงการท่ี 
ได้รับการส่งเสริมเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 5 ปี นบัแต่วนัท่ีน าเข้าเคร่ืองจกัรนัน้ 
3. ในกรณีที่ผู้ ได้รับการส่งเสริมถกูเพิกถอนสิทธิประโยชน์หรือยกเลิกบตัรส่งเสริมภายใน ระยะเวลา 5 ปี 
นบัแต่วนัน าเข้าเคร่ืองจกัร ผู้ได้รับการส่งเสริมจะต้องเป็นผู้ช าระภาษีอากรขาเข้า 
4. ในกรณีที่มีการยดึเคร่ืองจกัรเนื่องจากผิดสญัญาเชา่แบบลีสซิ่งหรือสญัญาเชา่ซือ้ภายใน ระยะเวลา 5 
ปี นบัแต่วนัน าเข้าเคร่ืองจกัร ผู้ให้เช่าหรือผู้ให้เชา่ซือ้จะต้องช าระภาษีอากรขาเข้า โดย ให้ถือว่าเป็นผู้น า 
ของเข้าซึง่สิน้สิทธิในการได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากรส าหรับเคร่ืองจกัรนัน้ ในวนัยึดเคร่ืองจกัร 
5. เมื่อมีการยดึเคร่ืองจกัรดงักล่าว ให้ผู้ได้รับการส่งเสริมและผู้ให้เช่าหรือผู้ให้เช่าซือ้รายงาน ให้ส านกังาน 
ทราบภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัยดึเคร่ืองจกัร นัน้ 

1.8 ขออนุญาตน าเคร่ืองจักรไปใช้เพื่อการอื่น 
การน าเคร่ืองจกัรเคร่ืองจกัรไปใช้เพื่อการอื่นจะเกิดขึน้เนื่องจาก บริษัทต้องการน าเคร่ืองจกัรบางส่วนของโครงการไป
รับจ้างผลิตผลิตภณัฑ์ที่ไม่ได้รับการส่งเสริม โดยมีหลกัเกณฑ์การพิจารณาดงันี ้
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1. บริษัทต้องได้รับอนญุาตเปิดด าเนินการแล้ว 
2. บริษัทต้องปฏิบตัิถกูต้องตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้รับการส่งเสริม 
3. การรับจ้างนีจ้ะต้องไมม่ีผลกระทบต่อก าลงัการผลิตของผลิตภณัฑ์ที่ได้รับการส่งเสริม 
4. รายได้จากการรับจ้างนี ้จะไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นติิบคุคล 

1.9 ขออนุญาตน าเคร่ืองจักรไปให้บุคคลอื่นใช้ 
เนื่องจากบริษัทต้องการน าเคร่ืองจกัรที่ได้รับสิทธิ์ไปให้บคุคลอ่ืนใช้ผลิตชิน้ส่วนหรือผลิตภณัฑ์ ให้กบัเจ้าของ
เคร่ืองจกัร(ผู้ได้รับการส่งเสริม) โดยมีหลกัเกณฑ์การพิจารณาดงันี ้
1. ต้องเป็นการน าไปผลิตชิน้ส่วน/ผลิตภณัฑ์ ให้กบัเจ้าของเคร่ืองจกัรเท่านัน้ 
2. ต้องไม่มีผลกระทบต่อสาระส าคญัของโครงการ เช่น ก าลงัการผลิต กรรมวิธีการผลิต (คือ ต้องระบไุว้ในกรรมวิธี
การผลิตวา่จะน าเคร่ืองจกัรส่วนนีไ้ปให้บคุคลอื่นใช้ ถ้าไม่มี ต้องแก้ไขโครงการ) 

1.10 ขอตัดบัญชีเคร่ืองจักรน าเข้าเกิน 5 ปี  
เป็นงานขออนมุตัิตดับญัชเีคร่ืองจกัรที่น าเข้ามาใช้ในโครงการเกิน 5 ปี ในการขอตดับญัชเีคร่ืองจกัรน าเข้าเกิน 5 ปี 

เพื่อเป็นขออนญุาติให้เคร่ืองจกัรดงักล่าวปลอดภาระภาษี แตถ้่าต้องการน าเคร่ืองจกัรดงักล่าวไปท าอย่างอื่นต้องขอ
อนญุาติใหม ่

1.11 ระบบขอตัดบัญชีท าลายเคร่ืองจักร 
เป็นงานหลงัจากได้รับอนมุตักิารท าลายเคร่ืองจกัร บริษัทต้องขอตดับญัชจีากการท าลายเคร่ืองจกัรโดยต้องแนบ
ไฟล์รูปภาพเคร่ืองจกัรก่อนและหลงัท าลายเคร่ืองจกัรไปแล้วโดยค าร้องที่ขอตดับญัชจีากการท าลายเคร่ืองจกัรจะ
ส่งไปท่ีเจ้าหน้าที่ BOI ทีม่าลงนามที่ IC 

1.12 ระบบขอตัดบัญชีบริจาคเคร่ืองจักร 
เป็นงานหลงัจากได้รับอนมุตักิารบริจาคเคร่ืองจกัร บริษัทต้องขอตดับญัชีจากการบริจาคเคร่ืองจกัรโดยต้องแนบไฟล์
รับบริจาคเคร่ืองจกัรจากหน่วยงานท่ีรับบริจาคเคร่ืองจกัร โดยค าร้องที่ขอตดับญัชีจากการบริจาคเคร่ืองจกัรจะส่งไป
ทีเ่จ้าหน้าที่ BOI ที่มาลงนามที่ IC 

1.13 ระบบขอตัดบัญชีช าระภาษีเคร่ืองจักร 
เป็นงานหลงัจากได้รับอนมุตัิช าระภาษีเคร่ืองจกัร บริษัทต้องขอตดับญัชีจากการขอช าระภาษีเคร่ืองจกัรโดยต้อง
แนบไฟล์ใบเสร็จการช าระภาษีเคร่ืองจกัรจากกรมศลุกากร โดยค าร้องที่ขอตดับญัชีจากการขอช าระภาษีเคร่ืองจกัร
จะส่งไปท่ีเจ้าหน้าที่ BOI ที่มาลงนามที่ IC 

1.14 ระบบขอตัดบัญชีส่งคืนเคร่ืองจักร 
เป็นงานหลงัจากได้รับอนมุตักิารส่งคืนเคร่ืองจกัร บริษัทต้องขอตดับญัชีจากการขอส่งคืนเคร่ืองจกัรโดยต้องแนบ
ไฟล์ใบขนสินค้าขาออกจากกรมศลุกากร โดยค าร้องที่ขอตดับญัชจีากการส่งคืนเคร่ืองจกัรจะส่งไปที่เจ้าหน้าที่ BOI 
ที่มาลงนามที่ IC 

1.15 ระบบขอตัดบัญชีจ าหน่ายเคร่ืองจักร 
เป็นงานหลงัจากได้รับอนมุตักิารจ าหน่ายเคร่ืองจกัร บริษัทต้องขอตดับญัชจีากการจ าหน่ายเคร่ืองจกัรโดยต้องแนบ
ไฟล์ใบเสร็จการเสียภาษีจากกรมศลุกากร โดยค าร้องที่ขอตดับญัชจีากการจ าหน่ายเคร่ืองจกัรจะส่งไปท่ีเจ้าหน้าที่ 
BOI ที่มาลงนามที่ IC 
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1.16 การเตรียมไฟล์ Excel ส าหรับการ Upload 
เป็นการท างานผ่านไฟล์ Excel  โดยแยกการท างานในส่วนของการอธิบายการบนัทึกข้อมลูในรูปแบบไฟล์ Excel ไว้
เป็นห้วข้อแยกออกมาส่วนของการใช้งานการ Upload จะเป็นการน าไฟล์ Excel ที่เตรียมไว้ Upload ผ่านการท างาน
ด้วย Excel เทา่นัน้ 
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แบ่งการท างานออกเป็น 2 ประเภท 

�1.การบริหารจัดการ 

�2.การใช้งานสิทธิ 
 
1.การบริหารจัดการ 

 
1.ระบบเพิ่มผู้ใช้ เป็นระบบงานท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการผู้ใช้งานในระบบของบริษัท ซึง่บริษัทสามารถที่จะบริหารจดัการ

ผู้ใช้งานของบริษัทเองได้ โดยท าการเพิ่มผู้ใช้งานรวมถงึการบริหารจดัการใช้ระบบว่าจะให้ท าระบบงานอะไรได้บ้าง 
2.ระบบเปล่ียนหรือย้ายผู้ดแูลค าร้อง เป็นระบบงานท่ีจดัการกบัรายการค าร้องของบริษัทในกรณีที่ต้องการเปล่ียนแปลง

ผู้ดแูลค าร้องภายในบริษัท 

 2.การใช้งานสิทธิ 
.การขออนุญาตตัดบัญชี ขอแบ่งการท างานเป็นช่วงเวลาดงันี ้
ใช้เวลา 30 วัน ได้แก่ ระบบขอตดับญัชีเคร่ืองจกัรน าเข้าเกิน 5 ปี, ระบบการจ าหน่ายเคร่ืองจกัร, ระบบ

เช่าซือ้เคร่ืองจกัร, ระบบจ านองเคร่ืองจกัร, ระบบการบริจาคเคร่ืองจกัร, ระบบขอช าระภาษีเคร่ืองจกัร, ระบบขอ
อนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปให้บุคคลอ่ืนใช้, ระบบขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปใช้เพื่อการอ่ืน 

บริษัท, เจ้าหน้าที่ BOI 3 ระดบั(เจ้าหน้าที่,หวัหน้าสาย,ผู้อ านวยการส านกั) 
การอนุมัติ อัตโนมัติ ขอค า้ประกนั,ขอยกเลิกค า้ประกนั,ขอสัง่ปลอ่ยปกติ,ขอสัง่ปล่อยจากสง่ซ่อม,ขอยกเลิก

สัง่ปลอ่ย 
ก่อนการใช้งานระบบขออธิบายถึงที่อยู่ของค าร้องต่างๆที่สร้างขึน้ทัง้หมดว่าจะอยู่ที่ใดบ้างในเมนขูองโปรแกรม 

1.           1 
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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
มีบางฟังก์งานที่เจ้าหน้าที่อนุมติัแล้วแต่ยงัต้องมีการยืนยนัข้อมลูบางอย่างเพื่อสง่ให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบก่อนโดย
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 บางครัง้ถ้ามรีายการข้อมลูที่ให้ก าหนดและมีเคร่ืองหมาย “*” แสดงว่า
รายการข้อมลูนัน้บงัคบัว่าจะต้องมีข้อมลูหรือต้องก าหนดข้อมลูให้กบัรายการนัน้ ถ้ารายการข้อมลูที่ไม่มี
เคร่ืองหมาย “*” แสดงว่าไม่จ าเป็นต้องก าหนดรายการข้อมลูนัน้ 

  เป็นฟังก์ชัน่ส าหรับบนัทึกรายการข้อมลูต่างๆ ท่ีอยู่บนหน้าจอท่ีได้มีการบนัทกึ
ข้อมลูไว้ โดยระบบจะท าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมลูก่อนที่จะมีการบนัทกึข้อมลูเป็นค าร้อง โดยจะตรวจ
ตามที่ได้มีการก าหนดไว้ว่าฟังก์ชัน่ใดต้องตรวจสอบอะไรบ้าง เช่น รายการข้อมลูที่บงัคบัว่าต้องมีข้อมลู 

2 

3 

4 
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  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 
Program >> Internet Explorer จากนัน้ให้ท าการเข้าระบบด้วย URL 

https://emt.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  

   

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 

4.1.4 

4.1.6 

4.1.8 

4.1.10 

4.1.12 

4.1.14 

4.1.16
2 

4. 1.20 

 

งาน Phase 1 

4. 1. 17 
4.1.18
2 

4. 1. 19 
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  เมื่อต้องการซ่อนเมนู 

  ท างานเหมือนกับเมนู Home 

 เมื่อต้องการออกจากระบบ 

 เมนทูี่เคร่ืองหมายตามรูป จะเป็นเมนหูลกัที่มีเมนยู่อยลงไป 

4.1.1 Home  เมื่อต้องการกลบัหน้าจอหลกัของระบบในกรณีที่เข้าไปท างานในเมนตู่างๆ โดยจะท า
หน้าที่เหมือนกบัปุ่ ม “กลับสู่หน้าจอหลัก” 

4.1.2 การขยายระยะเวลาต่าง ๆ เมื่อต้องการท างานการค า้ประกนัเคร่ืองจกัรในเมนกูารค า้ประกนั
เคร่ืองจกัรจะมีเมนยู่อย  

• ขอขยายเวลาน าเข้าเคร่ืองจักรย้อนหลัง สร้างค าร้องขอขยายเวลาน าเข้าเคร่ืองจกัร
เพื่อให้ครอบคลมุการน าเข้าเคร่ืองจกัรในกรณีที่โครงการมีการน าเข้าเคร่ืองเข้ามาใช้ใน
โครงการก่อนที่โครงกการจะอนมุติัแต่น าเข้าก่อนวนัที่ยื่นขอโครงการ 

• ขอขยายเวลาน าเคร่ืองจักรปกติ สร้างค าร้องขอขยายเวลาน าเข้าเคร่ืองจกัรออกไปอีก
ครัง้ละ 1 ปี ได้ไม่เกิน 3 ครัง้ 

• ขอขยายเวลาน าเคร่ืองอิเล็คทรอนิคส์ สร้างค าร้องขอขยายเวลาน าเข้าเคร่ืองจกัร
ออกไปอีกตลอดระยะเวลาการสง่เสริมโดยได้รับยกเว้นอากรขาเข้า 

4.1.3 ขอท าลายเคร่ืองจักร สร้างค าร้องขออนญุาตท าลายเคร่ืองจกัรที่ไม่สามารถใช้การได้แล้วและ
ไม่ต้องการสง่เคร่ืองจกัรรายการนัน้กลบัออกไป เมนขูอท าลายเคร่ืองจกัร จะมีเมนูย่อย 

• สร้างค าขอใหม่ >> ในระบบ 
• สร้างค าขอใหม่ >> นอกระบบ 
• สร้างค าขอใหม่ >> ขอคืนเร่ือง/ยกเลิก 

• สร้างค าขอใหม่ >> Upload Excel 
4.1.4 ขอบริจาคเคร่ืองจักร สร้างค าร้องขออนญุาตบริจาคเคร่ืองจกัรที่ไม่ใช้แล้วในโครงการหรือ

ต้องการเคร่ืองจกัรใหม่เข้ามาทดแทนเคร่ืองจกัรเก่าโดยต้องการบรจาคเคร่ืองจกัรนัน้ให้กบัหน่วยงาน
ต่างๆที่ กรมสง่เสริมการลงทุนได้ก าหนดไว้ เมนขูอบริจาคเคร่ืองจกัร จะมีเมนยู่อย  

• สร้างค าขอใหม่ >> ในระบบ 

• สร้างค าขอใหม่ >> นอกระบบ 

• สร้างค าขอใหม่ >> ขอคืนเร่ือง/ยกเลิก 

• สร้างค าขอใหม่ >> Upload Excel 
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4.1.5 ขอช าระภาษีอากรเคร่ืองจักร สร้างค าร้องขอในกรณีที่บริษัทต้องการช าระภาษีอากร
เคร่ืองจกัรที่น าเข้ามาใช้ในโครงการ เมนขูอช าระภาษีอากรเคร่ืองจกัร จะมีเมนยู่อย 

• สร้างค าขอใหม่ >> ในระบบ 

• สร้างค าขอใหม่ >> นอกระบบ 

• สร้างค าขอใหม่ >> ขอคืนเร่ือง/ยกเลิก 

• สร้างค าขอใหม่ >> Upload Excel 
4.1.6 ขออนุญาตจ าหน่ายเคร่ืองจักร  สร้างค าร้องขอในกรณีที่บริษัทต้องการจ าหน่ายเคร่ืองจกัรที่

น าเข้ามาใช้ในโครงการ เมนูขออนญุาตจ าหน่ายเคร่ืองจกัร จะมีเมนยู่อย 

• สร้างค าขอใหม่ >> ในระบบไม่มีภาระภาษี 

• สร้างค าขอใหม่ >> นอกระบบไม่มีภาระภาษี 

• สร้างค าขอใหม่ >> ในระบบมีภาระภาษี 

• สร้างค าขอใหม่ >> นอกระบบมีภาระภาษี 

• สร้างค าขอใหม่ >> ขอคืนเร่ือง/ยกเลิก 
• สร้างค าขอใหม่ >> Upload Excel 

4.1.7 ขออนุญาตจ านองเคร่ืองจักร สร้างค าร้องขอในกรณีที่บริษัทต้องการจ านองเคร่ืองจกัรที่
น าเข้ามาใช้ในโครงการ เมนูขออนญุาตจ านองเคร่ืองจกัร จะมีเมนยู่อย 

• สร้างค าขอใหม่ >> ในระบบ 

• สร้างค าขอใหม่ >> นอกระบบ 

• สร้างค าขอใหม่ >> ขอคืนเร่ือง 
• สร้างค าขอใหม่ >> Upload Excel 

4.1.8 ขออนุญาตเช่าซือ้เคร่ืองจักร สร้างค าร้องขอในกรณีที่บริษัทต้องการเช่าซือ้เคร่ืองจกัรท่ี
น าเข้ามาใช้ในโครงการ เมนูขออนญุาตเช่าซือ้เคร่ืองจกัร จะมีเมนยู่อย 

• สร้างค าขอใหม่ >> ในระบบ 

• สร้างค าขอใหม่ >> นอกระบบ 

• สร้างค าขอใหม่ >> ขอคืนเร่ือง/ยกเลิก 

• สร้างค าขอใหม่ >> Upload Excel 
4.1.9 ขออนุญาตน าเคร่ืองจักรไปใช้เพื่อการอื่น สร้างค าร้องขอในกรณีที่บริษัทต้องการน า

เคร่ืองจกัรไปใช้เพื่อการอ่ืน  เมนขูออนุญาตน าเคร่ืองจกัรไปใช้เพื่อการอ่ืน จะมีเมนยู่อย 

• สร้างค าขอใหม่ >> ในระบบ 
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• สร้างค าขอใหม่ >> นอกระบบ 

• สร้างค าขอใหม่ >> ขอคืนเร่ือง/ยกเลิก 
• สร้างค าขอใหม่ >> Upload Excel 

4.1.10 ขออนุญาตน าเคร่ืองจักรไปให้บุคคลอื่นใช้ สร้างค าร้องขอในกรณีที่บริษัทต้องการน า
เคร่ืองจกัรไปให้บุคคลอ่ืนใช้ เมนขูออนุญาตน าเคร่ืองจกัรไปให้บุคคลอ่ืนใช้ จะมีเมนยู่อย 

• สร้างค าขอใหม่ >> ในระบบ 

• สร้างค าขอใหม่ >> นอกระบบ 

• สร้างค าขอใหม่ >> ขอคืนเร่ือง/ยกเลิก 
• สร้างค าขอใหม่ >> Upload Excel 

4.1.11 ตัดบัญชีเคร่ืองจักรน าเข้าเกิน 5 ปี สร้างค าร้องขออนญุาตตดับญัชีรายการเคร่ืองจกัรที่

น าเข้ามาเกิน 5 ปี ให้ปลอดจากภาระภาษี  เมนูตดับญัชีเคร่ืองจกัรน าเข้าเกิน 5 ปีจะมีเมนยู่อย 

• สร้างค าขอใหม่ >> ในระบบ 

• สร้างค าขอใหม่ >> นอกระบบ 

• สร้างค าขอใหม่ >> ขอคืนเร่ือง/ยกเลิก 
• สร้างค าขอใหม่ >> Upload Excel 

4.1.12 ขอตัดบัญชีท ำลำยเคร่ืองจักร สร้างค าร้องในกรณีที่บริษัทต้องการตดับญัชีท าลายเคร่ืองจกัร
กรณีอนมุติัการท าลายเคร่ืองจกัรมาแล้วและต้องท าการตดัรายการเคร่ืองจกัรที่ขอท าลายเคร่ืองจกัร
นัน้ออกจากบญัชีการใช้สิทธิน าเข้า เมนขูอตดับญัชีท าลายเคร่ืองจกัร  

4.1.13 ขอตัดบัญชีบริจำคเคร่ืองจักร สร้างค าร้องในกรณีที่บริษัทต้องการตดับญัชีบริจาคเคร่ืองจกัร
กรณีอนมุติัการบริจาคเคร่ืองจกัรมาแล้วและต้องท าการตดัรายการเคร่ืองจกัรที่ขอบริจาคเคร่ืองจกัร
นัน้ออกจากบญัชีการใช้สิทธิน าเข้า เมนขูอตดับญัชีบริจาคเคร่ืองจกัร 

4.1.14 ขอตัดบัญชีช ำระภำษีเคร่ืองจักร สร้างค าร้องในกรณีที่บริษัทต้องการตดับญัชีช าระภาษี
เคร่ืองจกัรกรณีอนมุติัการช าระภาษีเคร่ืองจกัรมาแล้วและต้องท าการตดัรายการเคร่ืองจกัรที่ขอช าระ
ภาษีเคร่ืองจกัรนัน้ออกจากบญัชีการใช้สิทธิน าเข้า เมนขูอตดับญัชีช าระภาษีเเคร่ืองจกัร 

4.1.15 ขอตัดบัญชีส่งคืนเคร่ืองจักร สร้างค าร้องในกรณีที่บริษัทต้องการตดับญัชีสง่คืนเคร่ืองจกัร
กรณีอนมุติัการสง่คืนเคร่ืองจกัรมาแล้วและต้องท าการตดัรายการเคร่ืองจกัรที่ขอสง่คืนเคร่ืองจกัรนัน้
ออกจากบญัชีการใช้สิทธิน าเข้า เมนขูอตดับญัชีสง่คืนเคร่ืองจกัร 

4.1.16 ขอตัดบัญชีจ ำหน่ำยเคร่ืองจักร สร้างค าร้องในกรณีที่บริษัทต้องการตดับญัชีจ าหน่าย
เคร่ืองจกัรกรณีอนมุติัการจ าหน่ายเคร่ืองจกัรมาแล้วและต้องท าการตดัรายการเคร่ืองจกัรที่ขอ
จ าหน่ายเคร่ืองจกัรนัน้ออกจากบญัชีการใช้สิทธิน าเข้า เมนขูอตดับญัชีจ าหน่ายเคร่ืองจกัร 
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4.1.17 ค าขอที่บันทกึไว้ เป็น List  ของค าร้องที่เกิดจากการสร้างค าร้องแล้วค าร้องจะมาแสดง
อยู่ใน List ค าขอที่บนัทึกไว้เพื่อให้เรียกขึน้มาตรวจสอบหรือแก้ไขก่อนที่จะสง่ค าร้องเพื่อขออนมุติั 

4.1.18 ค าขอที่อยู่ในขัน้ตอนการอนุมัติ / 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  “ข้อมูลท่ีด าเนินการเรียบร้อย
แล้ว” 

4.1.19 ข้อมูลค าร้องท่ีด าเนินการเรียบร้อยแล้ว เป็น List สดุท้ายของค าร้องที่จะย้ายมาอยู่
หลงัจากท่ีด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  

4.1.20 ขอเสียอากร สร้างค าร้องขอในกรณีที่บริษัทต้องการเสียอากรเคร่ืองจกัรที่น าเข้ามาใช้ใน
โครงการโดยการขอค า้ประกนั  เมนขูอเสียอากรเคร่ืองจกัร  
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5. การขยายระยะเวลาต่าง ๆ 
การขยายระยะเวลาตา่งประกอบด้วย ขอขยายเวลาน าเข้าเคร่ืองจกัรย้อนหลงั  ขอขยายเวลาน าเข้าเคร่ืองจกัรปกติ และขอ
ขยายระยะเวลาน าเข้าเคร่ืองจกัรอิเล็คทรอนิคส์  

5.1 ขอขยายเวลาน าเข้าเคร่ืองจักรย้อนหลัง 
การท าค าร้องขอขยายเวลาน าเข้าเคร่ืองจกัรย้อนหลัง สามารถท าได้โดย  เลือกเมนู “การขยายระยะเวลาต่างๆ” 

>> เมนูย่อย “ขอขยายเวลาน าเข้าเคร่ืองจักรย้อนหลงั”  

 
จะปรากฏหน้าจอรายการโครงการของบริษัท 

 
- เลือกหมายเลขบตัรส่งเสริมที่ต้องการ ขอขยายเวลาน าเข้าเคร่ืองจกัรย้อนหลงั 
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จะปรากฏหน้าจอ ให้ระบรุายละเอียดข้อมลูของบตัรส่งเสริมทีเ่ลือกเข้ามาเพื่อขอขยายระยะเวลาน าเข้าเคร่ืองจกัร
ย้อนหลงั  มีรายละเอดีด 2 ส่วนท่ีต้องระบใุนการขอขยายระยะเวลาน าเข้าเคร่ืองจกัรย้อนหลงั   

 1.เอกสารแนบการน าเข้าครัง้แรก(Invoiceและใบขน)  

 2.เลือกเหตผุลที่ขอขยายเวลา เพือ่ให้เหตผุล ไปแสดงในช่อง เหตผุลที่ขอขยายเวลา 

 3. เหตผุลที่ขอขยายเวลา  

 
- กดปุ่ ม  เพื่อเลือกไฟล์เอกสารการน าเข้าครัง้แรก(Invoice และใบขน) จะปรากฏ

หน้าจอ 
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- เลือกไฟล์ เอกสารการน าเข้าครัง้แรก(Invoice และใบขน) ที่ต้องการแนบ 

- กดปุ่ ม  เพื่อท าการเลือกไฟล์ 

 

- กดปุ่ ม  เพื่อน าข้อมลูไฟล์ เอกสารการน าเข้าครัง้แรก(Invoice และใบขน) เข้าสู่ระบบ  

 

- เลือกเหตผุล และก าหนดเหตผุลที่ขอขยายเวลา ให้ถกูต้อง  แล้วกดปุ่ ม   
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- ระบบจะแสดงข้อความว่า “บนัทึกข้อมลูเรียบร้อยแล้ว” พร้อมทัง้ก าหนดหมายเลขค าร้อง กดที่ปุ่ ม 

  
- ค าร้องจะไปบนัทึกไว้ที่เมน ู“ค าขอที่บนัทึกไว้” 

 
  บริษัทสามารถเรียกค าร้องขึน้มาแก้ไข และส่งค าร้องเพื่อให้เจ้าหน้าที่ อนมุตัิการขอขยายเวลาย้อนหลงั โดย
เลือกไปที่เลขท่ีค าร้อง  
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- กดที่ปุ่ ม  ระบบจะท าการส่งค าร้องและ 

 

- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “ส่งข้อมลูเรียบร้อยแล้ว” 

 

- กดปุ่ ม   ค าร้องจะไปอยู่ที่เมน ู“ค าขอที่อยูใ่นขัน้ตอนการอนมุตัิ/แก้ไข” โดยจะแสดง
ด้วยว่าค าร้องจะถกูอนมุตัิโดยเจ้าหน้าที่ ท่านใด 

 
- เมื่อเจ้าหน้าที่อนมุตัเิรียบร้อยแล้วค าร้องจะอยู่ที่เมนู  “ค าขอที่อยูใ่นขัน้ตอนการอนมุตัิ/แก้ไข” สถานะ

เป็น “รอรับผลการพิจารณา” 

 
- คลิกเลือกเข้าไปท่ีเลขที่ค าร้อง 
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- ระบบจะแสดงหน้าจอให้รับผลการพิจารณา กดปุ่ ม   

 

 

- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “รับผลการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว” 

- กดปุ่ ม  
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5.2 ขอขยายเวลาน าเข้าเคร่ืองจักรปกติ 
การท าค าร้องขอขยายเวลาน าเข้าเคร่ืองจักรย้อนหลงั สามารถท าได้โดย  เลือกเมน ู“การขยายระยะเวลาต่างๆ” 
>> เมนยู่อย “ขอขยายเวลาน าเข้าเคร่ืองจกัรปกติ” 

 
  จะปรากฏหน้าจอรายการโครงการของบริษัท 

 

 
- เลือกหมายเลขบตัรส่งเสริมที่ต้องการ ขอขยายเวลาน าเข้าเคร่ืองจกัรปกต ิ
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จะปรากฏหน้าจอให้บนัทึกรายละเอียดการขอขยาเวลาปกติ   

 1.ระบบจะ Default  “ครัง้ที่ขอขยายเวลา”  เป็นครัง้ที่ 1 แต่สมารถแก้ไขได้ เพราะระบบจะไม่สามารถตรวจสอบ
การขอขยายระยะเวลาปกติ ว่าเป็นครัง้ที่เท่าไหร่ได้  เนื่องจากอาจจะมกีารขอยายระยะเวลาปกตมิาก่อนแล้วในส่วน
ของการขอนอกระบบ 

 2.เลือกเหตผุลที่ขอขยายเวลา เพือ่ให้เหตผุล ไปแสดงในช่อง เหตผุลที่ขอขยายเวลา 

 3. บนัทึก  "เหตผุลที่ขอขยายเวลา" และแก้ไขให้ถกูต้อง 

 

- เมื่อบนัทึกข้อมลูเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ ม  ระบบจะก าหนดเลขทีค่ าร้องชัว่คราวให้และ
แสดงในช่อง “หมายเลขค าร้อง” พร้อมทัง้แสดงข้อความ “บนัทึกข้อมลูเรียบร้อยแล้ว” ให้กดปุ่ ม 
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- ค าร้องจะบนัทึกไว้ทีเ่มน ู“ค าขอทีบ่นัทึกไว้”  คลิกทีห่มายเลค าร้อง  

 
- ระบบจะแสดงหน้าจอ 
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- กดปุ่ ม   ระบบจะท าการส่งค าร้องและ 

 

- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “ส่งข้อมลูเรียบร้อยแล้ว” 

 

- กดปุ่ ม   ค าร้องจะไปอยู่ที่เมน ู“ค าขอที่อยูใ่นขัน้ตอนการอนมุตัิ/แก้ไข” โดยจะแสดง
ด้วยว่าค าร้องจะถกูอนมุตัิโดยเจ้าหน้าที่ ท่านใด 

 
- เมื่อเจ้าหน้าที่อนมุตัเิรียบร้อยแล้วค าร้องจะอยู่ที่เมน ู “ค าขอที่อยูใ่นขัน้ตอนการอนมุตัิ/แก้ไข” สถานะ

เป็น “รอรับผลการพิจารณา” 

 
- คลิกเลือกเข้าไปท่ีเลขที่ค าร้อง 
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- ระบบจะแสดงหน้าจอให้รับผลการพิจารณา กดปุ่ ม   

 

 

- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “รับผลการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว” 

- กดปุ่ ม  
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5.3 ขอขยายเวลาน าเข้าเคร่ืองจักรอิเล็คทรอนิคส์ 
การท าค าร้องขอขยายเวลาน าเข้าเคร่ืองจักรอิเลค็ทรอนิคส์ สามารถท าได้โดย  เลือกเมน ู“การขยายระยะเวลา
ต่างๆ” >> เมนยู่อย “ขอขยายเวลาน าเข้าเคร่ืองจกัรอิเล็คทรอนิคส์” 

 
จะปรากฏหน้าจอรายการโครงการของบริษัท 

 

 
- เลือกหมายเลขบตัรส่งเสริมที่ต้องการ ขอขยายเวลาน าเข้าเคร่ืองจกัรปกต ิ
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จะปรากฏหน้าจอให้บนัทึกรายละเอียดการขอขยาเวลาน าเข้าอิเล็คทรอนิคส์   

- บนัทึก  "เหตผุลที่ขอขยายเวลา 

 

- เมื่อบนัทึกข้อมลูเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ ม  ระบบจะก าหนดเลขทีค่ าร้องชัว่คราวให้และ
แสดงในช่อง “หมายเลขค าร้อง” พร้อมทัง้แสดงข้อความ “บนัทึกข้อมลูเรียบร้อยแล้ว” ให้กดปุ่ ม 
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- ค าร้องจะบนัทึกไว้ทีเ่มน ู“ค าขอทีบ่นัทึกไว้”  คลิกที่หมายเลค าร้อง 

 
- ระบบจะแสดงหน้าจอ 

 

- กดปุ่ ม   ระบบจะท าการส่งค าร้องและ 
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- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “ส่งข้อมลูเรียบร้อยแล้ว” 

 

- กดปุ่ ม   ค าร้องจะไปอยู่ที่เมน ู“ค าขอที่อยูใ่นขัน้ตอนการอนมุตัิ/แก้ไข” โดยจะแสดง
ด้วยว่าค าร้องจะถกูอนมุตัิโดยเจ้าหน้าที่ ท่านใด 

 
- เมื่อเจ้าหน้าที่อนมุตัเิรียบร้อยแล้วค าร้องจะอยู่ที่เมน ู “ค าขอที่อยู่ในขัน้ตอนการอนมุตัิ/แก้ไข” สถานะ

เป็น “รอรับผลการพิจารณา” 

 
- คลิกเลือกเข้าไปที่เลขท่ีค าร้อง 
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- ระบบจะแสดงหน้าจอให้รับผลการพิจารณา กดปุ่ ม   

 

- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “รับผลการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว” 

- กดปุ่ ม  
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6. ขอท ำลำยเคร่ืองจกัร 
6.1. ขอท าลายเคร่ืองจักรในระบบ 

การขอท าลายเคร่ืองจกัร เป็นหน้าจอส าหรับการขอท าลายเคร่ืองจกัรของโครงการกรณีเคร่ืองจกัรไม่สามารถใช้งานได้
แล้วและบริษัทมีความต้องการจะท าลายเคร่ืองจกัรนัน้ๆ  ในการขอท าลายเคร่ืองจกัรกรณีถ้ามกีารน าเข้าเคร่ืองจกัรมาภายใต้ระบบ 
eMT  สามารถท าได้โดย เลอืกเมนู “ขอท าลายเคร่ืองจกัร” >> เมนูย่อย >> “สร้างค าขอใหม่” >> เมนูย่อย “ในระบบ” 
เพื่อเข้าสู่หน้าจอการขอท าลายเคร่ืองจักร 

 
จะปรากฏหน้าจอรายการโครงการของบริษัท 

 
- เลือกหมายเลขบตัรส่งเสริมที่ต้องการ เพื่อขอท าลายเคร่ืองจกัร ในระบบ 
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หมายเหต:ุ 
การค้นหาข้อมลูโครงการ สามารถท าได้โดยค้นหาจากหมายเลขบตัรส่งเสริม, หมายเลขโครงการ, วนัท่ีออกบตัรส่งเสริม 
และวนัท่ีอนมุตัิโครงการ 

 

 

จะปรากฏหน้าจอให้บนัทึกรายละเอียดการขอท าลายเคร่ืองจกัร 

- บนัทึก “หมายเหต”ุ 

- บนัทึก “วิธีท าลาย” 

- กดปุ่ ม  เพื่อก าหนดรายการเคร่ืองที่ใช้สิทธิน าเข้า ท่ีต้องการขอท าลาย 

ระบบแสดงหน้าจอ 

- ระบบจะแสดงข้อความบอกจ านวนรายการท่ีสามารถท าค าขอได้ “จ านวนรายการท่ีสามารถยื่นขอได้ 
= XX”  โดยในการท าขอรายการต้องไม่เกินจ านวนที่ระบบแจ้งเตอืน 
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- ก าหนด “เลขทีอ่นมุตัิ”  เป็นเลขที่อนมุตัิสัง่ปล่อย แล้วกดปุ่ มค้นหา  

- ระบบแสดงข้อมลู Invoice  คลิกเลือกที่  “เลขที่ใบก ากบัสินค้า”  

 

ระบบแสดงรายการเคร่ืองจกัรที่น าเข้ามาภายใต้ Invoice  

- คลิกที่ชื่อรายการเคร่ืองจกัร ท่ีต้องการขอท าลาย 
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ระบบจะแสดงหน้าจอชื่อรายการเคร่ืองจกัรที่เลือก 

- เลือกก าหนดชื่อรายการที่ขอท าลายไม่ตรงชื่อในบญัชีได้ กรณีเป็น “รายการเคร่ืองจกัร” 

- บนัทึก จ านวนทีจ่ะขอท าลายเคร่ืองจกัร  โดยจ านวนจะต้องไม่เกินจ านวน “คงเหลือ”  

- บนัทึก Serial Number  ของเคร่ืองจกัร (จะบนัทึกหรือไม่ก็ได้) 

- กดปุ่ ม   

 

- ระบบแสดงข้อความ “เพิ่มรายการเรียบร้อยแล้ว”  กดปุ่ ม   
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- ระบบแสดงหน้าจอเพื่อให้ก าหนดรายการท่ีจะขอท าลายเคร่ืองจกัร ในกรณีที่ ใน Invoice ทีบ่ริษทั

ค้นหาไว้มีรายการเคร่ืองจกัรมากกว่า 1 รายการ บริษัทสามารถก าหนดรายการภายใต้ Invoice เดมิ
ถ้าบริษัทต้องการขอท าลายภายใต้ Invoice เดมิแตถ้่าบริษัทต้องการขอท าลายภายใต้การน าเข้า

รายการอื่น ให้บริษัทก าหนด “เลขที่อนุมตัิ”รายการใหม่ แล้วกดปุ่ ม  

- กรณีทีไ่ม่ต้องการเพิม่รายการท่ีขอท าลายแล้วให้กดปุ่ ม   

 

- กรณีก าหนดรายการขอท าลายเรียบร้อยแล้วเมื่อกดปุ่ ม  ระบบจะแสดงรายการทีข่อ
ท าลาย 
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- กดปุ่ ม  ระบบจะสร้างเลขค าร้อง ในช่อง “หมายเลขค าร้อง” พร้อมทัง้แสดงข้อความ 
“บนัทึกข้อมลูเรียบร้อยแล้ว”    

- กดปุ่ ม  

- กดปุ่ ม  

 
- ค าขอท าลายเคร่ืองจกัรจะบนัทึกไว้ที่เมน ู “ค าขอที่บนัทึกไว้”  

- คลิกเลือกที่  เลขท่ีค าร้อง  
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ระบบจะแสดงหน้าจอให้ เพิ่ม หรือ ลบ รายการเคร่ืองจกัรที่จะขอท าลาย ถ้าไม่มีการแก้ไขและพร้อมส่งให้

เจ้าหน้าที่อนมุตัวิิธีท าลายให้ 

- กดปุ่ ม   

 
 

- ระบบจะท าการส่งค าร้องและ 
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- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “ส่งข้อมลูเรียบร้อยแล้ว” 

 

- กดปุ่ ม   ค าร้องจะไปอยู่ที่เมน ู“ค าขอที่อยูใ่นขัน้ตอนการอนมุตัิ/แก้ไข” โดยจะแสดง
ด้วยว่าค าร้องจะถกูอนมุตัิโดยเจ้าหน้าที่ ท่านใด 

 
- เมื่อเจ้าหน้าที่อนมุตัเิรียบร้อยแล้วค าร้องจะอยู่ที่เมน ู “ค าขอที่อยูใ่นขัน้ตอนการอนมุตัิ/แก้ไข” สถานะ

เป็น “รอรับผลการพิจารณา” 

 
- คลิกเลือกเข้าไปท่ีเลขที่ค าร้อง 
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- ระบบจะแสดงหน้าจอให้รับผลการพิจารณา กดปุ่ ม   

 

- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “รับผลการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว” 

- กดปุ่ ม  

 
 เมื่อรับผลการพิจารณาการขอท าลายเคร่ืองจกัรแล้วระบบจะสร้างค าขอตดับญัชีท าลายเคร่ืองจกัร บริษัทต้องส่งค าร้อง
ขอตดับญัชีท าลายเคร่ืองจกัร การท างานของการขอตดับญัชีท าลายเคร่ืองจกัรให้ไปท าที่หวัข้อ ขอตดับญัชีท าลายเคร่ืองจกัร 
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6.2. ขอท าลายเคร่ืองจักรนอกระบบ 
การขอท าลายเคร่ืองจกัร เป็นหน้าจอส าหรับการขอท าลายเคร่ืองจกัรของโครงการกรณีเคร่ืองจกัรไม่สามารถใช้งานได้

แล้วและบริษัทมีความต้องการจะท าลายเคร่ืองจกัรนัน้ๆ  ในการขอท าลายเคร่ืองจกัรกรณีถ้ามกีารน าเข้าเคร่ืองจกัรมาจากนอก
ระบบ eMT  สามารถท าได้โดย เลือกเมน ู“ขอท าลายเคร่ืองจกัร” >> เมนยู่อย >> “สร้างค าขอใหม่” >> เมนยู่อย “นอกระบบ” 
เพื่อเข้าสู่หน้าจอการขอท าลายเคร่ืองจกัร 

 
จะปรากฏหน้าจอรายการโครงการของบริษัท 

 
- เลือกหมายเลขบตัรส่งเสริมที่ต้องการ เพื่อขอท าลายเคร่ืองจกัร นอกระบบ 
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หมายเหต:ุ 
การค้นหาข้อมลูโครงการ สามารถท าได้โดยค้นหาจากหมายเลขบตัรส่งเสริม, หมายเลขโครงการ, วนัที่ออกบตัรส่งเสริม 
และวนัท่ีอนมุตัิโครงการ 

 

 

จะปรากฏหน้าจอให้บนัทึกรายละเอียดการขอท าลายเคร่ืองจกัร 

- บนัทึก “หมายเหต”ุ 

- บนัทึก “วิธีท าลาย” 

- กดปุ่ ม  เพื่อก าหนดรายการเคร่ืองที่ใช้สิทธิน าเข้า ท่ีต้องการขอท าลาย 

ระบบแสดงหน้าจอ 

- ระบบจะแสดงข้อความบอกจ านวนรายการท่ีสามารถท าค าขอได้ “จ านวนรายการท่ีสามารถยื่นขอได้ 
= XX”  โดยในการท าขอรายการต้องไม่เกินจ านวนที่ระบบแจ้งเตอืน 
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- กดปุ่ ม  เพื่อบนัทึกรายการสัง่ปล่อยที่ไม่ได้อยู่ในระบบ eMT 

 

  การบนัทึกข้อมลู 2 ส่วน 

  1.ข้อมลู Invoice 

- บนัทึก ประเภทการสัง่ปล่อย * 

- บนัทึก เลขที่ใบก ากบัสินค้า *  

- บนัทึก วนัท่ีบนใบก ากบัสินค้า *  

- บนัทึก วนัน าเข้า * 

- บนัทึก ด่านท่ีเดินพิธีการ *  

- บนัทึก ส่งมาจากประเทศ *  

- บนัทึก สกลุเงิน *    

- บนัทึก อตัราแลกเปล่ียน *  

- บนัทึก หมายเหต ุ 

- บนัทึก เลขที่อนมุตัิ *     
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- วนัท่ีอนมุตัิ * 

  2.ข้อมลูสัง่ปล่อย 

- บนัทึก  ประเภทรายการ * กรณีเป็นรายการเคร่ืองจกัร สามารถก าหนดเป็น “ชื่อรายการท่ีขอไม่
ตรงชื่อในบญัช(ีเป็นส่วนประกอบของเคร่ืองจกัร)” ได้ 

- บนัทึก  ชื่อเคร่ืองจกัร *  

- บนัทึก  จ านวนขอท าลาย *  

- บนัทึก  อตัราอากร  

- บนัทึก  ล าดบัรายการสัง่ปล่อยใน Invoice * 

- บนัทึก  ล าดบัรายการในใบขนสินค้าขาเข้า *  

- บนัทึก  มลูค่าตาม Invoice(ตามสกลุเงิน) *  

- บนัทึก  เลขที่ใบขนขาเข้า *  

- บนัทึก  วนัท่ีใบขนขาเข้า * 

- บนัทึก  Serial Number  

- บนัทึก  รายละเอียด   

- บนัทึก  เคร่ืองจกัรหลกั *  

- บนัทึก  หน่วย *  

- บนัทึก  สภาพ  

- บนัทึก  ปีทีเ่คร่ืองจกัรถกูผลิต (ค.ศ.)  
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- เมื่อบนัทึกข้อมลูทัง้ 2 ส่วนเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ ม   

- ในกรณีที่มีรายการเคร่ืองจกัรที่ต้องการขอท าลายภายใต้ Invoice เดียวกนั ให้บนัทึกรายการสัง่ปล่อย

เพิ่ม และกดปุ่ ม  เพื่อเพิ่มรายการเคร่ืองจกัรที่ขอท าลาย  

- ในกรณีที่รายการสัง่ปล่อยที่ต้องการขอท าลายที่บนัทึกไว้ไมถ่กูต้องให้กดปุ่ ม   ที่หน้ารายการ
เคร่ืองจกัรนัน้ 

- เมื่อบนัทึกรายการเคร่ืองจกัรที่ขอท าลายภายใต้ Invoice ที่ก าหนดเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ ม 

 เพื่อกลบัสู่หน้าค าขอท าลายเคร่ืองจกัร 
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จะปรากฏหน้าจอค าขอท าลายเคร่ืองจกัร 

- ในกรณีทีบ่ริษัทต้องการขอท าลายเคร่ืองจกัรมากว่า 1 Invoice ภายใต้ค าขอท าลายเคร่ืองจกัรนีใ้ห้กด

ปุ่ ม  เพื่อเข้าไปบนัทึกข้อมลูเพิ่มตามขัน้ตอนของการบนัทึกข้อมลูรายการเคร่ืองจกัร
ทีต้่องการขอท าลาย 
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- ในกรณีที่บนัทึกรายการเคร่ืองจกัรท่ีขอท าลายเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ ม  ระบบจะสร้าง
เลขค าร้อง ในช่อง “หมายเลขค าร้อง” พร้อมทัง้แสดงข้อความ “บนัทึกข้อมลูเรียบร้อยแล้ว”    

- กดปุ่ ม  

- กดปุ่ ม  

 
- ค าขอท าลายเคร่ืองจกัรจะบนัทกึไว้ที่เมน ู “ค าขอที่บนัทึกไว้”  

- คลิกเลือกที่  เลขท่ีค าร้อง  
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ระบบจะแสดงหน้าจอให้ เพิ่ม หรือ ลบ รายการเคร่ืองจกัรท่ีจะขอท าลาย ถ้าไม่มีการแก้ไขและพร้อมส่งให้

เจ้าหน้าที่อนมุตัวิิธีท าลายให้ 

- กดปุ่ ม   

 
- ระบบจะท าการส่งค าร้องและ 
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- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “ส่งข้อมลูเรียบร้อยแล้ว” 

 

- กดปุ่ ม   ค าร้องจะไปอยู่ที่เมน ู“ค าขอที่อยูใ่นขัน้ตอนการอนมุัติ/แก้ไข” โดยจะแสดง
ด้วยว่าค าร้องจะถกูอนมุตัิโดยเจ้าหน้าที่ ท่านใด 

 
 

- เมื่อเจ้าหน้าที่อนมุตัเิรียบร้อยแล้วค าร้องจะอยู่ที่เมน ู “ค าขอที่อยูใ่นขัน้ตอนการอนมุตัิ/แก้ไข” สถานะ
เป็น “รอรับผลการพิจารณา” 
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- คลิกเลือกเข้าไปท่ีเลขที่ค าร้อง 

 

- ระบบจะแสดงหน้าจอให้รับผลการพิจารณา กดปุ่ ม   

 

- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “รับผลการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว” 

- กดปุ่ ม  
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 เมื่อรับผลการพิจารณาการขอท าลายเคร่ืองจกัรแล้วระบบจะสร้างค าขอตดับญัชีท าลายเคร่ืองจกัร บริษัทต้องส่งค าร้องขอตดับญัชี
ท าลายเคร่ืองจกัร การท างานของการขอตดับญัชีท าลายเคร่ืองจกัรให้ไปท าทีห่วัข้อ ขอตดับญัชีท าลายเคร่ืองจกัร 
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6.3. ขอคืนเร่ือง/ขอยกเลิกท าลายเคร่ืองจักร 
การขอคืนเร่ือง/ขอยกเลิกท าลายเคร่ืองจกัร เป็นหน้าจอส าหรับการขอคืนเร่ือง/ขอยกเลิกท าลายเคร่ืองจกัรของโครงการ

กรณีที่ไม่ต้องการท าลายเคร่ืองจกัรนัน้ๆแล้ว ในการขอคืนเร่ืองบริษัทฯ สมารถขอคืนเร่ืองได้ตลอดระยะเวลาที่อยู่ระหว่างการอนมุตัิ
ของเจ้าหน้าที(่สถานะค าร้องเป็น”รออนมุตัิ”)การ ขอคืนเร่ืองเป็นค าร้องจะถกูดงึคืนมาอัตโนมัติ และการยกเลิกสามารถท าได้ใน
กรณีที่ยงัไม่ได้ขอตดับญัชีท าลายเคร่ืองจกัร เป็นการส่งค าร้องให้เจ้าหน้าที่อนุมตัิ  ในการขอคืนเร่ือง/ขอยกเลิกท าลายเคร่ืองจกัร

สามารถท าได้โดยทัง้ในระบบและนอกระบบ เลือกเมน ู“ขอท าลายเคร่ืองจักร” >> เมนยู่อย >> “สร้างค าขอใหม่” >> เมนู
ย่อย “ขอคืนเร่ือง/ขอยกเลกิ” เพื่อเข้าสู่หน้าจอการขอคืนเร่ือง/ขอยกเลิกท าลายเคร่ืองจกัร 

 
  จะปรากฏหน้าจอ 

 
- เลือกหมายเลขบตัรส่งเสริมที่ต้องการ เพื่อขอคืนเร่ือง/ขอยกเลิกท าลายเคร่ืองจกัร  
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 กรณีขอคืนเร่ืองท าลายเคร่ืองจักร 

 
- เลือกเลขที่ค าร้องกรณีต้องการขอคืนเร่ือง เลือกค าร้องที่มีสถานะเป็น  “รออนมุตัิ” 

 
- บนัทึก “หมายเหต”ุ  ที่ต้องการขอคืนเร่ือง 

- กดปุ่ ม   ระบบจะสร้างเลขค าร้อง ในช่อง “หมายเลขค าร้อง” พร้อมทัง้แสดงข้อความ 
“บนัทึกข้อมลูเรียบร้อยแล้ว”    

- กดปุ่ ม  

- กดปุ่ ม  
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- ค าขอท าลายเคร่ืองจกัรจะบนัทึกไว้ทีเ่มน ู “ค าขอที่บนัทึกไว้”  

- คลิกเลือกที่  เลขท่ีค าร้อง  

 
ระบบจะแสดงหน้าจอให้แก้ไขเหตผุล ในการขอคืนเร่ือง ถ้าไม่มีการแก้ไขและพร้อมส่ง 

- กดปุ่ ม   ระบบจะสร้างข้อความแจ้งไปยงัเจ้าหน้าที่ท่ีก าลงัพจิารณาอนมุตัคิ าร้องนัน้
อยู่เพือ่ให้เจ้าหน้าที่ท่ีก าลงัพจิารณาอนมุตัิได้ทราบวา่ บริษัทได้ขอคืนค าร้องการขอท าลายเคร่ืองจกัร
นัน้คืนไป  
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- ระบบจะท าการส่งค าร้องและ 

 

- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “คืนเร่ืองเรียบร้อยแล้ว” 

 

- กดปุ่ ม   ค าร้องจะไปอยู่ที่เมน ู“ค าขอที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว”  

- เลือก “ชื่อค าร้อง”   ขอยกเลิกท าลายเคร่ืองจกัร 
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- กดปุ่ ม    

 
ระบบแสดงหน้าจอรายการค าขอที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้วตามชือ่ค าร้องทีก่ าหนด 

- คลิกที่ “หมายเลขค าร้อง”  ที่ต้องการดรูายละเอยีด 

 

ระบบแสดงรายละเอียดค าร้อง 1) เลขที่ค าร้องขอคืนเร่ือง, 2)ค าร้องขอท าลายเคร่ืองจกัร 
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 กรณีขอยกเลิกท าลายเคร่ืองจักร 

- เลือกเลขที่ค าร้องกรณีต้องการขอยกเลิก เลือกค าร้องที่มีสถานะเป็น  “รับผลพิจารณา”  

 
- บนัทึก “หมายเหต”ุ  เพื่อแจ้งเหตผุลในการขอยกเลิก 

 

- กดปุ่ ม   ระบบจะสร้างเลขค าร้อง ในช่อง “หมายเลขค าร้อง” พร้อมทัง้แสดงข้อความ 
“บนัทึกข้อมลูเรียบร้อยแล้ว”    

- กดปุ่ ม  

- กดปุ่ ม  
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- ค าขอยกเลิกท าลายเคร่ืองจกัรจะบนัทึกไว้ที่เมน ู “ค าขอที่บนัทึกไว้”  

- คลิกเลือกที่  เลขท่ีค าร้อง  

 
ระบบจะแสดงหน้าจอให้แก้ไขหมายเหตใุนการขอยกเลิกท าลายเคร่ืองจกัร  

- กดปุ่ ม    
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- ระบบจะท าการส่งค าร้องและ 

 

- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “สง่ข้อมลูเรียบร้อยแล้ว” 

 

- กดปุ่ ม   ค าร้องจะไปอยู่ที่เมน ู“ค าขอที่อยูใ่นขัน้ตอนการอนมุตัิ/แก้ไข” โดยจะแสดง
ด้วยว่าค าร้องจะถกูอนมุตัิโดยเจ้าหน้าที่ ท่านใด 
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- เมื่อเจ้าหน้าที่อนมุตัเิรียบร้อยแล้วค าร้องจะอยู่ที่เมนู  “ค าขอที่อยูใ่นขัน้ตอนการอนมุตัิ/แก้ไข” สถานะ
เป็น “รับผลพิจารณา” 

 
- คลิกเลือกเข้าไปท่ีเลขที่ค าร้อง 

 

- ระบบจะแสดงหน้าจอให้รับผลการพิจารณา กดปุ่ ม   
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- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “รับผลการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว” 

- กดปุ่ ม  

 
ระบบแสดงหน้าจอรายการค าขอที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  

- เลือกชื่อประเภทค าร้อง  

- กดปุ่ ม   
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ตามชื่อค าร้องที่ก าหนด 

- คลิกที่ “หมายเลขค าร้อง”  ที่ต้องการดรูายละเอยีด 

 

ระบบแสดงรายละเอียดค าร้อง 1) เลขที่ค าร้องขอยกเลิก, 2)ค าร้องขอท าลายเคร่ืองจกัร 
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6.4. การ Upload Excel ขอท าลายเคร่ืองจักร 
เป็นการท างานขอท าลายเคร่ืองจกัรผ่านไฟล์ Excel แบ่งเป็นการท างานในระบบกบันอกระบบ ส่วนการจดัเตรียมไฟล์

ส าหรับการ Uplod ให้ไปดหูวัข้อ “การเตรียมไฟล์  Excel ส าหรับการ Upload” เพื่อเตรียมข้อมลูและบนัทึกเป็นไฟล์ Excel 

ส าหรับใช้ในการ Upload เพื่อเตรียมไฟล์ เรียบร้อยแล้วให้เข้าเมนเูพื่อท าการ Upload   ในการท างานผ่านการ Upload Excel 

สามารถท าได้ทัง้ในระบบและนอกระบบ การเข้าระบบเพื่อท าการ Upload จะเข้าผ่าน เมนชู่องทางเดียวกนั เพื่อเข้าไปเลือกจะท า
การ Upload ที่เป็นในระบบ หรือ นอกระบบ 

เลือกเมนู “ขอท าลายเคร่ืองจกัร” >> เมนูย่อย >> “สร้างค าขอใหม่” >> เมนูย่อย “Upload Excel” เพื่อเข้าสู่
หน้าจอการขอท าลายเคร่ืองจกัร 

 
จะปรากฏหน้าจอรายการโครงการของบริษัท 
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- เลือกหมายโครงการที่ต้องการ เพื่อขอท าลายเคร่ืองจกัร 

 
 กรณีท างานผ่าน Browser Internet Explorer  กดปุ่ ม   ระบบจะแสดงหน้าจอให้เลือกไฟล์ Excel ที่
จดัท าไว้  

 

 กรณีท างานผ่าน Browser Microsoft Edge หรือ Google Chrome  กดปุ่ ม  ระบบจะแสดงหน้าจอให้
เลือกไฟล์ Excel ที่จดัท าไว้ 
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- เลือกไฟล์ Excel ที่จดัท าไว้เพื่อ Upload ขอท าลายเคร่ืองจกัร แล้วกดปุ่ ม  จะกลบัสู่

หน้าหลกั กดปุ่ ม  เพื่อน าข้อมลูทีอ่ยู่ในไฟล์ Excel เข้าระบบ 

- ถ้าข้อมลูที่บนัทึกไว้ในไฟล์ Excel ถกูต้องระบบจะแจ้งข้อความการประมวลผลการพร้อมด้วย
หมายเลขค าขอ และบนัทึกเป็นค าขอไว้ในเมน ู“ค าขอที่บันทกึไว้” (ข้อความที่ระบบแจ้งคือ “บนัทึก
ข้อมลูเรียบร้อยแล้ว หมายเลขบนัทึกที่ 20222100600001” (กรณีเป็นค าขอในระบบ) หรือ  “บนัทึก
ข้อมลูเรียบร้อยแล้ว หมายเลขบนัทึกที่ 3319504” (กรณีเป็นค าขอนอกระบบ)) ตามรูป 

 
- ถ้าข้อมลูที่บนัทึกไว้ในไฟล์ Excel ไม่ถกูต้องระบบจะแจ้งข้อความการประมวลผลด้านล่างของหน้า

เลือกไฟล์ในการ Upload โดยข้อความที่แสดงขึน้อยู่กบัว่าบนัทึกข้อมลูในส่วนใดไม่ถกูต้องเช่น ถ้า
ข้อมลูบตัรส่งเสริมที่บนัทึกในไฟล์ Excel ไม่สอดคล้องกบับตัรส่งเสริมที่เลือกเพื่อการ Upload ระบบ
จะแจ้งดงันี ้ “ไมส่ามารถบนัทกึขอท าลายเครือ่งจกัร(ส ัง่ปลอ่ยในระบบ)ไดเ้พราะRequest-

Destroy: PromoteCard 1143/2539 ไมต่รงกบัทีเ่ลอืกReleaseItem:ApprovedNumber 
Row ที ่1:นร1304M610700013516ไมอ่ยูใ่นบตัรสง่เสรมิ 
1143/2539ReleaseItem:ApprovedNumber Row ที ่2:นร1304M610700013517ไมอ่ยู่

ในบตัรสง่เสรมิ 1143/2539”  ตามรูป 

 
 

javascript:__doPostBack('ucezGridV31$DataGrid$ctl03$ctl02','')
javascript:__doPostBack('ucezGridV31$DataGrid$ctl04$ctl02','')
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7.  ขอบริจาคเคร่ืองจักร 
7.1. ขอบริจาคเคร่ืองจักรในระบบ 

การขอบริจาคเคร่ืองจกัร เป็นหน้าจอส าหรับการขอบริจาคเคร่ืองจกัรของโครงการกรณีเคร่ืองจกัรจากหน่วยงานท่ีทาง 
BOI ก าหนดไว้เช่น สถาบนัการศกึษา เพื่อน าเคร่ืองจกัรเหลา่นัน้ไปใช้ในส่วนท่ีไม่เก่ียวกบัการหาผลประโยชน์ การขอบริจาค
เคร่ืองจกัรกรณีถ้ามกีารน าเข้าเคร่ืองจกัรมาภายใต้ระบบ eMT  สามารถท าได้โดย เลือกเมนู “ขอบริจาคเคร่ืองจกัร” >> เมนู
ย่อย >> “สร้างค าขอใหม่” >> เมนูย่อย “ในระบบ” เพื่อเข้าสู่หน้าจอการขอบริจาคเคร่ืองจักร 

 
จะปรากฏหน้าจอรายการโครงการของบริษัท 

 
- เลือกหมายเลขบตัรส่งเสริมที่ต้องการ เพื่อขอบริจาคเคร่ืองจกัร ในระบบ 
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จะปรากฏหน้าจอให้บนัทึกรายละเอียดการขอบริจาคเคร่ืองจกัร 

- ระบบจะแสดงข้อความบอกจ านวนรายการท่ีสามารถท าค าขอได้ “จ านวนรายการท่ีสามารถยื่นขอได้ = XX” 

- บนัทึก “หมายเหต”ุ 

- บนัทึก “หน่วยงานท่ีขอรับบริจาค” 

- บนัทึก “File แนบหนงัสือขอรับบริจาค” โดยกดที่ปุ่ ม   
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- เลือกไฟล์ Scan ทีเ่ป็นหนงัสือขอรับบริจาค แล้วกดปุ่ ม  จะกลบัสู่หน้าหลกั กดปุ่ ม 

 เพื่อน าไฟล์แนบเข้าระบบ 

- กดปุ่ ม  เพื่อก าหนดรายการเคร่ืองที่ใช้สิทธิน าเข้า ที่ต้องการขอบริจาค 

ระบบแสดงหน้าจอ 

 
ระบบแสดงหน้าจอ 

 

- ก าหนด “เลขทีอ่นมุตัิ”  เป็นเลขที่อนมุตัิสัง่ปล่อย แล้วกดปุ่ มค้นหา  

- ระบบแสดงข้อมลู Invoice  คลิกเลือกที่  “เลขที่ใบก ากบัสินค้า”  
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ระบบแสดงรายการเคร่ืองจกัรท่ีน าเข้ามาภายใต้ Invoice  

- คลิกที่ชื่อรายการเคร่ืองจกัร ทีต้่องการขอบริจาค 

 
ระบบจะแสดงหน้าจอชื่อรายการเคร่ืองจกัรที่เลือก 

- กรณี เป็นรายการเคร่ืองจกัร สามารถก าหนดเป็น “ชื่อรายการขอบริจาคไม่ตรงชื่อในบญัช(ีเป็น
ส่วนประกอบของเคร่ืองจกัร)”  ได้ ในการท างานจะไมเ่ป็นการตดัตวัเลขออกจากบญัชีโดยระบบจะ
ประมวลวา่เป็นการบริจาคส่วนประกอบของเคร่ืองจกัร 

- บนัทึก จ านวนทีจ่ะขอบริจาคเคร่ืองจกัร  โดยจ านวนจะต้องไม่เกินจ านวน “คงเหลือ”  

- บนัทึก Serial Number  ของเคร่ืองจกัร (จะบนัทึกหรือไม่ก็ได้) 

- กดปุ่ ม   
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- ระบบแสดงข้อความ “เพิ่มรายการเรียบร้อยแล้ว”  กดปุ่ ม   

 
- ระบบแสดงหน้าจอเพื่อให้ก าหนดรายการท่ีจะขอบริจาคเคร่ืองจกัร ในกรณีที่ ใน Invoice ที่บริษัท

ค้นหาไว้มีรายการเคร่ืองจกัรมากกว่า 1 รายการ บริษัทสามารถก าหนดรายการภายใต้ Invoice เดมิ
ถ้าบริษัทต้องการขอบริจาคภายใต้ Invoice เดมิแตถ้่าบริษัทต้องการขอบริจาคภายใต้การน าเข้า

รายการอื่น ให้บริษัทก าหนด “เลขทีอ่นมุตัิ”รายการใหม่ แล้วกดปุ่ ม  

- กรณีที่ไม่ต้องการเพิม่รายการท่ีขอบริจาคแล้วให้กดปุ่ ม   
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- กรณีก าหนดรายการขอบริจาคเรียบร้อยแล้วเมื่อกดปุ่ ม  ระบบจะแสดงรายการที่ขอ
บริจาค 

 

- กดปุ่ ม  ระบบจะสร้างเลขค าร้อง ในช่อง “หมายเลขค าร้อง” พร้อมทัง้แสดงข้อความ 
“บนัทึกข้อมลูเรียบร้อยแล้ว”    

- กดปุ่ ม  

- กดปุ่ ม  
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- ค าขอบริจาคเคร่ืองจกัรจะบนัทึกไว้ที่เมน ู “ค าขอที่บนัทึกไว้”  

- คลิกเลือกที่  เลขท่ีค าร้อง  

 
ระบบจะแสดงหน้าจอให้ เพิม่ หรือ ลบ รายการเคร่ืองจกัรที่จะขอบริจาค ถ้าไม่มีการแก้ไขและพร้อมส่งให้

เจ้าหน้าที่อนมุตัิบริจาคเคร่ืองจกัรให้ 

- กดปุ่ ม   
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- ระบบจะท าการส่งค าร้องและ 

 

- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “ส่งข้อมลูเรียบร้อยแล้ว” 

 

- กดปุ่ ม   ค าร้องจะไปอยู่ที่เมน ู“ค าขอที่อยูใ่นขัน้ตอนการอนมุตัิ/แก้ไข” โดยจะแสดง
ด้วยว่าค าร้องจะถกูอนมุตัิโดยเจ้าหน้าที่ ท่านใด 
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- เมื่อเจ้าหน้าที่อนมุตัเิรียบร้อยแล้วค าร้องจะอยู่ที่เมน ู “ค าขอที่อยูใ่นขัน้ตอนการอนมุตัิ/แก้ไข” สถานะ

เป็น “รอรับผลการพิจารณา” 

 
- คลิกเลือกเข้าไปท่ีเลขที่ค าร้อง 

 

- ระบบจะแสดงหน้าจอให้รับผลการพิจารณา กดปุ่ ม   
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- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “รับผลการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว” 

- กดปุ่ ม  

 
 เมื่อรับผลการพิจารณาการขอบริจาคเคร่ืองจกัรแล้วระบบจะสร้างค าขอตดับญัชีบริจาคเคร่ืองจกัร บริษัทต้องส่งค าร้อง
ขอตดับญัชีบริจาคเคร่ืองจกัร การท างานของการขอตดับญัชีบริจาคเคร่ืองจกัรให้ไปท าที่หวัข้อ ขอตดับญัชีบริจาคเคร่ืองจกัร 
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7.2. ขอบริจาคเคร่ืองจักรนอกระบบ 
 การขอบริจาคเคร่ืองจกัร เป็นหน้าจอส าหรับการขอบริจาคเคร่ืองจกัรของโครงการกรณีเคร่ืองจกัรจากหน่วยงาน
ที่ทาง BOI ก าหนดไว้เช่น สถาบนัการศกึษา เพื่อน าเคร่ืองจกัรเหล่านัน้ไปใช้ในส่วนท่ีไม่เก่ียวกบัการหาผลประโยชน์ การขอบริจาค
เคร่ืองจกัรกรณีถ้าไม่มกีารน าเข้าเคร่ืองจักรมาภายใต้ระบบ eMT  สามารถท าได้โดย เลือกเมน ู“ขอบริจาคเคร่ืองจกัร” >> 
เมนยู่อย >> “สร้างค าขอใหม่” >> เมนยู่อย “นอกระบบ” เพือ่เข้าสู่หน้าจอการขอบริจาคเคร่ืองจกัร 

 
จะปรากฏหน้าจอรายการโครงการของบริษัท 

 
- เลือกหมายเลขบตัรส่งเสริมทีต้่องการ เพื่อขอบริจาคเคร่ืองจกัร นอกระบบ 
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จะปรากฏหน้าจอให้บนัทึกรายละเอียดการขอบริจาคเคร่ืองจกัร 

- บนัทึก “หมายเหต”ุ 

- บนัทึก “หน่วยงานท่ีขอรับบริจาค” 

- บนัทึก “File แนบหนงัสือขอรับบริจาค” โดยกดที่ปุ่ ม   

 

- เลือกไฟล์ Scan ที่เป็นหนงัสือขอรับบริจาค แล้วกดปุ่ ม  จะกลบัสู่หน้าหลกั กดปุ่ ม 

 เพื่อน าไฟล์แนบเข้าระบบ 
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- กดปุ่ ม  เพือ่ก าหนดรายการเคร่ืองที่ใช้สิทธิน าเข้า ท่ีต้องการขอบริจาค 

ระบบแสดงหน้าจอ 

- ระบบจะแสดงข้อความบอกจ านวนรายการท่ีสามารถท าค าขอได้ “จ านวนรายการท่ีสามารถยื่นขอได้ 
= XX”  โดยในการท าขอรายการต้องไม่เกนิจ านวนที่ระบบแจ้งเตอืน 

 

- กดปุ่ ม  เพื่อบนัทึกรายการสัง่ปล่อยที่ไม่ได้อยู่ในระบบ eMT 

 



 User Manual-eMT System 
 

85 

  การบนัทึกข้อมลู 2 ส่วน 

  1.ข้อมลู Invoice 

- บนัทึก ประเภทการสัง่ปล่อย * 

- บนัทึก เลขที่ใบก ากบัสินค้า *  

- บนัทึก วนัท่ีบนใบก ากบัสินค้า *  

- บนัทึก วนัน าเข้า * 

- บนัทึก ด่านท่ีเดินพิธีการ *  

- บนัทึก ส่งมาจากประเทศ *  

- บนัทึก สกลุเงิน *    

- บนัทึก อตัราแลกเปล่ียน *  

- บนัทึก หมายเหต ุ 

- บนัทึก เลขที่อนมุตัิ *     

- วนัท่ีอนมุตัิ * 

  2.ข้อมลูสัง่ปล่อย 

- บนัทึก  ประเภทรายการ * กรณีเป็นรายการเคร่ืองจกัร สามารถก าหนดเป็น “ชื่อรายการท่ีขอไม่
ตรงชื่อในบญัช(ีเป็นส่วนประกอบของเคร่ืองจกัร)” ได้ 

- บนัทึก  ชื่อเคร่ืองจกัร *  

- บนัทึก  จ านวนขอท าลาย *  

- บนัทึก  อตัราอากร  

- บนัทึก  ล าดบัรายการสัง่ปล่อยใน Invoice * 

- บนัทึก  ล าดบัรายการในใบขนสินค้าขาเข้า *  

- บนัทึก  มลูค่าตาม Invoice(ตามสกลุเงิน) *  

- บนัทึก  เลขที่ใบขนขาเข้า *  

- บนัทึก  วนัท่ีใบขนขาเข้า * 

- บนัทึก  Serial Number  

- บนัทึก  รายละเอียด   

- บนัทึก  เคร่ืองจกัรหลกั *  

- บนัทึก  หน่วย *  



 User Manual-eMT System 
 

86 

- บนัทึก  สภาพ  

- บนัทึก  ปีทีเ่คร่ืองจกัรถกูผลิต (ค.ศ.)  

 

- เมื่อบนัทึกข้อมลูทัง้ 2 ส่วนเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ ม   

- ในกรณีที่มีรายการเคร่ืองจกัรที่ต้องการขอบริจาคภายใต้ Invoice เดียวกนั ให้บนัทึกรายการสัง่ปล่อย

เพิ่ม และกดปุ่ ม  เพื่อเพิ่มรายการเคร่ืองจกัรที่ขอบริจาค  

- ในกรณีที่รายการสัง่ปล่อยที่ต้องการขอบริจาคที่บนัทึกไว้ไมถ่กูต้องให้กดปุ่ ม   ที่หน้ารายการ
เคร่ืองจกัรนัน้ 

- เมื่อบนัทึกรายการเคร่ืองจกัรที่ขอบริจาคภายใต้ Invoice ที่ก าหนดเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ ม 

 เพื่อกลบัสู่หน้าค าขอบริจาคเคร่ืองจกัร 
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จะปรากฏหน้าจอค าขอบริจาคเคร่ืองจกัร 

- ในกรณีที่บริษัทต้องการขอบริจาคเคร่ืองจกัรมากว่า 1 Invoice ภายใต้ค าขอบริจาคเคร่ืองจกัรนีใ้ห้กด

ปุ่ ม  เพื่อเข้าไปบนัทึกข้อมลูเพิ่มตามขัน้ตอนของการบนัทึกข้อมลูรายการเคร่ืองจกัร
ที่ต้องการขอบริจาค 
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- ในกรณีที่บนัทึกรายการเคร่ืองจกัรท่ีขอบริจาคเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ ม  ระบบจะสร้าง
เลขค าร้อง ในช่อง “หมายเลขค าร้อง” พร้อมทัง้แสดงข้อความ “บนัทึกข้อมลูเรียบร้อยแล้ว”    

- กดปุ่ ม  

- กดปุ่ ม  

 
- ค าขอบริจาคเคร่ืองจกัรจะบนัทึกไว้ที่เมน ู “ค าขอที่บนัทึกไว้”  

- คลิกเลือกที่  เลขท่ีค าร้อง  
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ระบบจะแสดงหน้าจอให้ เพิ่ม หรือ ลบ รายการเคร่ืองจกัรท่ีจะขอบริจาค ถ้าไม่มีการแก้ไขและพร้อมส่งให้

เจ้าหน้าที่อนมุตักิารบริจาคให้ 

- กดปุ่ ม   

 
- ระบบจะท าการส่งค าร้องและ 
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- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “ส่งข้อมลูเรียบร้อยแล้ว” 

 

- กดปุ่ ม   ค าร้องจะไปอยู่ที่เมน ู“ค าขอที่อยูใ่นขัน้ตอนการอนมุตัิ/แก้ไข” โดยจะแสดง
ด้วยว่าค าร้องจะถกูอนุมตัิโดยเจ้าหน้าที่ ท่านใด 

 
- เมื่อเจ้าหน้าที่อนมุตัเิรียบร้อยแล้วค าร้องจะอยู่ที่เมน ู “ค าขอที่อยูใ่นขัน้ตอนการอนุมตัิ/แก้ไข” สถานะ

เป็น “รอรับผลการพิจารณา” 

 
- คลิกเลือกเข้าไปท่ีเลขที่ค าร้อง 
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- ระบบจะแสดงหน้าจอให้รับผลการพิจารณา กดปุ่ ม   

 

- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “รับผลการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว” 

- กดปุ่ ม  
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 เมื่อรับผลการพิจารณาการขอบริจาคเคร่ืองจกัรแล้วระบบจะสร้างค าขอตดับญัชีบริจาคเคร่ืองจกัร บริษัทต้องส่งค าร้อง
ขอตดับญัชีบริจาคเคร่ืองจกัร การท างานของการขอตดับญัชีบริจาคเคร่ืองจกัรให้ไปท าที่หวัข้อ ขอตดับญัชีบริจาคเคร่ืองจกัร 

 
 



 User Manual-eMT System 
 

93 

7.3. ขอคืนเร่ือง/ขอยกเลิกขอบริจาคเคร่ืองจักร 
 การขอคืนเร่ือง/ขอยกเลิกบริจาคเคร่ืองจกัร เป็นหน้าจอส าหรับการขอคืนเร่ือง/ขอยกเลิกบริจาคเคร่ืองจกัรของ

โครงการกรณีที่ไมต้่องการบริจาคเคร่ืองจกัรนัน้ๆแล้ว ในการขอคนืเร่ืองบริษัทฯ สมารถขอคืนเร่ืองได้ตลอดระยะเวลาที่อยู่ระหว่าง
การอนมุตัขิองเจ้าหน้าที่(สถานะค าร้องเป็น”รออนมุตั”ิ)การ ขอคนืเร่ืองเป็นค าร้องจะถกูดงึคืนมาอัตโนมัติ และการยกเลิกสามารถ
ท าได้ในกรณีทีย่งัไม่ได้ขอตดับญัชีบริจาคเคร่ืองจกัร เป็นการส่งค าร้องให้เจ้าหน้าที่อนุมัติ  ในการขอคืนเร่ือง/ขอยกเลิกบริจาค
เคร่ืองจกัรสามารถท าได้โดยทัง้ในระบบและนอกระบบ เลือกเมน ู“ขอบริจาคเคร่ืองจักร” >> เมนยู่อย >> “สร้างค าขอใหม่” >> 

เมนยู่อย “ขอคนืเร่ือง/ขอยกเลกิ” เพื่อเข้าสู่หน้าจอการขอคืนเร่ือง/ขอยกเลิกบริจาคคร่ืองจกัร 

 
จะปรากฏหน้าจอรายการโครงการของบริษัท 

 
- เลือกหมายเลขบตัรส่งเสริมที่ต้องการ เพื่อขอยกเลิก/คืนเร่ืองบริจาคเคร่ืองจกัร  
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 กรณีขอคืนเร่ืองบริจาคเคร่ืองจักร 

 
- เลือกเลขที่ค าร้องกรณีต้องการขอคืนเร่ือง เลือกค าร้องที่มีสถานะเป็น  “รออนมุตัิ” 

 
- บนัทึก “หมายเหต”ุ  ที่ต้องการขอคืนเร่ือง 

- กดปุ่ ม   ระบบจะสร้างเลขค าร้อง ในช่อง “หมายเลขค าร้อง” พร้อมทัง้แสดงข้อความ 
“บนัทึกข้อมลูเรียบร้อยแล้ว”    

- กดปุ่ ม  
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- กดปุ่ ม  

 
- ค าขอบริจาคเคร่ืองจกัรจะบนัทึกไว้ที่เมน ู “ค าขอที่บนัทึกไว้”  

- คลิกเลือกที่  เลขท่ีค าร้อง  

 
ระบบจะแสดงหน้าจอให้แก้ไขเหตผุล ในการขอคืนเร่ือง ถ้าไม่มีการแก้ไขและพร้อมสง่ 

- กดปุ่ ม   ระบบจะสร้างข้อความแจ้งไปยงัเจ้าหน้าที่ท่ีก าลงัพจิารณาอนมุตัคิ าร้องนัน้
อยู่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ท่ีก าลงัพจิารณาอนมุตัิได้ทราบวา่ บริษัทได้ขอคืนค าร้องการขอบริจาคเคร่ืองจกัร
นัน้คืนไป  
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- ระบบจะท าการส่งค าร้องและ 

 

- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “คืนเร่ืองเรียบร้อยแล้ว” 

 

- กดปุ่ ม   ค าร้องจะไปอยู่ที่เมน ู“ค าขอที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว”  

- เลือก “ชื่อค าร้อง”   ขอยกเลิกบริจาคเคร่ืองจกัร 

- กดปุ่ ม    
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ระบบแสดงหน้าจอรายการค าขอที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้วตามชื่อค าร้องทีก่ าหนด 

- คลิกที่ “หมายเลขค าร้อง”  ทีต้่องการดรูายละเอยีด 

 

ระบบแสดงรายละเอียดค าร้อง 1) เลขที่ค าร้องขอคืนเร่ือง, 2)ค าร้องขอบริจาคเคร่ืองจกัร 

 



 User Manual-eMT System 
 

98 

 กรณีขอยกเลิกบริจาคเคร่ืองจักร 

- เลือกเลขที่ค าร้องกรณีต้องการขอยกเลิก เลือกค าร้องที่มีสถานะเป็น  “รับผลพิจารณา”  

 
  ระบบจะแสดงหน้าจอ 

- บนัทึก “หมายเหต”ุ  เพื่อแจ้งเหตผุลในการขอยกเลิก 

 

- กดปุ่ ม   ระบบจะสร้างเลขค าร้อง ในช่อง “หมายเลขค าร้อง” พร้อมทัง้แสดงข้อความ 
“บนัทึกข้อมลูเรียบร้อยแล้ว”    

- กดปุ่ ม  

- กดปุ่ ม  
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- ค าขอยกเลิกบริจาคเคร่ืองจกัรจะบนัทึกไว้ที่เมน ู “ค าขอที่บนัทึกไว้”  

- คลิกเลือกที่  เลขท่ีค าร้อง  

 
ระบบจะแสดงหน้าจอให้แก้ไขหมายเหตใุนการขอยกเลิกบริจาคเคร่ืองจกัร  

- กดปุ่ ม    
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- ระบบจะท าการส่งค าร้องและ 

 

- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “ส่งข้อมลูเรียบร้อยแล้ว” 

 

- กดปุ่ ม   ค าร้องจะไปอยู่ที่เมน ู“ค าขอที่อยูใ่นขัน้ตอนการอนมุตัิ/แก้ไข” โดยจะแสดง
ด้วยว่าค าร้องจะถกูอนมุตัิโดยเจ้าหน้าที่ ท่านใด 
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- เมื่อเจ้าหน้าที่อนมุตัเิรียบร้อยแล้วค าร้องจะอยู่ที่เมน ู “ค าขอที่อยูใ่นขัน้ตอนการอนมุตัิ/แก้ไข” สถานะ

เป็น “รับผลพิจารณา” 

 
- คลิกเลือกเข้าไปท่ีเลขที่ค าร้อง 

 

- ระบบจะแสดงหน้าจอให้รับผลการพิจารณา กดปุ่ ม   
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- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “รับผลการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว” 

- กดปุ่ ม  

 
ระบบแสดงหน้าจอรายการค าขอที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  

- เลือกชื่อประเภทค าร้อง  

- กดปุ่ ม   
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ตามชื่อค าร้องที่ก าหนด 

- คลิกที่ “หมายเลขค าร้อง”  ที่ต้องการดรูายละเอยีด 

 

ระบบแสดงรายละเอียดค าร้อง 1) เลขที่ค าร้องขอยกเลิก, 2)ค าร้องขออนญุาตจ าหน่ายเคร่ืองจกัร 
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7.4. การ Upload Excel ขอบริจาคเคร่ืองจักร 
เป็นการท างานขอบริจาคเคร่ืองจกัรผ่านไฟล์ Excel แบ่งเป็นการท างานในระบบกบันอกระบบ ส่วนการจดัเตรียมไฟล์

ส าหรับการ Uplod ให้ไปดหูวัข้อ “การเตรียมไฟล์  Excel ส าหรับการ Upload” เพื่อเตรียมข้อมลูและบนัทึกเป็นไฟล์ Excel 

ส าหรับใช้ในการ Upload เพื่อเตรียมไฟล์ เรียบร้อยแล้วให้เข้าเมนเูพื่อท าการ Upload   ในการท างานผ่านการ Upload Excel 

สามารถท าได้ทัง้ในระบบและนอกระบบ การเข้าระบบเพื่อท าการ Upload จะเข้าผ่าน เมนชู่องทางเดียวกนั เพื่อเข้าไปเลือกจะท า
การ Upload ที่เป็นในระบบ หรือ นอกระบบ 

เลือกเมนู “ขอบริจาคเคร่ืองจกัร” >> เมนูย่อย >> “สร้างค าขอใหม่” >> เมนูย่อย “Upload Excel” เพื่อเข้าสู่
หน้าจอการขอบริจาคเคร่ืองจกัร 

 
จะปรากฏหน้าจอรายการโครงการของบริษัท 
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- เลือกหมายโครงการที่ต้องการ เพื่อขอบริจาคเคร่ืองจกัร 

 
 กรณีท างานผ่าน Browser Internet Explorer  กดปุ่ ม   ระบบจะแสดงหน้าจอให้เลือกไฟล์ Excel ที่
จดัท าไว้  

 

 กรณีท างานผ่าน Browser Microsoft Edge หรือ Google Chrome  กดปุ่ ม  ระบบจะแสดงหน้าจอให้
เลือกไฟล์ Excel ที่จดัท าไว้ 
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- เลือกไฟล์ Excel ที่จดัท าไว้เพื่อ Upload ขอบริจาคเคร่ืองจกัร แล้วกดปุ่ ม  จะกลบัสู่

หน้าหลกั กดปุ่ ม  เพื่อน าข้อมลูทีอ่ยู่ในไฟล์ Excel เข้าระบบ 

- ถ้าข้อมลูที่บนัทึกไว้ในไฟล์ Excel ถกูต้องระบบจะแจ้งข้อความการประมวลผลการพร้อมด้วย
หมายเลขค าขอ และบนัทึกเป็นค าขอไว้ในเมน ู“ค าขอที่บันทกึไว้” (ข้อความที่ระบบแจ้งคือ “บนัทึก
ข้อมลูเรียบร้อยแล้ว หมายเลขบนัทึกที่ 20222100600002” (กรณีเป็นค าขอในระบบ) หรือ  “บนัทึก
ข้อมลูเรียบร้อยแล้ว หมายเลขบนัทึกที่ 3319504” (กรณีเป็นค าขอนอกระบบ)) ตามรูป 

 
- ถ้าข้อมลูทีบ่นัทึกไว้ในไฟล์ Excel ไม่ถกูต้องระบบจะแจ้งข้อความการประมวลผลด้านล่างของหน้า

เลือกไฟล์ในการ Upload โดยข้อความที่แสดงขึน้อยู่กบัว่าบนัทึกข้อมลูในส่วนใดไม่ถกูต้องเช่น ถ้า
ข้อมลูบตัรส่งเสริมที่บนัทึกในไฟล์ Excel ไม่สอดคล้องกบับตัรส่งเสริมที่เลือกเพื่อการ Upload ระบบ
จะแจ้งดงันี ้ “ไมส่ามารถบนัทกึขอบรจิาคเครือ่งจกัร(ส ัง่ปลอ่ยในระบบ)ไดเ้พราะRequest-

Donate: PromoteCard 1143/2539 ไมต่รงกบัทีเ่ลอืกReleaseItem:ApprovedNumber 
Row ที ่1:นร1304M620400009618ไมอ่ยูใ่นบตัรสง่เสรมิ 
1143/2539ReleaseItem:ApprovedNumber Row ที ่2:นร1304M610900008344ไมอ่ยู่

ในบตัรสง่เสรมิ 1143/2539”  ตามรูป 

 
 

javascript:__doPostBack('ucezGridV31$DataGrid$ctl03$ctl02','')
javascript:__doPostBack('ucezGridV31$DataGrid$ctl04$ctl02','')
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8. ขอช าระภาษอีากรเคร่ืองจกัร 
8.1. ขอช าระภาษีอากรเคร่ืองจักรในระบบ 

การขอช าระภาษีอากรเคร่ืองจกัร เป็นหน้าจอส าหรับการขอช าระภาษีอากรเคร่ืองจกัรของโครงการกรณีน าเคร่ืองจกัร
เข้ามาใช้ในโครงการแล้วต้องเสียภาษีแทนการยกเลิกหรือลดหย่อนตามสิทธิที่ได้รับในโครงการ เป็นการน าเข้าเคร่ืองจกัรมาภายใต้
ระบบ eMT  สามารถท าได้โดย เลือกเมนู “ขอช าระภาษอีากรเคร่ืองจักร” >> เมนูย่อย >> “สร้างค าขอใหม่” >> เมนูย่อย 
“ในระบบ” เพื่อเข้าสู่หน้าจอการขอช าระภาษีอากรเคร่ืองจกัร 

 
จะปรากฏหน้าจอรายการโครงการของบริษัท 

 
- เลือกหมายเลขบตัรส่งเสริมที่ต้องการ เพื่อขอช าระภาษีอากรเคร่ืองจกัร ในระบบ 
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จะปรากฏหน้าจอให้บนัทึกรายละเอียดการขอช าระภาษีอากรเคร่ืองจกัร 

- ระบบจะแสดงข้อความบอกจ านวนรายการท่ีสามารถท าค าขอได้ “จ านวนรายการท่ีสามารถยื่นขอได้ = XX” 

- บนัทึก “หมายเหต”ุ 

- บนัทึก “ประเภทขอช าระภาษี”   

- เลือก “ด่านทีเ่ดินพิธีการ” 

- กดปุ่ ม  เพื่อก าหนดรายการเคร่ืองทีใ่ช้สิทธิน าเข้า ท่ีต้องการขอช าระภาษีอากร 

- ระบบแสดงหน้าจอ 

 
ระบบแสดงหน้าจอ 
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- ก าหนด “เลขที่อนมุตัิ”  เป็นเลขที่อนมุตัิสัง่ปล่อย แล้วกดปุ่ มค้นหา  

- ระบบแสดงข้อมลู Invoice  คลิกเลือกที่  “เลขที่ใบก ากบัสินค้า”  

 

ระบบแสดงรายการเคร่ืองจกัรทีน่ าเข้ามาภายใต้ Invoice  

- คลิกที่ชื่อรายการเคร่ืองจกัร ท่ีต้องการขอช าระภาษีอากร 
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ระบบจะแสดงหน้าจอชื่อรายการเคร่ืองจกัรที่เลือก 

- บนัทึก จ านวนทีจ่ะขอช าระภาษีอากรเคร่ืองจกัร  โดยจ านวนจะต้องไม่เกินจ านวน “คงเหลือ”  

- บนัทึก เลขที่ใบขน   

- กดปุ่ ม   

 

- ระบบแสดงข้อความ “เพิ่มรายการเรียบร้อยแล้ว”  กดปุ่ ม   
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- ระบบแสดงหน้าจอเพื่อให้ก าหนดรายการท่ีจะขอช าระภาษีอากรเคร่ืองจกัร ในกรณีที่ ใน Invoice ที่

บริษัทค้นหาไว้มีรายการเคร่ืองจกัรมากกวา่ 1 รายการ บริษัทสามารถก าหนดรายการภายใต้ Invoice 
เดิมถ้าบริษัทต้องการขอช าระภาษีอากรภายใต้ Invoice เดิมแต่ถ้าบริษัทต้องการขอช าระภาษีอากร

ภายใต้การน าเข้ารายการอื่น ให้บริษัทก าหนด “เลขที่อนมุตั”ิรายการใหม่ แล้วกดปุ่ ม  

- กรณีที่ไม่ต้องการเพิม่รายการท่ีขอช าระภาษีอากรแล้วให้กดปุ่ ม   

 

- กรณีก าหนดรายการขอช าระภาษีอากรเรียบร้อยแล้วเมื่อกดปุ่ ม  ระบบจะแสดง
รายการที่ขอช าระภาษีอากร 
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- กดปุ่ ม  ระบบจะสร้างเลขค าร้อง ในช่อง “หมายเลขค าร้อง” พร้อมทัง้แสดงข้อความ 
“บนัทึกข้อมลูเรียบร้อยแล้ว”    

- กดปุ่ ม  

- กดปุ่ ม  

 
- ค าขอช าระภาษีอากรเคร่ืองจกัรจะบนัทึกไว้ที่เมน ู “ค าขอที่บนัทึกไว้”  

- คลิกเลือกที่  เลขท่ีค าร้อง  
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ระบบจะแสดงหน้าจอให้ เพิ่ม หรือ ลบ รายการเคร่ืองจกัรที่จะขอช าระภาษีอากร ถ้าไม่มีการแก้ไขและพร้อมส่ง

ให้เจ้าหน้าที่อนมุตัิช าระภาษีอากรเคร่ืองจกัรให้ 

- กดปุ่ ม   

 
- ระบบจะท าการส่งค าร้องและ 

 

- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “ส่งข้อมลูเรียบร้อยแล้ว” 
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- กดปุ่ ม   ค าร้องจะไปอยู่ทีเ่มน ู“ค าขอที่อยูใ่นขัน้ตอนการอนมุตัิ/แก้ไข” โดยจะแสดง
ด้วยว่าค าร้องจะถกูอนมุตัิโดยเจ้าหน้าที่ ท่านใด 

 
- เมื่อเจ้าหน้าที่อนมุตัเิรียบร้อยแล้วค าร้องจะอยู่ที่เมน ู “ค าขอที่อยูใ่นขัน้ตอนการอนมุตัิ/แก้ไข” สถานะ

เป็น “รอรับผลการพิจารณา” 

 
- คลิกเลือกเข้าไปที่เลขท่ีค าร้อง 
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- ระบบจะแสดงหน้าจอให้รับผลการพิจารณา กดปุ่ ม   

 

- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “รับผลการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว” 

- กดปุ่ ม  
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 เมื่อรับผลการพิจารณาการขอช าระภาษีอากรเคร่ืองจกัรแล้วระบบจะสร้างค าขอตดับญัชชี าระภาษีอากรเคร่ืองจกัร 
บริษัทต้องส่งค าร้องขอตดับญัชีช าระภาษีอากรเคร่ืองจกัร การท างานของการขอตดับญัชีช าระภาษีอากรเคร่ืองจกัรให้ไปท าที่หวัข้อ 
ขอตดับญัชชี าระภาษีอากรเคร่ืองจกัร 
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8.2. ขอช าระภาษีเคร่ืองจักรนอกระบบ 
การขอช าระภาษีอากรเคร่ืองจกัร เป็นหน้าจอส าหรับการขอช าระภาษีอากรเคร่ืองจกัรของโครงการกรณีน าเคร่ืองจกัร

เข้ามาใช้ในโครงการแล้วต้องเสียภาษีแทนการยกเลิกหรือลดหย่อนตามสิทธิที่ได้รับในโครงการ เป็นการน าเข้าเคร่ืองจกัรมานอก
ระบบ eMT  สามารถท าได้โดย เลือกเมนู “ขอช าระภาษอีากรเคร่ืองจักร” >> เมนูย่อย >> “สร้างค าขอใหม่” >> เมนูย่อย 
“นอกระบบ” เพื่อเข้าสู่หน้าจอการขอช าระภาษอีากรเคร่ืองจกัร 

 
จะปรากฏหน้าจอรายการโครงการของบริษัท 

 
- เลือกหมายเลขบตัรส่งเสริมที่ต้องการ เพือ่ขอช าระภาษีอากรเคร่ืองจกัร นอกระบบ 
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จะปรากฏหน้าจอให้บนัทึกรายละเอียดการขอช าระภาษีอากรเคร่ืองจกัร 

- ระบบจะแสดงข้อความบอกจ านวนรายการที่สามารถท าค าขอได้ “จ านวนรายการท่ีสามารถยื่นขอได้ = XX” 

- บนัทึก “หมายเหต”ุ 

- บนัทึก “ประเภทขอช าระภาษี” 

- เลือก “ด่านทีเ่ดินพิธีการ” 

- กดปุ่ ม  เพื่อก าหนดรายการเคร่ืองที่ใช้สิทธิน าเข้า ท่ีต้องการขอช าระภาษีอากร 

ระบบแสดงหน้าจอ 

 
ระบบแสดงหน้าจอ 
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- กดปุ่ ม  เพือ่บนัทึกรายการสัง่ปล่อยที่อยู่นอกระบบ eMT 

 

  การบนัทึกข้อมลู 2 ส่วน 

  1.ข้อมลู Invoice 

- บนัทึก ประเภทการสัง่ปล่อย * 

- บนัทึก เลขทีใ่บก ากบัสินค้า *  

- บนัทึก วนัท่ีบนใบก ากบัสินค้า *  
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- บนัทึก วนัน าเข้า * 

- บนัทึก ด่านที่เดินพิธีการ *  

- บนัทึก ส่งมาจากประเทศ *  

- บนัทึก สกลุเงิน *    

- บนัทึก อตัราแลกเปล่ียน *  

- บนัทึก หมายเหต ุ 

- บนัทึก เลขที่อนมุตัิ *     

- วนัท่ีอนมุตัิ * 

  2.ข้อมลูสัง่ปล่อย 

- บนัทึก  ประเภทรายการ *  

- บนัทึก  ชื่อเคร่ืองจกัร *  

- บนัทึก  จ านวนขอท าลาย *  

- บนัทึก  อตัราอากร  

- บนัทึก  ล าดบัรายการสัง่ปล่อยใน Invoice * 

- บนัทึก  ล าดบัรายการในใบขนสินค้าขาเข้า *  

- บนัทึก  มลูค่าตาม Invoice(ตามสกลุเงิน) *  

- บนัทึก  เลขที่ใบขนขาเข้า *  

- บนัทึก  วนัท่ีใบขนขาเข้า * 

- บนัทึก  Serial Number  

- บนัทึก  รายละเอียด   

- บนัทึก  เคร่ืองจกัรหลกั *  

- บนัทึก  หน่วย *  

- บนัทึก  สภาพ  

- บนัทึก  ปีที่เคร่ืองจกัรถกูผลิต (ค.ศ.)  
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- เมื่อบนัทึกข้อมลูทัง้ 2 ส่วนเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ ม   

- ในกรณีที่มีรายการเคร่ืองจกัรที่ต้องการขอช าระภาษีอากรภายใต้ Invoice เดียวกนั ให้บนัทึกรายการ

สัง่ปล่อยเพิ่ม และกดปุ่ ม  เพื่อเพิ่มรายการเคร่ืองจกัรทีข่อช าระภาษี
อากร  

- ในกรณีที่รายการสัง่ปล่อยที่ต้องการขอช าระภาษีอากรที่บนัทึกไว้ไม่ถกูต้องให้กดปุ่ ม   ที่หน้า
รายการเคร่ืองจกัรนัน้ 

- เมื่อบนัทึกรายการเคร่ืองจกัรทีข่อช าระภาษีอากรภายใต้ Invoice ที่ก าหนดเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ ม 

 เพื่อกลบัสู่หน้าค าขอช าระภาษีอากรเคร่ืองจกัร 
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จะปรากฏหน้าจอค าขอช าระภาษีอากรเคร่ืองจกัร 

- ในกรณีที่บริษัทต้องการขอช าระภาษีอากรเคร่ืองจกัรมากวา่ 1 Invoice ภายใต้ค าขอช าระภาษีอากร

เคร่ืองจกัรนีใ้ห้กดปุ่ ม  เพื่อเข้าไปบนัทึกข้อมลูเพิ่มตามขัน้ตอนของการบนัทึกข้อมลู
รายการเคร่ืองจกัรทีต้่องการขอช าระภาษีอากร 
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- ในกรณีที่บนัทึกรายการเคร่ืองจกัรท่ีขอช าระภาษีอากรเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ ม  ระบบ
จะสร้างเลขค าร้อง ในช่อง “หมายเลขค าร้อง” พร้อมทัง้แสดงข้อความ “บนัทึกข้อมลูเรียบร้อยแล้ว”  

- กดปุ่ ม  

- กดปุ่ ม  

 
- ค าขอช าระภาษีอากรเคร่ืองจกัรจะบนัทึกไว้ที่เมน ู “ค าขอที่บนัทึกไว้”  

- คลิกเลือกที่  เลขที่ค าร้อง  
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ระบบจะแสดงหน้าจอให้ เพิ่ม หรือ ลบ รายการเคร่ืองจกัรที่จะขอช าระภาษีอากร ถ้าไม่มกีารแก้ไขและพร้อมส่ง

ให้เจ้าหน้าที่อนมุตัิช าระภาษีอากรให้ 

- กดปุ่ ม   

 
- ระบบจะท าการส่งค าร้องและ 

 

- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “ส่งข้อมลูเรียบร้อยแล้ว” 
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- กดปุ่ ม   ค าร้องจะไปอยู่ที่เมน ู“ค าขอที่อยูใ่นขัน้ตอนการอนมุตัิ/แก้ไข” โดยจะแสดง
ด้วยว่าค าร้องจะถกูอนมุตัิโดยเจ้าหน้าที่ ท่านใด 

 
- เมื่อเจ้าหน้าที่อนมุตัเิรียบร้อยแล้วค าร้องจะอยู่ที่เมน ู “ค าขอที่อยูใ่นขัน้ตอนการอนมุตัิ/แก้ไข” สถานะ

เป็น “รอรับผลการพิจารณา” 

 
- คลิกเลือกเข้าไปท่ีเลขที่ค าร้อง 
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- ระบบจะแสดงหน้าจอให้รับผลการพิจารณา กดปุ่ ม   

 

- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “รับผลการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว” 

- กดปุ่ ม  

 
 เมื่อรับผลการพิจารณาการขอช าระภาษีอากรเคร่ืองจกัรแล้วระบบจะสร้างค าขอตดับญัชชี าระภาษีอากรเคร่ืองจกัร 
บริษัทต้องส่งค าร้องขอตดับญัชีช าระภาษีอากรเคร่ืองจกัร การท างานของการขอตดับญัชีช าระภาษีอากรเคร่ืองจกัรให้ไปท าที่หวัข้อ 
ขอตดับญัชชี าระภาษีอากรเคร่ืองจกัร 
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8.3. ขอคืนเร่ือง/ขอยกเลิกช าระภาษีอากรเคร่ืองจักร 
การขอคืนเร่ือง/ขอยกเลิกช าระภาษีอากรเคร่ืองจกัร เป็นหน้าจอส าหรับการขอคืนเร่ือง/ขอยกเลิกช าระภาษีอากร

เคร่ืองจกัรของโครงการกรณีที่ไมต้่องการช าระภาษีอากรเคร่ืองจกัรนัน้ๆแล้ว ในการขอคืนเร่ืองบริษทัฯ สมารถขอคืนเร่ืองได้ตลอด
ระยะเวลาที่อยู่ระหวา่งการอนมุตัขิองเจ้าหน้าที(่สถานะค าร้องเป็น”รออนมุตัิ”)การ ขอคืนเร่ืองเป็นค าร้องจะถกูดงึคืนมาอัตโนมตั ิ
และการยกเลิกสามารถท าได้ในกรณีที่ยงัไม่ได้ขอตดับญัชีช าระภาษีอากรเคร่ืองจกัร เป็นการส่งค าร้องให้เจ้าหน้าที่อนุมตัิ  ในการ
ขอคืนเร่ือง/ขอยกเลิกช าระภาษีอากรเคร่ืองจกัรสามารถท าได้โดยทัง้ในระบบและนอกระบบ เลอืกเมน ู“ขอช าระภาษีอากร
เคร่ืองจักร” >> เมนยู่อย >> “สร้างค าขอใหม่” >> เมนยู่อย “ขอคืนเร่ือง/ขอยกเลกิ” เพื่อเข้าสู่หน้าจอการขอคืนเร่ือง/ขอยกเลิก
ช าระภาษีอากรเคร่ืองจกัร 

 
จะปรากฏหน้าจอรายการโครงการของบริษัท 
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- เลือกหมายเลขบตัรส่งเสริมที่ต้องการ เพื่อขอยกเลิก/คืนเร่ืองช าระภาษีอากรเคร่ืองจกัร  

 กรณีขอคืนเร่ืองช าระภาษีอากรเคร่ืองจักร 

 
- เลือกเลขที่ค าร้องกรณีต้องการขอคืนเร่ือง เลือกค าร้องที่มีสถานะเป็น  “รออนมุตัิ” 

 
- บนัทึก “หมายเหต”ุ  ที่ต้องการขอคืนเร่ือง 

- กดปุ่ ม   ระบบจะสร้างเลขค าร้อง ในช่อง “หมายเลขค าร้อง” พร้อมทัง้แสดงข้อความ 
“บนัทึกข้อมลูเรียบร้อยแล้ว”    

- กดปุ่ ม  

- กดปุ่ ม  
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- ค าขอช าระภาษีอากรเคร่ืองจกัรจะบนัทึกไว้ที่เมน ู “ค าขอที่บนัทึกไว้”  

- คลิกเลือกที่  เลขท่ีค าร้อง  

 
ระบบจะแสดงหน้าจอให้แก้ไขเหตผุล ในการขอคืนเร่ือง ถ้าไม่มีการแก้ไขและพร้อมส่ง 

- กดปุ่ ม   ระบบจะสร้างข้อความแจ้งไปยงัเจ้าหน้าที่ทีก่ าลงัพจิารณาอนุมตัคิ าร้องนัน้
อยู่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ท่ีก าลงัพจิารณาอนมุตัิได้ทราบวา่ บริษัทได้ขอคืนค าร้องการขอช าระภาษีอากร
เคร่ืองจกัรนัน้คืนไป  
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- ระบบจะท าการส่งค าร้องและ 

 

- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “คืนเร่ืองเรียบร้อยแล้ว” 

 

- กดปุ่ ม   ค าร้องจะไปอยู่ที่เมน ู“ค าขอที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว”  

- เลือก “ชื่อค าร้อง”   ขอยกเลิกช าระภาษีอากรเคร่ืองจกัร 

- กดปุ่ ม    
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ระบบแสดงหน้าจอรายการค าขอที่ด าเนนิการเรียบร้อยแล้วตามชือ่ค าร้องทีก่ าหนด 

- คลิกที่ “หมายเลขค าร้อง”  ทีต้่องการดรูายละเอยีด 

 

ระบบแสดงรายละเอียดค าร้อง 1) เลขทีค่ าร้องขอคืนเร่ือง, 2)ค าร้องขอช าระภาษีอากรเคร่ืองจกัร 

 

 กรณีขอยกเลิกช าระภาษีอากรเคร่ืองจักร 
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- เลือกเลขที่ค าร้องกรณีต้องการขอยกเลิก เลือกค าร้องที่มีสถานะเป็น  “รอรับผลการพิจารณา” หรือ 
“รอตดับญัช”ี 

 
  ระบบจะแสดงหน้าจอ 

- บนัทึก “หมายเหต”ุ  เพือ่แจ้งเหตผุลในการขอยกเลิก 

 

- กดปุ่ ม   ระบบจะสร้างเลขค าร้อง ในช่อง “หมายเลขค าร้อง” พร้อมทัง้แสดงข้อความ 
“บนัทึกข้อมลูเรียบร้อยแล้ว”    

- กดปุ่ ม  

- กดปุ่ ม  
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- ค าขอยกเลิกช าระภาษีอากรเคร่ืองจกัรจะบนัทึกไว้ที่เมน ู “ค าขอที่บนัทึกไว้”  

- คลิกเลือกที่  เลขที่ค าร้อง  

 
ระบบจะแสดงหน้าจอให้แก้ไขหมายเหตใุนการขอยกเลิกช าระภาษีอากรเคร่ืองจกัร  

- กดปุ่ ม    
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- ระบบจะท าการส่งค าร้องและ 

 

- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “ส่งข้อมลูเรียบร้อยแล้ว” 

 

- กดปุ่ ม   ค าร้องจะไปอยู่ที่เมน ู“ค าขอที่อยูใ่นขัน้ตอนการอนมุตัิ/แก้ไข” โดยจะแสดง
ด้วยว่าค าร้องจะถกูอนมุตัิโดยเจ้าหน้าที่ ท่านใด 
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- เมื่อเจ้าหน้าที่อนมุตัเิรียบร้อยแล้วค าร้องจะอยู่ที่เมน ู “ค าขอที่อยูใ่นขัน้ตอนการอนมุตัิ/แก้ไข” สถานะ

เป็น “รับผลพิจารณา” 

 
- คลิกเลือกเข้าไปท่ีเลขที่ค าร้อง 

 

- ระบบจะแสดงหน้าจอให้รับผลการพิจารณา กดปุ่ ม   
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- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “รับผลการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว” 

- กดปุ่ ม  

 
ระบบแสดงหน้าจอรายการค าขอที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  

- เลือกชื่อประเภทค าร้อง  

- กดปุ่ ม   
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ตามชื่อค าร้องที่ก าหนด 

- คลิกที่ “หมายเลขค าร้อง”  ทีต้่องการดรูายละเอียด 

 

ระบบแสดงรายละเอียดค าร้อง 1) เลขที่ค าร้องขอยกเลิก, 2)ค าร้องขออนญุาตจ าหน่ายเคร่ืองจกัร 
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8.4. การ Upload Excel ขอช าระภาษีอากรเคร่ืองจักร 
เป็นการท างานขอช าระภาษีอากรเคร่ืองจกัรผ่านไฟล์ Excel แบ่งเป็นการท างานในระบบกบันอกระบบ ส่วนการ

จดัเตรียมไฟล์ส าหรับการ Uplod ให้ไปดหูวัข้อ “การเตรียมไฟล์  Excel ส าหรับการ Upload” เพือ่เตรียมข้อมลูและบนัทึกเป็น
ไฟล์ Excel ส าหรับใช้ในการ Upload เพื่อเตรียมไฟล์ เรียบร้อยแล้วให้เข้าเมนเูพื่อท าการ Upload   ในการท างานผ่านการ Upload 

Excel สามารถท าได้ทัง้ในระบบและนอกระบบ การเข้าระบบเพื่อท าการ Upload จะเข้าผ่าน เมนชู่องทางเดียวกนั เพื่อเข้าไปเลือก
จะท าการ Upload ที่เป็นในระบบ หรือ นอกระบบ 

เลือกเมนู “ขอช าระภาษีอากรเคร่ืองจักร” >> เมนูย่อย >> “สร้างค าขอใหม่” >> เมนูย่อย “Upload Excel” เพื่อ
เข้าสู่หน้าจอการขอช าระภาษอีากรเคร่ืองจกัร 

 
จะปรากฏหน้าจอรายการโครงการของบริษัท 
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- เลือกหมายโครงการที่ต้องการ เพื่อขอช าระภาษีอากรเคร่ืองจกัร 

 
 กรณีท างานผ่าน Browser Internet Explorer  กดปุ่ ม   ระบบจะแสดงหน้าจอให้เลือกไฟล์ Excel ที่
จดัท าไว้  

 

 กรณีท างานผ่าน Browser Microsoft Edge หรือ Google Chrome  กดปุ่ ม  ระบบจะแสดงหน้าจอให้
เลือกไฟล์ Excel ที่จดัท าไว้ 
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- เลือกไฟล์ Excel ที่จดัท าไว้เพื่อ Upload ขอช าระภาษีอากรเคร่ืองจกัร แล้วกดปุ่ ม  

จะกลบัสู่หน้าหลกั กดปุ่ ม  เพื่อน าข้อมลูที่อยูใ่นไฟล์ Excel เข้าระบบ 

- ถ้าข้อมลูที่บนัทึกไว้ในไฟล์ Excel ถกูต้องระบบจะแจ้งข้อความการประมวลผลการพร้อมด้วย
หมายเลขค าขอ และบนัทึกเป็นค าขอไว้ในเมน ู“ค าขอที่บันทกึไว้” (ข้อความที่ระบบแจ้งคือ “บนัทึก
ข้อมลูเรียบร้อยแล้ว หมายเลขบนัทึกที ่20222100600003” (กรณีเป็นค าขอในระบบ) หรือ  “บนัทึก
ข้อมลูเรียบร้อยแล้ว หมายเลขบนัทึกที่ 3319504” (กรณีเป็นค าขอนอกระบบ)) ตามรูป 

 
- ถ้าข้อมลูที่บนัทึกไว้ในไฟล์ Excel ไม่ถกูต้องระบบจะแจ้งข้อความการประมวลผลด้านล่างของหน้า

เลือกไฟล์ในการ Upload โดยข้อความที่แสดงขึน้อยู่กบัว่าบนัทึกข้อมลูในส่วนใดไม่ถกูต้องเช่น ถ้า
ข้อมลูบตัรส่งเสริมที่บนัทึกในไฟล์ Excel ไม่สอดคล้องกบับตัรส่งเสริมที่เลือกเพื่อการ Upload ระบบ
จะแจ้งดงันี ้ “ไมส่ามารถบนัทกึขอช าระภาษอีากรเครือ่งจกัร(ส ัง่ปลอ่ยในระบบ)ไดเ้พราะ
Request-DutyTax: PromoteCard 1143/2539 ไมต่รงกบัทีเ่ลอืก
ReleaseItem:ApprovedNumber Row ที ่1:นร1304M611100005744ไมอ่ยูใ่นบตัร

สง่เสรมิ 1143/2539ReleaseItem:ApprovedNumber Row ที ่2:นร

1309M640200000311ไมอ่ยูใ่นบตัรสง่เสรมิ 1143/2539  ตามรูป 
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9. ขออนุญาตจ าหน่ายเคร่ืองจักร 
9.1. ขออนุญาตจ าหน่ายเคร่ืองจักรในระบบไม่มีภาระภาษี 

การขอจ าหน่ายเคร่ืองจกัรในระบบกรณีไม่มีภาระภาษี เป็นหน้าจอส าหรับการขอจ าหน่ายเคร่ืองจกัรในระบบกรณีไม่มี
ภาระภาษีของโครงการกรณีเคร่ืองจกัรทีน่ าเข้ามาตามโครงการและมีการขอตดับญัชีน าเข้าเคร่ืองจกัรเกิน 5 ปีแล้ว หรือรายการ
เคร่ืองจกัรที่น าเข้ามาเกิน 5 ปีไปแล้ว และต้องการจ าหน่ายเคร่ืองจกัรนัน้ออกจากโครงการ กรณีถ้ามีการน าเข้าเคร่ืองจกัรมา
ภายใต้ระบบ eMT  สามารถท าได้โดย เลอืกเมนู “ขออนุญาตจ าหน่ายเคร่ืองจกัร” >> เมนูย่อย >> “สร้างค าขอใหม่” >> 
เมนูย่อย “ในระบบไม่มีภาระภาษี” เพื่อเข้าสู่หน้าจอการขอจ าหน่ายเคร่ืองจกัร 

 
จะปรากฏหน้าจอรายการโครงการของบริษัท 

 
- เลือกหมายเลขบตัรส่งเสริมที่ต้องการ เพือ่ขออนญุาตจ าหน่ายเคร่ืองจกัรไมม่ีภาระภาษี ในระบบ 
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จะปรากฏหน้าจอให้บนัทึกรายละเอียดการขอจ าหน่ายเคร่ืองจกัร 

- ระบบจะแสดงข้อความบอกจ านวนรายการท่ีสามารถท าค าขอได้ “จ านวนรายการท่ีสามารถยื่นขอได้ = XX” 

- บนัทึก “หมายเหต”ุ 

- บนัทึก “File แนบใบขนขาเข้า” โดยกดที่ปุ่ ม   

 

- เลือกไฟล์ Scan ใบขนสินค้าขาเข้า แล้วกดปุ่ ม  จะกลบัสู่หน้าหลกั กดปุ่ ม 

 เพื่อน าไฟล์แนบเข้าระบบ 
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- กดปุ่ ม  เพื่อก าหนดรายการเคร่ืองทีใ่ช้สิทธิน าเข้า ท่ีต้องการขอจ าหน่าย 

ระบบแสดงหน้าจอ 

 

- ก าหนด “เลขที่อนมุตัิ”  เป็นเลขที่อนมุตัิสัง่ปล่อย แล้วกดปุ่ มค้นหา  

- ระบบแสดงข้อมลู Invoice  คลิกเลือกที่  “เลขที่ใบก ากบัสินค้า”  

 

ระบบแสดงรายการเคร่ืองจกัรที่น าเข้ามาภายใต้ Invoice  

- คลิกที่ชื่อรายการเคร่ืองจกัร ท่ีต้องการขอจ าหน่าย ระบบจะท าการค้นหาเลขที่ใบนจากระบบข้อมลูที่
มีการจดัเก็บเลขท่ีใบนของกรมศลุกากรไว้ ในกรณีเจอระบบจะแสดงข้อความ “เจอข้อมลูตามเลขที่ใบ

ขนท่ีก าหนด”และปุ่ ม   จะท างานและในกรณีไม่เจอระบบจะแสดงข้อความ “ค้นหาเลขที่

ใบขนไม่พบ กรุณาตรวจสอบเลขที่ใบขน” และปุ่ ม  จะยงัไม่ท างานต้องท าการระบ ุเลขท่ี

ใบขนให้ตรงกบัท่ีรายการเคร่ืองจกัรนัน้เดินพิธีการมาและกดปุ่ ม  ระบบจะท าการค้นหา
ข้อมลูในระบบข้อมลูใบขนสินค้าในกรณีที่พบข้อมลู ระบบจะแสดงข้อความ “เจอข้อมลูตามเลขทีใ่บ

ขนท่ีก าหนด” และปุ่ ม  จะท างาน 
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ระบบจะแสดงหน้าจอชื่อรายการเคร่ืองจกัรที่เลือก 

- บนัทึก จ านวนทีจ่ะขอจ าหน่ายเคร่ืองจกัร  โดยจ านวนจะต้องไม่เกนิจ านวน “คงเหลือ”  

- บนัทึก “เลขที่ใบขน”  

- กดปุ่ ม   

 

- ระบบแสดงข้อความ “เพิ่มรายการเรียบร้อยแล้ว”  กดปุ่ ม   
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- ระบบแสดงหน้าจอเพื่อให้ก าหนดรายการที่จะขอจ าหน่ายเคร่ืองจกัร ถ้ารายการท่ีต้องการจ าหน่าย

เป็นรายการเคร่ืองจกัร บริษัทสามารถก าหนดเป็นชื่อรายการขอจ าหน่ายไมต่รงชื่อในบญัชีได้ โดยใน
จ าหน่ายจะไมต่ดัยอดรายการออกเป็นเหมือนการจ าหน่ายส่วนประกอบของรายการเคร่ืองจกัรนัน้ ใน
กรณีที่ ใน Invoice ที่บริษัทค้นหาไว้มีรายการเคร่ืองจกัรมากกวา่ 1 รายการ บริษัทสามารถก าหนด
รายการภายใต้ Invoice เดิมถ้าบริษัทต้องการขอจ าหน่ายภายใต้ Invoice เดิมแตถ้่าบริษัทต้องการขอ
จ าหน่ายภายใต้การน าเข้ารายการอื่น ให้บริษัทก าหนด “เลขที่อนมุตัิ”รายการใหม่ แล้วกดปุ่ ม 

 

- กรณีที่ไม่ต้องการเพิม่รายการท่ีขอจ าหน่ายแล้วให้กดปุ่ ม   

 

- กรณีก าหนดรายการขอจ าหน่ายเรียบร้อยแล้วเมื่อกดปุ่ ม  ระบบจะแสดงรายการท่ีขอ
จ าหน่าย 
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- กดปุ่ ม  ระบบจะสร้างเลขค าร้อง ในช่อง “หมายเลขค าร้อง” พร้อมทัง้แสดงข้อความ 
“บนัทึกข้อมลูเรียบร้อยแล้ว”    

- กดปุ่ ม  

- กดปุ่ ม  

 
- ค าขอจ าหน่ายเคร่ืองจกัรจะบนัทึกไว้ที่เมน ู “ค าขอที่บนัทึกไว้”  

- คลิกเลือกที ่ เลขทีค่ าร้อง  
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ระบบจะแสดงหน้าจอให้ เพิ่ม หรือ ลบ รายการเคร่ืองจกัรทีจ่ะขอจ าหน่าย ถ้าไม่มกีารแก้ไขและพร้อมส่งให้

เจ้าหน้าที่อนมุตัจิ าหน่ายเคร่ืองจกัรให้ 

- กดปุ่ ม   

 
- ระบบจะท าการส่งค าร้องและ 
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- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “ส่งข้อมลูเรียบร้อยแล้ว” 

 

- กดปุ่ ม   ค าร้องจะไปอยู่ที่เมน ู“ค าขอที่อยูใ่นขัน้ตอนการอนมุตัิ/แก้ไข” โดยจะแสดง
ด้วยว่าค าร้องจะถกูอนมุตัิโดยเจ้าหน้าที่ ท่านใด 

 
- เมื่อเจ้าหน้าที่อนมุตัเิรียบร้อยแล้วค าร้องจะอยู่ที่เมน ู “ค าขอที่อยู่ในขัน้ตอนการอนมุตัิ/แก้ไข” สถานะ

เป็น “รอรับผลการพิจารณา” 

 
- คลิกเลือกเข้าไปท่ีเลขที่ค าร้อง 
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- ระบบจะแสดงหน้าจอให้รับผลการพิจารณา กดปุ่ ม   

 

- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “รับผลการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว” 

- กดปุ่ ม  
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9.2. ขออนุญาตจ าหน่ายเคร่ืองจักรนอกระบบไม่มีภาระภาษ ี
การขอจ าหน่ายเคร่ืองจกัรในระบบกรณีไม่มีภาระภาษี เป็นหน้าจอส าหรับการขอจ าหน่ายเคร่ืองจกัรในระบบกรณีไม่มี

ภาระภาษีของโครงการกรณีเคร่ืองจกัรที่น าเข้ามาตามโครงการและมีการขอตดับญัชีน าเข้าเคร่ืองจกัรเกิน 5 ปีแล้ว หรือรายการ
เคร่ืองจกัรที่น าเข้ามาเกิน 5 ปีไปแล้ว และต้องการจ าหน่ายเคร่ืองจกัรนัน้ออกจากโครงการ กรณีไมไ่ด้น าเข้าเคร่ืองจกัรมาภายใต้
ระบบ eMT  สามารถท าได้โดย เลือกเมนู “ขออนุญาตจ าหน่ายเคร่ืองจักร” >> เมนูย่อย >> “สร้างค าขอใหม่” >> เมนู
ย่อย “นอกระบบไม่มีภาระภาษี” เพื่อเข้าสู่หน้าจอการขอจ าหน่ายเคร่ืองจกัร 

 
จะปรากฏหน้าจอรายการโครงการของบริษัท 

 
- เลือกหมายเลขบตัรส่งเสริมที่ต้องการ เพื่อขอจ าหน่ายเคร่ืองจกัร นอกระบบ 
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จะปรากฏหน้าจอให้บนัทึกรายละเอียดการขอจ าหน่ายเคร่ืองจกัร 

- บนัทึก “หมายเหต”ุ 

- บนัทึก “ไฟล์แนบใบขนขาเข้า” โดยกดที่ปุ่ ม   

 

- เลือกไฟล์ Scan ใบขนสินค้าขาเข้า แล้วกดปุ่ ม  จะกลบัสู่หน้าหลกั กดปุ่ ม 

 เพือ่น าไฟล์แนบเข้าระบบ 

 

- กดปุ่ ม  เพื่อก าหนดรายการเคร่ืองที่ใช้สิทธิน าเข้า ท่ีต้องการขอจ าหนา่ย 
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ระบบแสดงหน้าจอ 

 

- กดปุ่ ม  เพื่อบนัทึกรายการสัง่ปล่อยที่ไม่ได้อยู่ในระบบ eMT 

 

  การบนัทึกข้อมลู 2 ส่วน 

  1.ข้อมลู Invoice 

- บนัทึก ประเภทการสัง่ปล่อย * 

- บนัทึก เลขที่ใบก ากบัสินค้า *  
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- บนัทึก วนัท่ีบนใบก ากบัสินค้า *  

- บนัทึก วนัน าเข้า * 

- บนัทึก ด่านท่ีเดินพิธีการ *  

- บนัทึก ส่งมาจากประเทศ *  

- บนัทึก สกลุเงิน *    

- บนัทึก อตัราแลกเปล่ียน *  

- บนัทึก หมายเหต ุ 

- บนัทึก เลขทีอ่นมุตัิ *     

- วนัท่ีอนมุตัิ * 

  2.ข้อมลูสัง่ปล่อย 

- บนัทึก  ประเภทรายการ *  

- บนัทึก  ชื่อเคร่ืองจกัร *  

- บนัทึก  จ านวนขอท าลาย *  

- บนัทึก  อตัราอากร  

- บนัทึก  ล าดบัรายการสัง่ปล่อยใน Invoice * 

- บนัทึก  ล าดบัรายการในใบขนสินค้าขาเข้า *  

- บนัทึก  มลูค่าตาม Invoice(ตามสกลุเงิน) *  

- บนัทึก  เลขที่ใบขนขาเข้า *  

- บนัทึก  วนัท่ีใบขนขาเข้า * 

- บนัทึก  Serial Number  

- บนัทึก  รายละเอียด   

- บนัทึก  เคร่ืองจกัรหลกั *  

- บนัทึก  หน่วย *  

- บนัทึก  สภาพ  

- บนัทึก  ปีที่เคร่ืองจกัรถกูผลิต (ค.ศ.)  
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- เมื่อบนัทึกข้อมลูทัง้ 2 ส่วนเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ ม   

- ในกรณีที่มีรายการเคร่ืองจกัรท่ีต้องการขอจ าหน่ายภายใต้ Invoice เดียวกนั ให้บนัทึกรายการสัง่

ปล่อยเพิ่ม และกดปุ่ ม  เพื่อเพิ่มรายการเคร่ืองจกัรทีข่อจ าหนา่ย 

- ในกรณีที่รายการสัง่ปล่อยทีต้่องการขอจ าหน่ายที่บนัทึกไว้ไม่ถกูต้องให้กดปุ่ ม   ที่หน้ารายการ
เคร่ืองจกัรนัน้ 

- เมื่อบนัทึกรายการเคร่ืองจกัรท่ีขอจ าหน่ายภายใต้ Invoice ที่ก าหนดเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ ม 

 เพื่อกลบัสู่หน้าค าขอจ าหน่ายเคร่ืองจกัร 
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จะปรากฏหน้าจอค าขอจ าหน่ายเคร่ืองจกัร 

- ในกรณีที่บริษัทต้องการขอจ าหน่ายเคร่ืองจกัรมากวา่ 1 Invoice ภายใต้ค าขอจ าหน่ายเคร่ืองจกัรนีใ้ห้

กดปุ่ ม  เพื่อเข้าไปบนัทึกข้อมลูเพิม่ตามขัน้ตอนของการบนัทึกข้อมลูรายการ
เคร่ืองจกัรที่ต้องการขอจ าหน่าย 
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- ในกรณีที่บนัทึกรายการเคร่ืองจกัรท่ีขอจ าหน่ายเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ ม  ระบบจะ
สร้างเลขค าร้อง ในช่อง “หมายเลขค าร้อง” พร้อมทัง้แสดงข้อความ “บนัทึกข้อมลูเรียบร้อยแล้ว”    

- กดปุ่ ม  

- กดปุ่ ม  

 
- ค าขอจ าหน่ายเคร่ืองจกัรจะบนัทึกไว้ที่เมน ู “ค าขอที่บนัทึกไว้”  

- คลิกเลือกที่  เลขที่ค าร้อง  
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ระบบจะแสดงหน้าจอให้ เพิ่ม หรือ ลบ รายการเคร่ืองจกัรที่จะขอจ าหน่าย ถ้าไมม่ีการแก้ไขและพร้อมส่งให้

เจ้าหน้าที่อนมุตัิการขอจ าหน่ายให้ 

- กดปุ่ ม   

 
- ระบบจะท าการส่งค าร้องและ 
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- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “ส่งข้อมลูเรียบร้อยแล้ว” 

 

- กดปุ่ ม   ค าร้องจะไปอยู่ทีเ่มน ู“ค าขอที่อยูใ่นขัน้ตอนการอนมุตัิ/แก้ไข” โดยจะแสดง
ด้วยว่าค าร้องจะถกูอนมุตัิโดยเจ้าหน้าที่ ท่านใด 

 
- เมื่อเจ้าหน้าทีอ่นมุตัเิรียบร้อยแล้วค าร้องจะอยู่ที่เมน ู “ค าขอที่อยูใ่นขัน้ตอนการอนมุตัิ/แก้ไข” สถานะ

เป็น “รอรับผลการพิจารณา” 

 
- คลิกเลือกเข้าไปท่ีเลขที่ค าร้อง 
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- ระบบจะแสดงหน้าจอให้รับผลการพิจารณา กดปุ่ ม   

 

- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “รับผลการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว” 

- กดปุ่ ม  
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9.3. ขออนุญาตจ าหน่ายเคร่ืองจักรในระบบมีภาระภาษี 
การขอจ าหน่ายเคร่ืองจกัรในระบบกรณีมีภาระภาษี เป็นหน้าจอส าหรับการขอจ าหน่ายเคร่ืองจกัรในระบบกรณีมีภาระ

ภาษีของโครงการกรณีเคร่ืองจกัรที่น าเข้ามาตามโครงการ ซึง่มีการใช้งานไม่ถงึ 5 ปี  และต้องการจ าหน่ายเคร่ืองจกัรนัน้ออกจาก
โครงการ กรณีถ้ามกีารน าเข้าเคร่ืองจกัรมาภายใต้ระบบ eMT  สามารถท าได้โดย เลอืกเมนู “ขออนุญาตจ าหน่ายเคร่ืองจักร” 
>> เมนูย่อย >> “สร้างค าขอใหม่” >> เมนูย่อย “ในระบบมภีาระภาษี” เพื่อเข้าสู่หน้าจอการขอจ าหน่ายเคร่ืองจกัร 

 
จะปรากฏหน้าจอรายการโครงการของบริษัท 

 
- เลือกหมายเลขบตัรส่งเสริมที่ต้องการ เพื่อขอจ าหน่ายเคร่ืองจกัรมภีาระภาษี ในระบบ 
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จะปรากฏหน้าจอให้บนัทึกรายละเอียดการขอจ าหน่ายเคร่ืองจกัร 

- ระบบจะแสดงข้อความบอกจ านวนรายการท่ีสามารถท าค าขอได้ “จ านวนรายการท่ีสามารถยื่นขอได้ = XX” 

- เลือก “ด่านท่ีเดินพิธีการ” 

- บนัทึก “หมายเหต”ุ 

- บนัทึก “File แนบใบขนขาเข้า” โดยกดที่ปุ่ ม   

 

- เลือกไฟล์ Scan ใบขนสินค้าขาเข้า แล้วกดปุ่ ม  จะกลบัสู่หน้าหลกั กดปุ่ ม 

 เพือ่น าไฟล์แนบเข้าระบบ 
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- กดปุ่ ม  เพื่อก าหนดรายการเคร่ืองที่ใช้สิทธิน าเข้า ท่ีต้องการขอจ าหน่าย 

ระบบแสดงหน้าจอ 

 

- ก าหนด “เลขที่อนมุตัิ”  เป็นเลขที่อนมุตัิสัง่ปล่อย แล้วกดปุ่ มค้นหา  

- ระบบแสดงข้อมลู Invoice  คลิกเลือกที่  “เลขที่ใบก ากบัสินค้า”  

 

ระบบแสดงรายการเคร่ืองจกัรทีน่ าเข้ามาภายใต้ Invoice  

- คลิกที่ชื่อรายการเคร่ืองจกัร ท่ีต้องการขอจ าหน่าย ระบบจะท าการค้นหาเลขที่ใบนจากระบบข้อมลูที่
มีการจดัเก็บเลขที่ใบนของกรมศลุกากรไว้ ในกรณีเจอระบบจะแสดงข้อความ “เจอข้อมลูตามเลขที่ใบ

ขนท่ีก าหนด”และปุ่ ม   จะท างานและในกรณีไม่เจอระบบจะแสดงข้อความ “ค้นหาเลขที่

ใบขนไม่พบ กรุณาตรวจสอบเลขที่ใบขน” และปุ่ ม  จะยงัไม่ท างานต้องท าการระบ ุเลขที่

ใบขนให้ตรงกบัท่ีรายการเคร่ืองจกัรนัน้เดินพิธีการมาและกดปุ่ ม  ระบบจะท าการค้นหา
ข้อมลูในระบบข้อมลูใบขนสินค้าในกรณีที่พบข้อมลู ระบบจะแสดงข้อความ “เจอข้อมลูตามเลขทีใ่บ

ขนท่ีก าหนด” และปุ่ ม  จะท างาน 
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ระบบจะแสดงหน้าจอชื่อรายการเคร่ืองจกัรท่ีเลือก 

- บนัทึก จ านวนทีจ่ะขอจ าหน่ายเคร่ืองจกัร  โดยจ านวนจะต้องไม่เกนิจ านวน “คงเหลือ”  

- บนัทึก “เลขที่ใบขนขาเข้า” 

- กดปุ่ ม   

- ระบบแสดงข้อความ “เพิม่รายการเรียบร้อยแล้ว”  กดปุ่ ม   

 
- ระบบแสดงหน้าจอเพื่อให้ก าหนดรายการท่ีจะขอจ าหน่ายเคร่ืองจกัร ถ้ารายการท่ีต้องการจ าหน่าย

เป็นรายการเคร่ืองจกัร บริษัทสามารถก าหนดเป็นชื่อรายการขอจ าหน่ายไมต่รงชื่อในบญัชีได้ โดยใน
จ าหน่ายจะไมต่ดัยอดรายการออกเป็นเหมือนการจ าหน่ายส่วนประกอบของรายการเคร่ืองจกัรนัน้ ใน
กรณีที่ ใน Invoice ที่บริษัทค้นหาไว้มีรายการเคร่ืองจกัรมากกวา่ 1 รายการ บริษัทสามารถก าหนด
รายการภายใต้ Invoice เดิมถ้าบริษัทต้องการขอจ าหน่ายภายใต้ Invoice เดิมแตถ้่าบริษัทต้องการขอ
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จ าหน่ายภายใต้การน าเข้ารายการอื่น ให้บริษัทก าหนด “เลขที่อนมุตัิ”รายการใหม่ แล้วกดปุ่ ม 

 

- กรณีที่ไม่ต้องการเพิม่รายการท่ีขอจ าหน่ายแล้วให้กดปุ่ ม   

 

- กรณีก าหนดรายการขอจ าหน่ายเรียบร้อยแล้วเมื่อกดปุ่ ม  ระบบจะแสดงรายการทีข่อ
จ าหน่าย 

 

- กดปุ่ ม  ระบบจะสร้างเลขค าร้อง ในช่อง “หมายเลขค าร้อง” พร้อมทัง้แสดงข้อความ 
“บนัทึกข้อมลูเรียบร้อยแล้ว”    
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- กดปุ่ ม  

- กดปุ่ ม  

 
- ค าขอจ าหน่ายเคร่ืองจกัรจะบนัทึกไว้ที่เมน ู “ค าขอที่บนัทึกไว้” 

- คลิกเลือกที่  เลขที่ค าร้อง  

 
ระบบจะแสดงหน้าจอให้ เพิ่ม หรือ ลบ รายการเคร่ืองจกัรที่จะขอจ าหน่าย ถ้าไม่มกีารแก้ไขและพร้อมส่งให้

เจ้าหน้าที่อนมุตัจิ าหน่ายเคร่ืองจกัรให้ 

- กดปุ่ ม   
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- ระบบจะท าการส่งค าร้องและ 

 

- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “ส่งข้อมลูเรียบร้อยแล้ว” 

 

- กดปุ่ ม   ค าร้องจะไปอยู่ที่เมน ู“ค าขอที่อยูใ่นขัน้ตอนการอนมุตัิ/แก้ไข” โดยจะแสดง
ด้วยว่าค าร้องจะถกูอนมุตัิโดยเจ้าหน้าที่ ท่านใด 
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- เมื่อเจ้าหน้าที่อนมุตัเิรียบร้อยแล้วค าร้องจะอยู่ที่เมน ู “ค าขอที่อยูใ่นขัน้ตอนการอนมุตัิ/แก้ไข” สถานะ

เป็น “รอรับผลการพิจารณา” 

 
- คลิกเลือกเข้าไปท่ีเลขที่ค าร้อง 
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- ระบบจะแสดงหน้าจอให้รับผลการพิจารณา กดปุ่ ม   

 

- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “รับผลการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว” 

- กดปุ่ ม  

 
 เมื่อรับผลการพิจารณาการขอจ าหน่ายเคร่ืองจกัรแล้วระบบจะสร้างค าขอตดับญัชีขอจ าหน่ายเคร่ืองจกัร บริษัทต้องส่งค า
ร้องขอตดับญัชีขอจ าหน่ายเคร่ืองจกัร การท างานของการขอตดับญัชีขอจ าหน่ายเคร่ืองจกัรให้ไปท าที่หวัข้อ ขอตดับญัชจี าหน่าย
เคร่ืองจกัรกรณีมีภาระภาษี 
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9.4. ขออนุญาตจ าหน่ายเคร่ืองจักรนอกระบบมีภาระภาษี 
การขอจ าหน่ายเคร่ืองจกัรในระบบกรณีมีภาระภาษี เป็นหน้าจอส าหรับการขอจ าหน่ายเคร่ืองจกัรในระบบกรณีมีภาระ

ภาษีของโครงการกรณีเคร่ืองจกัรที่น าเข้ามาตามโครงการ ซึง่มีการใช้งานไม่ถงึ 5 ปี  และต้องการจ าหน่ายเคร่ืองจกัรนัน้ออกจาก
โครงการ กรณีไม่ได้น าเข้าเคร่ืองจกัรมาภายใต้ระบบ eMT  สามารถท าได้โดย เลอืกเมนู “ขออนุญาตจ าหน่ายเคร่ืองจักร” >> 
เมนูย่อย >> “สร้างค าขอใหม่” >> เมนูย่อย “นอกระบบมีภาระภาษี” เพื่อเข้าสู่หน้าจอการขอจ าหน่ายเคร่ืองจกัร 

 
จะปรากฏหน้าจอรายการโครงการของบริษัท 

 
- เลือกหมายเลขบตัรส่งเสริมทีต้่องการ เพื่อขอจ าหน่ายเคร่ืองจกัร นอกระบบ 
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จะปรากฏหน้าจอให้บนัทึกรายละเอียดการขอจ าหน่ายเคร่ืองจกัร 

- ระบบจะแสดงข้อความบอกจ านวนรายการท่ีสามารถท าค าขอได้ “จ านวนรายการท่ีสามารถยื่นขอได้ = XX” 

- บนัทึก “หมายเหต”ุ 

- บนัทึก “ไฟล์แนบใบขนขาเข้า” โดยกดที่ปุ่ ม   

 

- เลือกไฟล์ Scan ใบขนสินค้าขาเข้า แล้วกดปุ่ ม  จะกลบัสู่หน้าหลกั กดปุ่ ม 

 เพื่อน าไฟล์แนบเข้าระบบ 

 

- กดปุ่ ม  เพือ่ก าหนดรายการเคร่ืองที่ใช้สิทธิน าเข้า ท่ีต้องการขอจ าหน่าย 

ระบบแสดงหน้าจอ 
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- กดปุ่ ม  เพื่อบนัทึกรายการสัง่ปล่อยที่ไม่ได้อยู่ในระบบ eMT 

 

  การบนัทึกข้อมลู 2 ส่วน 

  1.ข้อมลู Invoice 

- บนัทึก ประเภทการสัง่ปล่อย * 

- บนัทึก เลขทีใ่บก ากบัสินค้า *  

- บนัทึก วนัท่ีบนใบก ากบัสินค้า *  

- บนัทึก วนัน าเข้า * 

- บนัทึก ด่านท่ีเดินพิธีการ *  

- บนัทึก ส่งมาจากประเทศ *  

- บนัทึก สกลุเงิน *    

- บนัทึก อตัราแลกเปล่ียน *  

- บนัทึก หมายเหต ุ 

- บนัทึก เลขทีอ่นมุตัิ *    ระบบจะท าการค้นหา “เลขทีใ่บขนขาเข้า” จากฐานข้อมลูใบขนสินค้าที่
ได้ข้อมลูมาจากกรมศลุกร ในกรณีที่เจอข้อมลูระบบจะแสดงข้อความ “ค้นหาเลขที่ใบขนพบ”  
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พร้อมทัง้แสดงเลขที่ใบขนในช่อง “เลขที่ใบขนขาเข้า” และในกรณีระบบค้นหาข้อมลูเลขทีใ่บขน
ขาเข้าไม่พบ ระบบจะแสดงข้อความ “ค้นหาเลขที่ใบขนไม่พบ” แตร่ะบบยงัสามารถท างาน
ต่อไปได้โดยจะให้บนัทึก “เลขที่ใบขนขาเข้า” เอง 

- วนัท่ีอนมุตัิ * 

  2.ข้อมลูสัง่ปล่อย 

- บนัทึก  ประเภทรายการ *  กรณีเป็นรายการเคร่ืองจกัร สามารถก าหนดเป็น “ชื่อรายการท่ีขอไม่
ตรงชื่อในบญัช(ีเป็นส่วนประกอบของเคร่ืองจกัร)” ได้  

- บนัทึก  ชื่อเคร่ืองจกัร *  

- บนัทึก  จ านวนขอท าลาย *  

- บนัทึก  อตัราอากร  

- บนัทึก  ล าดบัรายการสัง่ปล่อยใน Invoice * 

- บนัทึก  ล าดบัรายการในใบขนสินค้าขาเข้า *  

- บนัทึก  มลูค่าตาม Invoice(ตามสกลุเงิน) *  

- บนัทึก  เลขที่ใบขนขาเข้า *  

- บนัทึก  วนัท่ีใบขนขาเข้า * 

- บนัทึก  Serial Number  

- บนัทึก  รายละเอียด   

- บนัทึก  เคร่ืองจกัรหลกั *  

- บนัทึก  หน่วย *  

- บนัทึก  สภาพ  

- บนัทึก  ปีทีเ่คร่ืองจกัรถกูผลิต (ค.ศ.)  
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- เมื่อบนัทึกข้อมลูทัง้ 2 ส่วนเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ ม   

- ในกรณีที่มีรายการเคร่ืองจกัรที่ต้องการขอจ าหน่ายภายใต้ Invoice เดียวกนั ให้บนัทึกรายการสัง่

ปล่อยเพิ่ม และกดปุ่ ม  เพื่อเพิ่มรายการเคร่ืองจกัรที่ขอจ าหน่าย 

- ในกรณีที่รายการสัง่ปล่อยที่ต้องการขอจ าหน่ายทีบ่นัทึกไว้ไม่ถกูต้องให้กดปุ่ ม   ที่หน้ารายการ
เคร่ืองจกัรนัน้ 

- เมื่อบนัทึกรายการเคร่ืองจกัรที่ขอจ าหน่ายภายใต้ Invoice ที่ก าหนดเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ ม 

 เพื่อกลบัสู่หน้าค าขอจ าหน่ายเคร่ืองจกัร 
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จะปรากฏหน้าจอค าขอจ าหน่ายเคร่ืองจกัร 

- ในกรณีที่บริษัทต้องการขอจ าหน่ายเคร่ืองจกัรมากวา่ 1 Invoice ภายใต้ค าขอจ าหน่ายเคร่ืองจกัรนีใ้ห้

กดปุ่ ม  เพื่อเข้าไปบนัทึกข้อมลูเพิม่ตามขัน้ตอนของการบนัทึกข้อมลูรายการ
เคร่ืองจกัรที่ต้องการขอจ าหน่าย 
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- ในกรณีที่บนัทึกรายการเคร่ืองจกัรทีข่อจ าหน่ายเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ ม  ระบบจะ
สร้างเลขค าร้อง ในช่อง “หมายเลขค าร้อง” พร้อมทัง้แสดงข้อความ “บนัทึกข้อมลูเรียบร้อยแล้ว”    

- กดปุ่ ม  

- กดปุ่ ม  

 
- ค าขอจ าหน่ายเคร่ืองจกัรจะบนัทึกไว้ที่เมน ู “ค าขอที่บนัทึกไว้”  

- คลิกเลือกที ่ เลขที่ค าร้อง  

 
ระบบจะแสดงหน้าจอให้ เพิ่ม หรือ ลบ รายการเคร่ืองจกัรที่จะขอจ าหน่าย ถ้าไมม่ีการแก้ไขและพร้อมส่งให้

เจ้าหน้าที่อนมุตัิการขอจ าหน่ายให้ 

- กดปุ่ ม   



 User Manual-eMT System 
 

177 

 
- ระบบจะท าการส่งค าร้องและ 

 

- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “ส่งข้อมลูเรียบร้อยแล้ว” 

 

- กดปุ่ ม   ค าร้องจะไปอยู่ที่เมน ู“ค าขอที่อยูใ่นขัน้ตอนการอนมุตัิ/แก้ไข” โดยจะแสดง
ด้วยว่าค าร้องจะถกูอนมุตัิโดยเจ้าหน้าที่ ท่านใด 
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- เมื่อเจ้าหน้าที่อนมุตัเิรียบร้อยแล้วค าร้องจะอยู่ที่เมน ู “ค าขอที่อยูใ่นขัน้ตอนการอนมุตัิ/แก้ไข” สถานะ

เป็น “รอรับผลการพิจารณา” 

 
- คลิกเลือกเข้าไปท่ีเลขที่ค าร้อง 
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- ระบบจะแสดงหน้าจอให้รับผลการพิจารณา กดปุ่ ม   

 

- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “รับผลการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว” 

- กดปุ่ ม  

 
 เมื่อรับผลการพิจารณาการขอจ าหน่ายเคร่ืองจกัรแล้วระบบจะสร้างค าขอตดับญัชจี าหน่ายเคร่ืองจกัร บริษัทต้องส่งค า
ร้องขอตดับญัชีจ าหน่ายเคร่ืองจกัร การท างานของการขอตดับญัชีจ าหนา่ยเคร่ืองจกัรให้ไปท าที่หวัข้อ ขอตดับญัชีจ าหน่าย
เคร่ืองจกัร 
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9.5. ขอคืนเร่ือง/ขอยกเลิกขอจ าหน่ายเคร่ืองจักร 
การขอคืนเร่ือง/ขอยกเลิกจ าหน่ายเคร่ืองจกัร เป็นหน้าจอส าหรับการขอคืนเร่ือง/ขอยกเลิกจ าหน่ายเคร่ืองจกัรของ

โครงการกรณีที่ไมต้่องการจ าหน่ายเคร่ืองจกัรนัน้ๆแล้ว ในการขอคืนเร่ืองบริษัทฯ สมารถขอคืนเร่ืองได้ตลอดระยะเวลาที่อยู่ระหวา่ง
การอนมุตัขิองเจ้าหน้าที่(สถานะค าร้องเป็น”รออนมุตั”ิ)การ ขอคนืเร่ืองเป็นค าร้องจะถกูดงึคืนมาอัตโนมัติ และการยกเลิกสามารถ
ท าได้ในกรณีทีย่งัไม่ได้ขอตดับญัชีจ าหน่ายเคร่ืองจกัร เป็นการส่งค าร้องให้เจ้าหน้าที่อนุมตัิ  ในการขอคืนเร่ือง/ขอยกเลิกจ าหน่าย
เคร่ืองจกัรสามารถท าได้โดยทัง้ในระบบและนอกระบบ เลือกเมน ู“ขออนุญาตจ าหน่ายเคร่ืองจกัร” >> เมนยู่อย >> “สร้างค า

ขอใหม่” >> เมนยู่อย “ขอคนืเร่ือง/ขอยกเลิก” เพือ่เข้าสู่หน้าจอการขอคืนเร่ือง/ขอยกเลิกจ าหน่ายเคร่ืองจกัร 

 
จะปรากฏหน้าจอรายการโครงการของบริษัท 
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- เลือกหมายเลขบตัรส่งเสริมที่ต้องการ เพื่อขอยกเลิก/คืนเร่ืองจ าหน่ายเคร่ืองจกัร  

 กรณีขอคืนเร่ืองจ าหน่ายเคร่ืองจักร 

 
- เลือกเลขที่ค าร้องกรณีต้องการขอคืนเร่ือง เลือกค าร้องที่มีสถานะเป็น  “รออนมุตัิ” 

 
- บนัทึก “หมายเหต”ุ  ที่ต้องการขอคืนเร่ือง 

- กดปุ่ ม   ระบบจะสร้างเลขค าร้อง ในช่อง “หมายเลขค าร้อง” พร้อมทัง้แสดงข้อความ 
“บนัทึกข้อมลูเรียบร้อยแล้ว”    

- กดปุ่ ม  

- กดปุ่ ม  
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- ค าขอคืนเร่ืองจ าหน่ายเคร่ืองจกัรจะบนัทึกไว้ที่เมน ู “ค าขอที่บนัทึกไว้”  

- คลิกเลือกที ่ เลขที่ค าร้อง  

 
ระบบจะแสดงหน้าจอให้แก้ไขเหตผุล ในการขอคืนเร่ือง ถ้าไม่มีการแก้ไขและพร้อมส่ง 

- กดปุ่ ม   ระบบจะสร้างข้อความแจ้งไปยงัเจ้าหน้าที่ที่ก าลงัพจิารณาอนมุตัคิ าร้องนัน้
อยู่เพื่อให้เจ้าหน้าทีท่ี่ก าลงัพจิารณาอนมุตัิได้ทราบวา่ บริษัทได้ขอคืนค าร้องการขอจ าหน่าย
เคร่ืองจกัรนัน้คืนไป  
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- ระบบจะท าการส่งค าร้องและ 

 

- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “คืนเร่ืองเรียบร้อยแล้ว” 

 

- กดปุ่ ม   ค าร้องจะไปอยู่ที่เมน ู“ค าขอทีด่ าเนินการเรียบร้อยแล้ว”  

- เลือก “ชื่อค าร้อง”   ขอยกเลิกจ าหน่ายเคร่ืองจกัร 

- กดปุ่ ม    
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ระบบแสดงหน้าจอรายการค าขอทีด่ าเนินการเรียบร้อยแล้วตามชือ่ค าร้องทีก่ าหนด 

- คลิกที่ “หมายเลขค าร้อง”  ที่ต้องการดรูายละเอยีด 

 

ระบบแสดงรายละเอียดค าร้อง 1) เลขทีค่ าร้องขอคืนเร่ือง, 2)ค าร้องขอจ าหน่ายเคร่ืองจกัร 

 

 กรณีขอยกเลิกจ าหน่ายเคร่ืองจักร 
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- เลือกเลขที่ค าร้องกรณีต้องการขอยกเลิก เลือกค าร้องที่มีสถานะเป็น  “รอรับผลการพิจารณา” หรือ 
“รอตดับญัช”ี 

 
  ระบบจะแสดงหน้าจอ 

- บนัทึก “หมายเหต”ุ  เพื่อแจ้งเหตผุลในการขอยกเลิก 

 

- กดปุ่ ม   ระบบจะสร้างเลขค าร้อง ในช่อง “หมายเลขค าร้อง” พร้อมทัง้แสดงข้อความ 
“บนัทึกข้อมลูเรียบร้อยแล้ว”    

- กดปุ่ ม  

- กดปุ่ ม  
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- ค าขอยกเลิกจ าหน่ายเคร่ืองจกัรจะบนัทึกไว้ที่เมน ู “ค าขอที่บนัทึกไว้”  

- คลิกเลือกที่  เลขที่ค าร้อง  

 
ระบบจะแสดงหน้าจอให้แก้ไขหมายเหตใุนการขอยกเลิกจ าหนา่ยเคร่ืองจกัร  

- กดปุ่ ม    
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- ระบบจะท าการส่งค าร้องและ 

 

- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “สง่ข้อมลูเรียบร้อยแล้ว” 

 

- กดปุ่ ม   ค าร้องจะไปอยู่ที่เมน ู“ค าขอที่อยูใ่นขัน้ตอนการอนมุตัิ/แก้ไข” โดยจะแสดง
ด้วยว่าค าร้องจะถกูอนมุตัิโดยเจ้าหน้าที่ ท่านใด 
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- เมื่อเจ้าหน้าที่อนมุตัเิรียบร้อยแล้วค าร้องจะอยู่ที่เมน ู “ค าขอที่อยูใ่นขัน้ตอนการอนมุตัิ/แก้ไข” สถานะ

เป็น “รอรับผลการพิจารณา” 

 
- คลิกเลือกเข้าไปท่ีเลขที่ค าร้อง 

 

- ระบบจะแสดงหน้าจอให้รับผลการพิจารณา กดปุ่ ม   
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- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “รับผลการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว” 

- กดปุ่ ม  

 
ระบบแสดงหน้าจอรายการค าขอที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  

- เลือกชื่อประเภทค าร้อง  

- กดปุ่ ม   
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ตามชื่อค าร้องที่ก าหนด 

- คลิกที่ “หมายเลขค าร้อง”  ที่ต้องการดรูายละเอียด 

 

ระบบแสดงรายละเอียดค าร้อง 1) เลขทีค่ าร้องขอยกเลิก, 2)ค าร้องขออนญุาตจ าหน่ายเคร่ืองจกัร 
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9.6. การ Upload Excel ขอจ าหน่ายเคร่ืองจกัร 
เป็นการท างานขอจ าหน่ายเคร่ืองจกัรผ่านไฟล์ Excel แบ่งเป็นการท างานในระบบกบันอกระบบหรือจะเป็นแบบมี

ภาระภาษีหรือแบบไม่มีภาระภาษี การท างานจะเหมือนกนัตา่งกนัทีรู่ปแบบของไฟล์ Excel ส่วนการจดัเตรียมไฟล์ส าหรับการ 
Uplod ให้ไปดหูวัข้อ “การเตรียมไฟล์  Excel ส าหรับการ Upload” เพื่อเตรียมข้อมลูและบนัทึกเป็นไฟล์ Excel ส าหรับใช้ในการ 
Upload เพื่อเตรียมไฟล์ เรียบร้อยแล้วให้เข้าเมนเูพื่อท าการ Upload   ในการท างานผ่านการ Upload Excel สามารถท าได้ทัง้ใน
ระบบและนอกระบบ การเข้าระบบเพื่อท าการ Upload จะเข้าผ่าน เมนชู่องทางเดยีวกนั เพื่อเข้าไปเลือกจะท าการ Upload ทีเ่ป็น
ในระบบ หรือ นอกระบบ 

เลือกเมนู “ขอจ าหน่ายเคร่ืองจักร” >> เมนูย่อย >> “สร้างค าขอใหม่” >> เมนูย่อย “Upload Excel” เพื่อเข้าสู่
หน้าจอการขอจ าหน่ายเคร่ืองจักร 

 
จะปรากฏหน้าจอรายการโครงการของบริษัท 
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- เลือกหมายโครงการทีต้่องการ เพื่อขอจ าหน่ายเคร่ืองจกัร 

 
 กรณีท างานผ่าน Browser Internet Explorer  กดปุ่ ม  ในส่วนท่ีต้องการ Upload .ให้ถกูต้องเนื่องจาก

จะมีผลกบัรูปแบบของไฟล์ Excel ที่ได้จดัเตรียมไว้ เพราะการกดปุ่ ม  ผิดจะท าให้ระบบท าการประมวลผลผิดได้ 

เมื่อกดปุ่ ม  ระบบจะแสดงหน้าจอให้เลือกไฟล์ Excel ที่จดัท าไว้  

 

 กรณีท างานผ่าน Browser Microsoft Edge หรือ Google Chrome  กดปุ่ ม  ระบบจะแสดงหน้าจอให้
เลือกไฟล์ Excel ที่จดัท าไว้ 
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- เลือกไฟล์ Excel ทีจ่ดัท าไว้เพื่อ Upload ขอจ าหน่ายเคร่ืองจกัร แล้วกดปุ่ ม  จะกลบั

สู่หน้าหลกั กดปุ่ ม  เพือ่น าข้อมลูที่อยู่ในไฟล์ Excel เข้าระบบ 

- ถ้าข้อมลูที่บนัทึกไว้ในไฟล์ Excel ถกูต้องระบบจะแจ้งข้อความการประมวลผลการพร้อมด้วย
หมายเลขค าขอ และบนัทึกเป็นค าขอไว้ในเมน ู“ค าขอที่บันทกึไว้” (ข้อความที่ระบบแจ้งคือ “บนัทึก
ข้อมลูเรียบร้อยแล้ว หมายเลขบนัทึกที่ 20222100700001” (กรณีเป็นค าขอในระบบ) หรือ  “บนัทึก
ข้อมลูเรียบร้อยแล้ว หมายเลขบนัทึกที ่3319504” (กรณีเป็นค าขอนอกระบบ)) ตามรูป 

 
- ถ้าข้อมลูที่บนัทึกไว้ในไฟล์ Excel ไม่ถกูต้องระบบจะแจ้งข้อความการประมวลผลด้านล่างของหน้า

เลือกไฟล์ในการ Upload โดยข้อความที่แสดงขึน้อยู่กบัว่าบนัทึกข้อมลูในส่วนใดไม่ถกูต้องเช่น ถ้า
ข้อมลูบตัรส่งเสริมที่บนัทึกในไฟล์ Excel ไม่สอดคล้องกบับตัรส่งเสริมที่เลือกเพื่อการ Upload ระบบ
จะแจ้งดงันี ้ “ไมส่ามารถบนัทกึค าขออนุญาตจ าหนา่ยเครือ่งจกัรโดยไมม่ภีาระภาษ(ีส ัง่ปลอ่ยใน

ระบบ)ไดเ้พราะReleaseItem:PartialMachine Row ที ่1ไมส่ามารถเลอืก ชือ่รายการจ าหน่าย
เครือ่งจกัรไมม่ภีาระภาษไีมต่รงชือ่ในบญัช(ีเป็นสว่นประกอบของเครือ่งจกัร)ได ้เนือ่งจาก Item 
Type ไมใ่ชเ่ครือ่งจกัรReleaseItem:PartialMachine Row ที ่2ไมส่ามารถเลอืก ชือ่รายการ
จ าหนา่ยเครือ่งจกัรไมม่ภีาระภาษไีมต่รงชือ่ในบญัช(ีเป็นสว่นประกอบของเครือ่งจกัร)ได ้

เนือ่งจาก Item Type ไมใ่ชเ่ครือ่งจกัร”  ตามรูป 
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10. ขออนุญาตจ านองเคร่ืองจกัร  
10.1. ขออนุญาตจ านองเคร่ืองจักรในระบบ 
การขอจ านองเคร่ืองจกัร เป็นหน้าจอส าหรับการขอจ านองเคร่ืองจกัรของโครงการกรณีถ้ามกีารน าเข้าเคร่ืองจกัรมา

ภายใต้ระบบ eMT  สามารถท าได้โดย เลือกเมนู “ขออนุญาตจ านองเคร่ืองจกัร” >> เมนูย่อย >> “สร้างค าขอใหม่” >> 
เมนูย่อย “ในระบบ” เพื่อเข้าสู่หน้าจอการขอจ านองเคร่ืองจกัร 

 
จะปรากฏหน้าจอรายการโครงการของบริษัท 

 
- เลือกหมายเลขบตัรส่งเสริมที่ต้องการ เพื่อขอจ านองเคร่ืองจกัร ในระบบ 
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จะปรากฏหน้าจอให้บนัทึกรายละเอียดการขอจ านองเคร่ืองจกัร 

- ระบบจะแสดงข้อความบอกจ านวนรายการทีส่ามารถท าค าขอได้ “จ านวนรายการท่ีสามารถยื่นขอได้ = XX” 

- บนัทึก “หมายเหต”ุ 

 ข้อมลูผู้ รับจ านอง 

- บนัทึก “ชื่อผู้ รับจ านอง” 

- บนัทึก “ที่อยู่ผู้ รับจ านอง” 

- บนัทึก “วนัท่ีเร่ิมต้นรับจ านอง” 

- บนัทึก “วนัท่ีสิน้สดุรับจ านอง” 

- กดปุ่ ม  เพือ่ก าหนดรายการเคร่ืองที่ใช้สิทธิน าเข้า 

ระบบแสดงหน้าจอ 
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- ก าหนด “เลขที่อนมุตัิ”  เป็นเลขที่อนมุตัิสัง่ปล่อย แล้วกดปุ่ มค้นหา  

- ระบบแสดงข้อมลู Invoice  คลิกเลือกที่  “เลขทีใ่บก ากบัสินค้า”  

 

ระบบแสดงรายการเคร่ืองจกัรที่น าเข้ามาภายใต้ Invoice  

- คลิกที่   ที่หน้าชื่อเคร่ืองจกัรเพื่อเลือกรายการเคร่ืองจกัร  

- หรือ คลิกที ่    ที่ด้านบน เพื่อเลือกรายการเคร่ืองจกัรทกุรายการ 

 
เมื่อก าหนดรายการเคร่ืองจกัร 

- กดปุ่ ม   
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- ระบบแสดงข้อความ “เพิ่มรายการเรียบร้อยแล้ว”  กดปุ่ ม   

 
- ระบบแสดงหน้าจอเพื่อให้ก าหนดรายการท่ีจะขอจ านองเคร่ืองจกัร ถ้าบริษัทต้องระบรุายการขอ

จ านองเคร่ืองจกัรภายใต้การน าเข้ารายการอื่น ให้บริษัทก าหนด “เลขที่อนมุตัิ”รายการใหม่ แล้วกดปุ่ ม 

 

- กรณีที่ไม่ต้องการเพิม่รายการท่ีขอท าลายแล้วให้กดปุ่ ม   
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- กรณีก าหนดรายการขอจ านองเรียบร้อยแล้วเมื่อกดปุ่ ม  ระบบจะแสดงรายการท่ีขอ
จ านอง 

 

- กดปุ่ ม  ระบบจะสร้างเลขค าร้อง ในช่อง “หมายเลขค าร้อง” พร้อมทัง้แสดงข้อความ 
“บนัทึกข้อมลูเรียบร้อยแล้ว”    

- กดปุ่ ม  

- กดปุ่ ม  
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- ค าขอจ านองเคร่ืองจกัรจะบนัทึกไว้ที่เมน ู “ค าขอทีบ่นัทึกไว้”  

- คลิกเลือกที่  เลขทีค่ าร้อง  

 
ระบบจะแสดงหน้าจอให้ เพิ่ม หรือ ลบ รายการเคร่ืองจกัรทีจ่ะขอจ านอง ถ้าไม่มกีารแก้ไขและพร้อมส่งให้

เจ้าหน้าที่อนมุตัิการจ านองเคร่ืองจกัรให้ 

- กดปุ่ ม   
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- ระบบจะท าการส่งค าร้องและ 

 

- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “ส่งข้อมลูเรียบร้อยแล้ว” 

 

- กดปุ่ ม   ค าร้องจะไปอยู่ที่เมน ู“ค าขอที่อยูใ่นขัน้ตอนการอนมุตัิ/แก้ไข” โดยจะแสดง
ด้วยว่าค าร้องจะถกูอนมุตัิโดยเจ้าหน้าที่ ท่านใด 
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- เมื่อเจ้าหน้าที่อนมุตัเิรียบร้อยแล้วค าร้องจะอยู่ที่เมน ู “ค าขอที่อยูใ่นขัน้ตอนการอนุมตัิ/แก้ไข” สถานะ

เป็น “รอรับผลการพิจารณา” 

 
- คลิกเลือกเข้าไปท่ีเลขที่ค าร้อง 

 

- ระบบจะแสดงหน้าจอให้รับผลการพิจารณา กดปุ่ ม   
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- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “รับผลการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว” 

- กดปุ่ ม  

 
 ระบบแสดงหน้าจอรายการค าขอที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  

- เลือกชื่อประเภทค าร้อง  

- กดปุ่ ม   

 
ตามชื่อค าร้องที่ก าหนด 

- คลิกที่ “หมายเลขค าร้อง”  ทีต้่องการดรูายละเอยีด 



 User Manual-eMT System 
 

205 

 
ระบบแสดงรายละเอียดค าร้องขอจ านองเคร่ืองจกัร 
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10.2. ขออนุญาตจ านองเคร่ืองจักรนอกระบบ 
การขอจ านองเคร่ืองจกัร เป็นหน้าจอส าหรับการขอจ านองเคร่ืองจกัรของโครงการกรณีถ้ามกีารน าเข้าเคร่ืองจกัรมา

นอกระบบ eMT  สามารถท าได้โดย เลอืกเมนู “ขออนุญาตจ านองเคร่ืองจกัร” >> เมนูย่อย >> “สร้างค าขอใหม่” >> เมนู
ย่อย “นอกระบบ” เพื่อเข้าสู่หน้าจอการขอจ านองเคร่ืองจกัร 

 
จะปรากฏหน้าจอรายการโครงการของบริษัท 

 
- เลือกหมายเลขบตัรส่งเสริมที่ต้องการ เพือ่ขอจ านองเคร่ืองจกัร นอกระบบ 
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จะปรากฏหน้าจอให้บนัทึกรายละเอียดการขอจ านองเคร่ืองจกัร 

- ระบบจะแสดงข้อความบอกจ านวนรายการท่ีสามารถท าค าขอได้ “จ านวนรายการท่ีสามารถยื่นขอได้ = XX” 

- บนัทึก “หมายเหต”ุ 

ข้อมลูผู้ รับจ านอง 

- บนัทึก “ชื่อผู้ รับจ านอง” 

- บนัทึก “ที่อยู่ผู้ รับจ านอง” 

- บนัทึก “วนัท่ีเร่ิมต้นรับจ านอง” 

- บนัทึก “วนัท่ีสิน้สดุรับจ านอง” 

- กดปุ่ ม  เพือ่ก าหนดรายการเคร่ืองที่ใช้สิทธิน าเข้า 

ระบบแสดงหน้าจอ 
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- กดปุ่ ม  เพื่อบนัทึกรายการสัง่ปล่อยที่ไม่ได้อยู่ในระบบ eMT 

 

  การบนัทึกข้อมลู 2 ส่วน 

  1.ข้อมลู Invoice 

- บนัทึก ประเภทการสัง่ปล่อย * 

- บนัทึก เลขที่ใบก ากบัสินค้า *  

- บนัทึก วนัท่ีบนใบก ากบัสินค้า *  

- บนัทึก วนัน าเข้า * 

- บนัทึก ด่านท่ีเดินพิธีการ *  

- บนัทึก ส่งมาจากประเทศ *  

- บนัทึก สกลุเงิน *    

- บนัทึก อตัราแลกเปล่ียน *  

- บนัทึก หมายเหต ุ 

- บนัทึก เลขที่อนมุตัิ *     

- วนัท่ีอนมุตัิ * 
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  2.ข้อมลูสัง่ปล่อย 

- บนัทึก  ประเภทรายการ *  

- บนัทึก  ชื่อเคร่ืองจกัร *  

- บนัทึก  จ านวนขอท าลาย *  

- บนัทึก  อตัราอากร  

- บนัทึก  ล าดบัรายการสัง่ปล่อยใน Invoice * 

- บนัทึก  ล าดบัรายการในใบขนสินค้าขาเข้า *  

- บนัทึก  มลูค่าตาม Invoice(ตามสกลุเงิน) *  

- บนัทึก  เลขที่ใบขนขาเข้า *  

- บนัทึก  วนัท่ีใบขนขาเข้า * 

- บนัทึก  Serial Number  

- บนัทึก  รายละเอียด   

- บนัทึก  เคร่ืองจกัรหลกั *  

- บนัทึก  หน่วย *  

- บนัทึก  สภาพ  

- บนัทึก  ปีที่เคร่ืองจกัรถกูผลิต (ค.ศ.)  
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- เมื่อบนัทึกข้อมลูทัง้ 2 ส่วนเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ ม   

- ในกรณีที่มีรายการเคร่ืองจกัรที่ต้องการขอจ านองเคร่ืองจกัรภายใต้ Invoice เดียวกนั ให้บนัทึก

รายการสัง่ปล่อยเพิม่ และกดปุ่ ม  เพื่อเพิ่มรายการเคร่ืองจกัรทีข่อ
จ านองเคร่ืองจกัร 

- ในกรณีที่รายการสัง่ปล่อยที่ต้องการขอจ านองเคร่ืองจกัร ทีบ่นัทึกไว้ไม่ถกูต้องให้กดปุ่ ม   ที่
หน้ารายการเคร่ืองจกัรนัน้ 

- เมื่อบนัทึกรายการเคร่ืองจกัรทีข่อจ านองเคร่ืองจกัรภายใต้ Invoice ทีก่ าหนดเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ ม 

 เพือ่กลบัสู่หน้าค าขอจ านองเคร่ืองจกัร 
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จะปรากฏหน้าจอค าขอจ านองเคร่ืองจกัร 

- ในกรณีที่บริษัทต้องการขอจ านองเคร่ืองจกัรมากวา่ 1 Invoice ภายใต้ค าขอจ านองเคร่ืองจกัรนีใ้ห้กด

ปุ่ ม  เพื่อเข้าไปบนัทึกข้อมลูเพิ่มตามขัน้ตอนของการบนัทึกข้อมลูรายการเคร่ืองจกัร
ที่ต้องการขอจ านองเคร่ืองจกัร 
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- ในกรณีที่บนัทึกรายการเคร่ืองจกัรท่ีขอจ านองเคร่ืองจกัรเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ ม  

ระบบจะสร้างเลขค าร้อง ในช่อง “หมายเลขค าร้อง” พร้อมทัง้แสดงข้อความ “บนัทึกข้อมลูเรียบร้อย
แล้ว”    

- กดปุ่ ม  

- กดปุ่ ม  

 
- ค าขอจ านองเคร่ืองจกัรจะบนัทึกไว้ที่เมน ู “ค าขอที่บนัทึกไว้”  

- คลิกเลือกที่  เลขท่ีค าร้อง  

 
ระบบจะแสดงหน้าจอให้ เพิ่ม หรือ ลบ รายการเคร่ืองจกัรทีจ่ะขอจ านองเคร่ืองจกัร ถ้าไม่มกีารแก้ไขและพร้อม

ส่งให้เจ้าหน้าที่อนมุตัิการขอจ านองเคร่ืองจกัรให้ 

- กดปุ่ ม   
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- ระบบจะท าการส่งค าร้องและ 

 

- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “ส่งข้อมลูเรียบร้อยแล้ว” 

 

- กดปุ่ ม   ค าร้องจะไปอยู่ที่เมน ู“ค าขอที่อยูใ่นขัน้ตอนการอนมุตัิ/แก้ไข” โดยจะแสดง
ด้วยว่าค าร้องจะถกูอนมุตัิโดยเจ้าหน้าที่ ท่านใด 
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- เมื่อเจ้าหน้าที่อนมุตัเิรียบร้อยแล้วค าร้องจะอยู่ที่เมน ู “ค าขอทีอ่ยูใ่นขัน้ตอนการอนมุตัิ/แก้ไข” สถานะ

เป็น “รอรับผลการพิจารณา” 

 
- คลิกเลือกเข้าไปท่ีเลขที่ค าร้อง 

 

- ระบบจะแสดงหน้าจอให้รับผลการพิจารณา กดปุ่ ม   
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- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “รับผลการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว” 

- กดปุ่ ม  

 
 ระบบแสดงหน้าจอรายการค าขอทีด่ าเนินการเรียบร้อยแล้ว  

- เลือกชื่อประเภทค าร้อง  

- กดปุ่ ม   

 
ตามชื่อค าร้องที่ก าหนด 

- คลิกที่ “หมายเลขค าร้อง”  ที่ต้องการดรูายละเอยีด 



 User Manual-eMT System 
 

216 

 
ระบบแสดงรายละเอียดค าร้องขอจ านองเคร่ืองจกัร 

 
 



 User Manual-eMT System 
 

217 

10.3. ขอคืนเร่ืองขอจ านองเคร่ืองจักร 
การขอคืนเร่ืองจ านองเคร่ืองจกัร เป็นหน้าจอส าหรับการขอคืนเร่ืองจ านองเคร่ืองจกัรของโครงการกรณีที่ไม่ต้องการ

จ านองเคร่ืองจกัรนัน้ๆแล้ว ในการขอคืนเร่ืองบริษัทฯ สมารถขอคนืเร่ืองได้ตลอดระยะเวลาที่อยู่ระหว่างการอนมุตัิของเจ้าหน้าที่
(สถานะค าร้องเป็น”รออนมุตัิ”)การ ขอคืนเร่ืองเป็นค าร้องจะถกูดงึคืนมาอตัโนมตัิ ในการขอคืนเร่ืองจ านองเคร่ืองจกัรสามารถท า
ได้โดยทัง้ในระบบและนอกระบบ เลือกเมน ู“ขออนุญาตจ านองเคร่ืองจักร” >> เมนยู่อย >> “สร้างค าขอใหม่” >> เมนยู่อย 
“ขอคืนเร่ือง” เพื่อเข้าสู่หน้าจอการขอคืนเร่ืองจ านองเคร่ืองจกัร 

 
จะปรากฏหน้าจอรายการโครงการของบริษัท 

 
- เลือกหมายเลขบตัรส่งเสริมที่ต้องการ เพื่อขอจ านองเคร่ืองจกัร ในระบบ 
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กรณีขอคืนเร่ืองจ านองเคร่ืองจักร 

 
- เลือกเลขที่ค าร้องกรณีต้องการขอคืนเร่ือง เลือกค าร้องที่มีสถานะเป็น  “รออนมุตัิ” 

 
- บนัทึก “หมายเหต”ุ  ที่ต้องการขอคืนเร่ือง 

- กดปุ่ ม   ระบบจะสร้างเลขค าร้อง ในช่อง “หมายเลขค าร้อง” พร้อมทัง้แสดงข้อความ 
“บนัทึกข้อมลูเรียบร้อยแล้ว”    

- กดปุ่ ม  

- กดปุ่ ม  
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- ค าขอคืนเร่ืองจ านองเคร่ืองจกัรจะบนัทึกไว้ที่เมน ู “ค าขอที่บนัทึกไว้”  

- คลิกเลือกที่  เลขท่ีค าร้อง  

 
ระบบจะแสดงหน้าจอให้แก้ไขเหตผุล ในการขอคืนเร่ือง ถ้าไม่มีการแก้ไขและพร้อมสง่ 

- กดปุ่ ม   ระบบจะสร้างข้อความแจ้งไปยงัเจ้าหน้าที่ท่ีก าลงัพจิารณาอนมุตัคิ าร้องนัน้
อยู่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ท่ีก าลงัพจิารณาอนมุตัิได้ทราบวา่ บริษัทได้ขอคืนค าร้องการขอจ านองเคร่ืองจกัร
นัน้คืนไป  
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- ระบบจะท าการส่งค าร้องและ 

 

- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “คืนเร่ืองเรียบร้อยแล้ว” 

 

- กดปุ่ ม   ค าร้องจะไปอยู่ที่เมน ู“ค าขอที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว”  

- เลือก “ชื่อค าร้อง”   ขอยกเลิกจ าหน่ายเคร่ืองจกัร 

- กดปุ่ ม    
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ระบบแสดงหน้าจอรายการค าขอที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้วตามชือ่ค าร้องทีก่ าหนด 

- คลิกที่ “หมายเลขค าร้อง”  ทีต้่องการดรูายละเอยีด 

 

ระบบแสดงรายละเอียดค าร้อง 1) เลขที่ค าร้องขอคืนเร่ือง, 2)ค าร้องขอจ านองเคร่ืองจกัร 
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10.4. การ Upload Excel ขอจ านองเคร่ืองจักร 
เป็นการท างานขอจ านองเคร่ืองจกัรผ่านไฟล์ Excel แบง่เป็นการท างานในระบบกบันอกระบบ การท างานจะ

เหมือนกนัตา่งกนัท่ีรูปแบบของไฟล์ Excel ส่วนการจดัเตรียมไฟล์ส าหรับการ Uplod ให้ไปดหูวัข้อ “การเตรียมไฟล์  Excel 
ส าหรับการ Upload” เพื่อเตรียมข้อมลูและบนัทึกเป็นไฟล์ Excel ส าหรับใช้ในการ Upload เพื่อเตรียมไฟล์ เรียบร้อยแล้วให้เข้า
เมนเูพื่อท าการ Upload   ในการท างานผ่านการ Upload Excel สามารถท าได้ทัง้ในระบบและนอกระบบ การเข้าระบบเพื่อท าการ 
Upload จะเข้าผ่าน เมนชู่องทางเดียวกนั เพื่อเข้าไปเลือกจะท าการ Upload ทีเ่ป็นในระบบ หรือ นอกระบบ 

เลือกเมนู “ขอจ านองเคร่ืองจกัร” >> เมนูย่อย >> “สร้างค าขอใหม่” >> เมนูย่อย “Upload Excel” เพื่อเข้าสู่
หน้าจอการขอจ านองเคร่ืองจกัร 

 
จะปรากฏหน้าจอรายการโครงการของบริษัท 
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- เลือกหมายโครงการที่ต้องการ เพื่อขอจ านองเคร่ืองจกัร 

 
 กรณีท างานผ่าน Browser Internet Explorer  กดปุ่ ม  ในส่วนท่ีต้องการ Upload .ให้ถกูต้องเนื่องจาก

จะมีผลกบัรูปแบบของไฟล์ Excel ที่ได้จดัเตรียมไว้ เพราะการกดปุ่ ม  ผิดจะท าให้ระบบท าการประมวลผลผิดได้ 

เมื่อกดปุ่ ม  ระบบจะแสดงหน้าจอให้เลือกไฟล์ Excel ที่จดัท าไว้  

 

 กรณีท างานผ่าน Browser Microsoft Edge หรือ Google Chrome  กดปุ่ ม  ระบบจะแสดงหน้าจอให้
เลือกไฟล์ Excel ที่จดัท าไว้ 
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- เลือกไฟล์ Excel ที่จดัท าไว้เพื่อ Upload ขอจ านองเคร่ืองจกัร แล้วกดปุ่ ม  จะกลบัสู่

หน้าหลกั กดปุ่ ม  เพื่อน าข้อมลูทีอ่ยู่ในไฟล์ Excel เข้าระบบ 

- ถ้าข้อมลูที่บนัทึกไว้ในไฟล์ Excel ถกูต้องระบบจะแจ้งข้อความการประมวลผลการพร้อมด้วย
หมายเลขค าขอ และบนัทึกเป็นค าขอไว้ในเมน ู“ค าขอที่บันทกึไว้” (ข้อความที่ระบบแจ้งคือ “บนัทึก
ข้อมลูเรียบร้อยแล้ว หมายเลขบนัทึกที่ 3636986” (กรณีเป็นค าขอในระบบ) หรือ  “บนัทึกข้อมลู
เรียบร้อยแล้ว หมายเลขบนัทึกที ่3319504” (กรณีเป็นค าขอนอกระบบ)) ตามรูป 

 
- ถ้าข้อมลูที่บนัทึกไว้ในไฟล์ Excel ไม่ถกูต้องระบบจะแจ้งข้อความการประมวลผลด้านล่างของหน้า

เลือกไฟล์ในการ Upload โดยข้อความที่แสดงขึน้อยู่กบัว่าบนัทึกข้อมลูในส่วนใดไม่ถกูต้องเช่น ถ้า
ข้อมลูบตัรส่งเสริมที่บนัทึกในไฟล์ Excel ไม่สอดคล้องกบับตัรส่งเสริมที่เลือกเพื่อการ Upload ระบบ
จะแจ้งดงันี ้ “ไมส่ามารถบนัทกึค าขอจ านองเครือ่งจกัร(ในระบบ)ไดเ้พราะจ านวน Record ใน 

ReleaseItem ไมเ่ทา่กบัจ านวน ReleaseItemCount ใน Request-Mortgageรายการทีข่อ

เกนิจ านวนทีก่ าหนดไว”้  ตามรูป 

 

 
 

 

javascript:__doPostBack('ucezGridV31$DataGrid$ctl03$ctl02','')
javascript:__doPostBack('ucezGridV31$DataGrid$ctl04$ctl02','')
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11. ขออนุญาตเช่าซือ้เคร่ืองจกัร 
11.1. ขออนุญาตเช่าซือ้เคร่ืองจักรในระบบ 
การขอเช่าซือ้เคร่ืองจกัร เป็นหน้าจอส าหรับการขออนญุาตเชา่ซือ้เคร่ืองจกัรของโครงการ กรณีถ้ามกีารน าเข้า

เคร่ืองจกัรมาภายใต้ระบบ eMT  สามารถท าได้โดย เลอืกเมนู “ขออนุญาตเช่าซือ้เคร่ืองจกัร” >> เมนูย่อย >> “สร้างค าขอ
ใหม่” >> เมนูย่อย “ในระบบ” เพื่อเข้าสู่หน้าจอการขออนญุาตเช่าซือ้เคร่ืองจกัร 

 
จะปรากฏหน้าจอรายการโครงการของบริษัท 

 
- เลือกหมายเลขบตัรส่งเสริมที่ต้องการ เพือ่ขออนญุาตเชา่ซือ้เคร่ืองจกัร ในระบบ 
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จะปรากฏหน้าจอให้บนัทึกรายละเอียดการขออนญุาตเช่าซือ้เคร่ืองจกัร 

- ระบบจะแสดงข้อความบอกจ านวนรายการท่ีสามารถท าค าขอได้ “จ านวนรายการท่ีสามารถยื่นขอได้ = XX” 

- บนัทึก “หมายเหต”ุ 

ข้อมลูผู้ท าการเช่าซือ้ 

- บนัทึก “ชื่อผู้ เชา่ซือ้” 

- บนัทึก “ที่อยู่ผู้ เชา่ซือ้” 

- บนัทึก “วนัท่ีเร่ิมเชา่ซือ้” 

- บนัทึก “วนัที่สิน้สดุเชา่ซือ้” 

- บนัทึก “แนบค าขออนญุาตเชา่ซือ้” โดยกดที่ปุ่ ม   
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- เลือกไฟล์ Scan ค าขออนญุาตเช่าซือ้ แล้วกดปุ่ ม  จะกลบัสู่หน้าหลกั กดปุ่ ม 

 เพือ่น าไฟล์แนบเข้าระบบ 

- กดปุ่ ม  เพื่อก าหนดรายการเคร่ืองที่ใช้สิทธิน าเข้า ท่ีต้องการขออนญุาตเช่าซือ้ 

ระบบแสดงหน้าจอ 

 

- ก าหนด “เลขที่อนมุตัิ”  เป็นเลขที่อนมุตัิสัง่ปล่อย แล้วกดปุ่ มค้นหา  

- ระบบแสดงข้อมลู Invoice  คลิกเลือกที่  “เลขที่ใบก ากบัสินค้า”  

 

ระบบแสดงรายการเคร่ืองจกัรที่น าเข้ามาภายใต้ Invoice  

- คลิกที่ชื่อรายการเคร่ืองจกัร ที่ต้องการขอเชา่ซือ้ 
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ระบบจะแสดงหน้าจอชื่อรายการเคร่ืองจกัรท่ีเลือก 

- บนัทึก จ านวนทีจ่ะขอเช่าซือ้เคร่ืองจกัร  โดยจ านวนจะต้องไม่เกินจ านวน “คงเหลือ”  

- บนัทึก “Serial Number”  ของเคร่ืองจกัร 

- กดปุ่ ม   

 

- ระบบแสดงข้อความ “เพิ่มรายการเรียบร้อยแล้ว”  กดปุ่ ม   
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- ระบบแสดงหน้าจอเพื่อให้ก าหนดรายการทีจ่ะขอเชา่ซือ้เคร่ืองจกัร ในกรณีที่ ใน Invoice ที่บริษัท

ค้นหาไว้มีรายการเคร่ืองจกัรมากกว่า 1 รายการ บริษัทสามารถก าหนดรายการภายใต้ Invoice เดมิ
ถ้าบริษัทต้องการขอเช่าซือ้ภายใต้ Invoice เดมิแตถ้่าบริษัทต้องการขอเชา่ซือ้ภายใต้การน าเข้า

รายการอื่น ให้บริษัทก าหนด “เลขทีอ่นมุตัิ”รายการใหม่ แล้วกดปุ่ ม  

- กรณีที่ไม่ต้องการเพิม่รายการท่ีขอเช่าซือ้แล้วให้กดปุ่ ม   

 

- กรณีก าหนดรายการขอเช่าซือ้เรียบร้อยแล้วเมื่อกดปุ่ ม  ระบบจะแสดงรายการท่ีขอ
เช่าซือ้ 
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- กดปุ่ ม  ระบบจะสร้างเลขค าร้อง ในช่อง “หมายเลขค าร้อง” พร้อมทัง้แสดงข้อความ 
“บนัทึกข้อมลูเรียบร้อยแล้ว”    

- กดปุ่ ม  

- กดปุ่ ม  

 
- ค าขอเช่าซือ้เคร่ืองจกัรจะบนัทึกไว้ที่เมน ู “ค าขอที่บนัทึกไว้”  

- คลิกเลือกที่  เลขท่ีค าร้อง  
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ระบบจะแสดงหน้าจอให้ เพิ่ม หรือ ลบ รายการเคร่ืองจกัรที่จะขอเช่าซือ้ ถ้าไม่มีการแก้ไขและพร้อมส่งให้
เจ้าหน้าที่อนมุตัเิช่าซือ้เคร่ืองจกัรให้ 

- กดปุ่ ม   

 
- ระบบจะท าการส่งค าร้องและ 
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- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “ส่งข้อมลูเรียบร้อยแล้ว” 

 

- กดปุ่ ม   ค าร้องจะไปอยู่ที่เมน ู“ค าขอที่อยูใ่นขัน้ตอนการอนมุตัิ/แก้ไข” โดยจะแสดง
ด้วยว่าค าร้องจะถกูอนมุตัิโดยเจ้าหน้าที่ ท่านใด 

 
- เมื่อเจ้าหน้าที่อนมุตัเิรียบร้อยแล้วค าร้องจะอยู่ที่เมน ู “ค าขอที่อยูใ่นขัน้ตอนการอนมุตัิ/แก้ไข” สถานะ

เป็น “รอรับผลการพิจารณา” 

 
- คลิกเลือกเข้าไปท่ีเลขที่ค าร้อง 
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- ระบบจะแสดงหน้าจอให้รับผลการพิจารณา กดปุ่ ม   

 

- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “รับผลการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว” 

- กดปุ่ ม  

 
 ระบบแสดงหน้าจอรายการค าขอที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  

- เลือกชื่อประเภทค าร้อง  
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- กดปุ่ ม   

 
ตามชื่อค าร้องที่ก าหนด 

- คลิกที่ “หมายเลขค าร้อง”  ทีต้่องการดรูายละเอยีด 

 
ระบบแสดงรายละเอียดค าร้องขอเช่าซือ้เคร่ืองจกัร 
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11.2. ขออนุญาตเช่าซือ้เคร่ืองจักรนอกระบบ 
การขอเช่าซือ้เคร่ืองจกัร เป็นหน้าจอส าหรับการขออนญุาตเชา่ซือ้เคร่ืองจกัรของโครงการ กรณีมีการน าเข้าเคร่ืองจกัร

มาจากนอกระบบ eMT  สามารถท าได้โดย เลอืกเมนู “ขออนุญาตเช่าซือ้เคร่ืองจกัร” >> เมนูย่อย >> “สร้างค าขอใหม่” >> 
เมนูย่อย “นอกระบบ” เพื่อเข้าสู่หน้าจอการขออนญุาตเชา่ซือ้เคร่ืองจกัร 

 
จะปรากฏหน้าจอรายการโครงการของบริษัท 

 
- เลือกหมายเลขบตัรส่งเสริมที่ต้องการ เพือ่ขออนญุาตเชา่ซือ้เคร่ืองจกัร ในระบบ 
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จะปรากฏหน้าจอให้บนัทึกรายละเอียดการขออนญุาตเช่าซือ้เคร่ืองจกัร 

- ระบบจะแสดงข้อความบอกจ านวนรายการท่ีสามารถท าค าขอได้ “จ านวนรายการท่ีสามารถยื่นขอได้ = XX” 

- บนัทึก “หมายเหต”ุ 

ข้อมลูผู้ท าการเชา่ซือ้ 

- บนัทึก “ชื่อผู้ เชา่ซือ้” 

- บนัทึก “ที่อยู่ผู้ เชา่ซือ้” 

- บนัทึก “วนัท่ีเร่ิมเชา่ซือ้” 

- บนัทึก “วนัท่ีสิน้สดุเชา่ซือ้” 

- บนัทึก “แนบค าขออนญุาตเชา่ซือ้” โดยกดที่ปุ่ ม   
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- เลือกไฟล์ Scan ค าขออนญุาตเชา่ซือ้ แล้วกดปุ่ ม  จะกลบัสู่หน้าหลกั กดปุ่ ม 

 เพื่อน าไฟล์แนบเข้าระบบ 

- กดปุ่ ม  เพื่อก าหนดรายการเคร่ืองที่ใช้สิทธิน าเข้า ท่ีต้องการขออนญุาตเช่าซือ้ 

ระบบแสดงหน้าจอ 

 

- กดปุ่ ม  เพื่อบนัทึกรายการสัง่ปล่อยที่ไม่ได้อยู่ในระบบ eMT 

 

  การบนัทึกข้อมลู 2 ส่วน 
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  1.ข้อมลู Invoice 

- บนัทึก ประเภทการสัง่ปล่อย * 

- บนัทึก เลขที่ใบก ากบัสินค้า *  

- บนัทึก วนัท่ีบนใบก ากบัสินค้า *  

- บนัทึก วนัน าเข้า * 

- บนัทึก ด่านท่ีเดินพิธีการ *  

- บนัทึก ส่งมาจากประเทศ *  

- บนัทึก สกลุเงิน *    

- บนัทึก อตัราแลกเปล่ียน *  

- บนัทึก หมายเหต ุ 

- บนัทึก เลขที่อนมุตัิ *     

- วนัท่ีอนมุตัิ * 

  2.ข้อมลูสัง่ปล่อย 

- บนัทึก  ประเภทรายการ *  

- บนัทึก  ชื่อเคร่ืองจกัร *  

- บนัทึก  จ านวนขอท าลาย *  

- บนัทึก  อตัราอากร  

- บนัทึก  ล าดบัรายการสัง่ปล่อยใน Invoice * 

- บนัทึก  ล าดบัรายการในใบขนสินค้าขาเข้า *  

- บนัทึก  มลูค่าตาม Invoice(ตามสกลุเงิน) *  

- บนัทึก  เลขที่ใบขนขาเข้า *  

- บนัทึก  วนัที่ใบขนขาเข้า * 

- บนัทึก  Serial Number  

- บนัทึก  รายละเอียด   

- บนัทึก  เคร่ืองจกัรหลกั *  

- บนัทึก  หน่วย *  

- บนัทึก  สภาพ  

- บนัทึก  ปีที่เคร่ืองจกัรถกูผลิต (ค.ศ.)  
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- เมื่อบนัทึกข้อมลูทัง้ 2 ส่วนเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ ม   

- ในกรณีที่มีรายการเคร่ืองจกัรที่ต้องการขออนญุาตเชา่ซือ้ภายใต้ Invoice เดยีวกนั ให้บนัทึกรายการ

สัง่ปล่อยเพิม่ และกดปุ่ ม  เพื่อเพิ่มรายการเคร่ืองจกัรทีข่ออนญุาตเช่า
ซือ้ 

- ในกรณีที่รายการสัง่ปล่อยที่ต้องการขออนญุาตเช่าซือ้ทีบ่นัทึกไว้ไม่ถกูต้องให้กดปุ่ ม   ที่หน้า
รายการเคร่ืองจกัรนัน้ 

- เมื่อบนัทึกรายการเคร่ืองจกัรที่ขออนญุาตเช่าซือ้ภายใต้ Invoice ทีก่ าหนดเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ ม 

 เพื่อกลบัสู่หน้าค าขออนญุาตเชา่ซือ้เคร่ืองจกัร 
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จะปรากฏหน้าจอค าขออนญุาตเช่าซือ้เคร่ืองจกัร 

- ในกรณีที่บริษัทต้องการขอเช่าซือ้เคร่ืองจกัรมากว่า 1 Invoice ภายใต้ค าขออนญุาตเชา่ซือ้เคร่ืองจกัร

นีใ้ห้กดปุ่ ม  เพือ่เข้าไปบนัทึกข้อมลูเพิ่มตามขัน้ตอนของการบนัทึกข้อมลูรายการ
เคร่ืองจกัรที่ต้องการขออนญุาตเช่าซือ้ 



 User Manual-eMT System 
 

241 

 

- ในกรณีที่บนัทึกรายการเคร่ืองจกัรท่ีขออนญุาตเช่าซือ้เรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ ม  ระบบ
จะสร้างเลขค าร้อง ในช่อง “หมายเลขค าร้อง” พร้อมทัง้แสดงข้อความ “บนัทึกข้อมลูเรียบร้อยแล้ว”    

- กดปุ่ ม  

- กดปุ่ ม  

 
- ค าขออนญุาตเช่าซือ้เคร่ืองจกัรจะบนัทึกไว้ที่เมน ู “ค าขอที่บนัทึกไว้”  

- คลิกเลือกที่  เลขท่ีค าร้อง  
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ระบบจะแสดงหน้าจอให้ เพิ่ม หรือ ลบ รายการเคร่ืองจกัรที่จะขออนญุาตเช่าซือ้ ถ้าไมม่ีการแก้ไขและพร้อมสง่

ให้เจ้าหน้าที่อนมุตัิการขออนญุาตเชา่ซือ้ให้ 

- กดปุ่ ม   

 
- ระบบจะท าการส่งค าร้องและ 
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- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “ส่งข้อมลูเรียบร้อยแล้ว” 

 

- กดปุ่ ม   ค าร้องจะไปอยู่ที่เมน ู“ค าขอที่อยูใ่นขัน้ตอนการอนมุตัิ/แก้ไข” โดยจะแสดง
ด้วยว่าค าร้องจะถกูอนมุตัิโดยเจ้าหน้าที่ ท่านใด 

 
- เมื่อเจ้าหน้าที่อนมุตัเิรียบร้อยแล้วค าร้องจะอยู่ที่เมน ู “ค าขอที่อยูใ่นขัน้ตอนการอนมุตัิ/แก้ไข” สถานะ

เป็น “รอรับผลการพิจารณา” 

 
- คลิกเลือกเข้าไปท่ีเลขที่ค าร้อง 
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- ระบบจะแสดงหน้าจอให้รับผลการพิจารณา กดปุ่ ม   

 

- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “รับผลการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว” 

- กดปุ่ ม  

 
 ระบบแสดงหน้าจอรายการค าขอที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  

- เลือกชื่อประเภทค าร้อง  
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- กดปุ่ ม   

 
ตามชื่อค าร้องที่ก าหนด 

- คลิกที่ “หมายเลขค าร้อง”  ที่ต้องการดรูายละเอยีด 

 
ระบบแสดงรายละเอียดค าร้องขอเช่าซือ้เคร่ืองจกัร 
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11.3. ขอคืนเร่ือง/ขอยกเลิกขอเช่าซือ้เคร่ืองจักร 
การขอคืนเร่ือง/ขอยกเลิกเชา่ซือ้เคร่ืองจกัร เป็นหน้าจอส าหรับการขอคืนเร่ือง/ขอยกเลิกเชา่ซือ้เคร่ืองจกัรของโครงการ

กรณีที่ไม่ต้องการเช่าซือ้เคร่ืองจกัรนัน้ๆแล้ว ในการขอคืนเร่ืองบริษทัฯ สมารถขอคืนเร่ืองได้ตลอดระยะเวลาที่อยู่ระหวา่งการอนมุตัิ
ของเจ้าหน้าที(่สถานะค าร้องเป็น”รออนมุตัิ”)การ ขอคืนเร่ืองเป็นค าร้องจะถกูดงึคืนมาอัตโนมัติ และการยกเลิกสามารถท าได้ใน
กรณีทีค่ าร้องขออนญุาตเชา่ซือ้มสีถานะอนมุตัิ เป็นการส่งค าร้องให้เจ้าหน้าที่อนุมตัิ  ในการขอคนืเร่ือง/ขอยกเลิกเช่าซือ้
เคร่ืองจกัรสามารถท าได้โดยทัง้ในระบบและนอกระบบ เลือกเมน ู“ขออนุญาตเช่าซือ้เคร่ืองจักร” >> เมนยู่อย >> “สร้างค าขอ

ใหม่” >> เมนยู่อย “ขอคนืเร่ือง/ขอยกเลิก” เพื่อเข้าสู่หน้าจอการขอคืนเร่ือง/ขอยกเลิกเชา่ซือ้เคร่ืองจกัร 

 
จะปรากฏหน้าจอรายการโครงการของบริษัท 

 
- เลือกหมายเลขบตัรส่งเสริมที่ต้องการ เพื่อขอยกเลิก/คืนเร่ืองเชา่ซือ้เคร่ืองจกัร 
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 กรณีขอคืนเร่ืองขออนุญาตเช่าซือ้เคร่ืองจักร 

 
- เลือกเลขที่ค าร้องกรณีต้องการขอคืนเร่ือง เลือกค าร้องที่มีสถานะเป็น  “รออนมุตัิ” 

 
- บนัทึก “หมายเหต”ุ  ที่ต้องการขอคืนเร่ือง 

- กดปุ่ ม   ระบบจะสร้างเลขค าร้อง ในช่อง “หมายเลขค าร้อง” พร้อมทัง้แสดงข้อความ 
“บนัทึกข้อมลูเรียบร้อยแล้ว”    

- กดปุ่ ม  

- กดปุ่ ม  
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- ค าขอคืนเร่ืองเชา่ซือ้เคร่ืองจกัรจะบนัทึกไว้ที่เมน ู “ค าขอที่บนัทึกไว้”  

- คลิกเลือกที่  เลขท่ีค าร้อง  

 
ระบบจะแสดงหน้าจอให้แก้ไขเหตผุล ในการขอคืนเร่ือง ถ้าไม่มีการแก้ไขและพร้อมส่ง 

- กดปุ่ ม   ระบบจะสร้างข้อความแจ้งไปยงัเจ้าหน้าที่ท่ีก าลงัพจิารณาอนมุตัคิ าร้องนัน้
อยู่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ท่ีก าลงัพจิารณาอนมุตัิได้ทราบวา่ บริษัทได้ขอคืนค าร้องการขอจ าหน่าย
เคร่ืองจกัรนัน้คืนไป  
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- ระบบจะท าการส่งค าร้องและ 

 

- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “คืนเร่ืองเรียบร้อยแล้ว” 

 

- กดปุ่ ม   ค าร้องจะไปอยู่ที่เมน ู“ค าขอที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว”  

- เลือก “ชื่อค าร้อง”   ขอยกเลิกจ าหน่ายเคร่ืองจกัร 
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- กดปุ่ ม    

 
ระบบแสดงหน้าจอรายการค าขอที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้วตามชือ่ค าร้องทีก่ าหนด 

- คลิกที่ “หมายเลขค าร้อง”  ที่ต้องการดูรายละเอยีด 

 

ระบบแสดงรายละเอียดค าร้อง 1) เลขที่ค าร้องขอคืนเร่ือง, 2)ค าร้องขออนญุาตเชา่ซือ้เคร่ืองจกัร 
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 กรณีขอยกเลิกขออนุญาตเช่าซือ้เคร่ืองจักร 

- เลือกเลขที่ค าร้องกรณีต้องการขอยกเลิก เลือกค าร้องที่มีสถานะเป็น  “อนมุตัิ”  

 
  ระบบจะแสดงหน้าจอ 

- บนัทึก “หมายเหต”ุ  เพื่อแจ้งเหตผุลในการขอยกเลิก 

 

- กดปุ่ ม   ระบบจะสร้างเลขค าร้อง ในช่อง “หมายเลขค าร้อง” พร้อมทัง้แสดงข้อความ 
“บนัทึกข้อมลูเรียบร้อยแล้ว”    

- กดปุ่ ม  

- กดปุ่ ม  
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- ค าขอยกเลิกเชา่ซือ้เคร่ืองจกัรจะบนัทึกไว้ที่เมน ู “ค าขอที่บนัทึกไว้”  

- คลิกเลือกที่  เลขที่ค าร้อง  

 
ระบบจะแสดงหน้าจอให้แก้ไขหมายเหตใุนการขอยกเลิกเชา่ซือ้เคร่ืองจกัร  

- กดปุ่ ม    
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- ระบบจะท าการส่งค าร้องและ 

 

- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “ส่งข้อมลูเรียบร้อยแล้ว” 

 

- กดปุ่ ม   ค าร้องจะไปอยู่ที่เมน ู“ค าขอทีอ่ยูใ่นขัน้ตอนการอนมุตัิ/แก้ไข” โดยจะแสดง
ด้วยว่าค าร้องจะถกูอนมุตัิโดยเจ้าหน้าที่ ท่านใด 
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- เมื่อเจ้าหน้าที่อนมุตัเิรียบร้อยแล้วค าร้องจะอยู่ที่เมน ู “ค าขอที่อยูใ่นขัน้ตอนการอนมุตัิ/แก้ไข” สถานะ

เป็น “รอรับผลการพิจารณา” 

 
- คลิกเลือกเข้าไปท่ีเลขที่ค าร้อง 

 

- ระบบจะแสดงหน้าจอให้รับผลการพิจารณา กดปุ่ ม   
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- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “รับผลการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว” 

- กดปุ่ ม  

 
ระบบแสดงหน้าจอรายการค าขอที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  

- เลือกชื่อประเภทค าร้อง  

- กดปุ่ ม   
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ตามชื่อค าร้องที่ก าหนด 

- คลิกที่ “หมายเลขค าร้อง”  ที่ต้องการดรูายละเอยีด 

 

ระบบแสดงรายละเอียดค าร้อง 1) เลขที่ค าร้องขอยกเลิก, 2)ค าร้องขออนญุาตจ าหน่ายเคร่ืองจกัร 
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11.4. การ Upload Excel ขออนุญาตเช่าซือ้เคร่ืองจักร 
เป็นการท างานขออนญุาตเชา่ซือ้เคร่ืองจกัรผ่านไฟล์ Excel แบ่งเป็นการท างานในระบบกบันอกระบบ การท างานจะ

เหมือนกนัตา่งกนัท่ีรูปแบบของไฟล์ Excel ส่วนการจดัเตรียมไฟล์ส าหรับการ Uplod ให้ไปดหูวัข้อ “การเตรียมไฟล์  Excel 
ส าหรับการ Upload” เพื่อเตรียมข้อมลูและบนัทึกเป็นไฟล์ Excel ส าหรับใช้ในการ Upload เพื่อเตรียมไฟล์ เรียบร้อยแล้วให้เข้า
เมนเูพื่อท าการ Upload   ในการท างานผ่านการ Upload Excel สามารถท าได้ทัง้ในระบบและนอกระบบ การเข้าระบบเพื่อท าการ 
Upload จะเข้าผ่าน เมนชู่องทางเดียวกนั เพื่อเข้าไปเลือกจะท าการ Upload ทีเ่ป็นในระบบ หรือ นอกระบบ 

เลือกเมนู “ขออนุญาตเช่าซือ้เคร่ืองจักร” >> เมนูย่อย >> “สร้างค าขอใหม่” >> เมนูย่อย “Upload Excel” เพื่อ
เข้าสู่หน้าจอการขออนุญาตเช่าซือ้เคร่ืองจกัร 

 
จะปรากฏหน้าจอรายการโครงการของบริษัท 
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- เลือกหมายโครงการทีต้่องการ เพื่อขออนญุาตเช่าซือ้เคร่ืองจกัร 

 
 กรณีท างานผ่าน Browser Internet Explorer  กดปุ่ ม  ในส่วนท่ีต้องการ Upload .ให้ถกูต้องเนื่องจาก

จะมีผลกบัรูปแบบของไฟล์ Excel ที่ได้จดัเตรียมไว้ เพราะการกดปุ่ ม  ผิดจะท าให้ระบบท าการประมวลผลผิดได้ 

เมื่อกดปุ่ ม  ระบบจะแสดงหน้าจอให้เลือกไฟล์ Excel ที่จดัท าไว้  

 

 กรณีท างานผ่าน Browser Microsoft Edge หรือ Google Chrome  กดปุ่ ม  ระบบจะแสดงหน้าจอให้
เลือกไฟล์ Excel ที่จดัท าไว้ 

 

 



 User Manual-eMT System 
 

259 

- เลือกไฟล์ Excel ที่จดัท าไว้เพื่อ Upload ขออนญุาตเชา่ซือ้เคร่ืองจกัร แล้วกดปุ่ ม  

จะกลบัสู่หน้าหลกั กดปุ่ ม  เพื่อน าข้อมลูที่อยูใ่นไฟล์ Excel เข้าระบบ 

- ถ้าข้อมลูที่บนัทึกไว้ในไฟล์ Excel ถกูต้องระบบจะแจ้งข้อความการประมวลผลการพร้อมด้วย
หมายเลขค าขอ และบนัทึกเป็นค าขอไว้ในเมน ู“ค าขอที่บันทกึไว้” (ข้อความที่ระบบแจ้งคือ “บนัทึก
ข้อมลูเรียบร้อยแล้ว หมายเลขบนัทึกที่ 2022100700002” (กรณีเป็นค าขอในระบบ) หรือ  “บนัทึก
ข้อมลูเรียบร้อยแล้ว หมายเลขบนัทึกที่ 3319504” (กรณีเป็นค าขอนอกระบบ)) ตามรูป 

 
- ถ้าข้อมลูที่บนัทึกไว้ในไฟล์ Excel ไม่ถกูต้องระบบจะแจ้งข้อความการประมวลผลด้านล่างของหน้า

เลือกไฟล์ในการ Upload โดยข้อความที่แสดงขึน้อยู่กบัว่าบนัทึกข้อมลูในส่วนใดไม่ถกูต้องเช่น ถ้า
ข้อมลูบตัรส่งเสริมที่บนัทึกในไฟล์ Excel ไม่สอดคล้องกบับตัรส่งเสริมที่เลือกเพื่อการ Upload ระบบ
จะแจ้งดงันี ้ “ไมส่ามารถบนัทกึขอเชา่ซือ้เครือ่งจกัร(ส ัง่ปลอ่ยในระบบ)ไดเ้พราะรายการทีข่อเกนิ
จ านวนทีก่ าหนดไว”้  ตามรูป 

 

 
 

 

javascript:__doPostBack('ucezGridV31$DataGrid$ctl04$ctl02','')
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12. ขออนุญำตน ำเคร่ืองจักรไปใช้เพื่อกำรอื่น 
12.1. ขออนุญำตน ำเคร่ืองจักรไปใช้เพื่อกำรอื่นในระบบ 
การขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปใช้เพื่อการอื่น เป็นหน้าจอส าหรับการขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปใช้เพื่อการอื่นของ

โครงการ กรณีถ้ามกีารน าเข้าเคร่ืองจกัรมาภายใต้ระบบ eMT  สามารถท าได้โดย เลอืกเมนู “ขออนุญาตน าเคร่ืองจักรไปใช้

เพื่อการอื่น” >> เมนูย่อย >> “สร้างค าขอใหม่” >> เมนูย่อย “ในระบบ” เพื่อเข้าสู่หน้าจอการขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปใช้
เพื่อการอืน่ 

 
จะปรากฏหน้าจอรายการโครงการของบริษัท 

 
- เลือกหมายเลขบตัรส่งเสริมที่ต้องการ เพือ่ขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปใช้เพื่อการอื่น ในระบบ 
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จะปรากฏหน้าจอให้บนัทึกรายละเอียดการขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปใช้เพื่อการอื่น 

- ระบบจะแสดงข้อความบอกจ านวนรายการท่ีสามารถท าค าขอได้ “จ านวนรายการท่ีสามารถยื่นขอได้ = XX” 

- บนัทึก “หมายเหต ุ*” 

- บนัทึก “รับจ้างผลิต *” 

ข้อมลูผู้ว่าจ้าง 

- บนัทึก “ชื่อผู้ว่าจ้าง” 

- บนัทึก “ที่อยู่” 

- บนัทึก “File แนบสญัญาผู้ว่าจ้าง” โดยกดที่ปุ่ ม   
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- เลือกไฟล์ Scan สญัญาผู้ว่าจ้าง แล้วกดปุ่ ม  จะกลบัสู่หน้าหลกั กดปุ่ ม 

 เพื่อน าไฟล์แนบเข้าระบบ 

- กดปุ่ ม  เพื่อก าหนดรายการเคร่ืองที่ใช้สิทธิน าเข้า ท่ีต้องการขออนญุาตน า
เคร่ืองจกัรไปใช้เพื่อการอื่น 

ระบบแสดงหน้าจอ 

 

- ก าหนด “เลขที่อนมุตัิ”  เป็นเลขที่อนมุตัิสัง่ปล่อย แล้วกดปุ่ มค้นหา  

- ระบบแสดงข้อมลู Invoice  คลิกเลือกที่  “เลขทีใ่บก ากบัสินค้า”  

 

ระบบแสดงรายการเคร่ืองจกัรที่น าเข้ามาภายใต้ Invoice  

- คลิกที่ชื่อรายการเคร่ืองจกัร ท่ีต้องการขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปใช้เพื่อการอื่น 
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ระบบจะแสดงหน้าจอชื่อรายการเคร่ืองจกัรที่เลอืก 

- บนัทึก จ านวนทีจ่ะขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปใช้เพื่อการอื่น  โดยจ านวนจะต้องไม่เกินจ านวน 
“คงเหลือ”  

- บนัทึก “Serial Number”  ของเคร่ืองจกัร 

- บนัทึก “ก าลงัการผลิต”  ของเคร่ืองจกัร 

- กดปุ่ ม   

 

- ระบบแสดงข้อความ “เพิ่มรายการเรียบร้อยแล้ว”  กดปุ่ ม   
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- ระบบแสดงหน้าจอเพื่อให้ก าหนดรายการท่ีจะขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปใช้เพื่อการอืน่ ในกรณีที่ ใน 

Invoice ที่บริษัทค้นหาไว้มีรายการเคร่ืองจกัรมากกวา่ 1 รายการ บริษัทสามารถก าหนดรายการ
ภายใต้ Invoice เดมิถ้าบริษัทต้องการขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปใช้เพื่อการอื่นภายใต้ Invoice เดมิ
แต่ถ้าบริษัทต้องการขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปใช้เพื่อการอื่นภายใต้การน าเข้ารายการอื่น ให้บริษทั

ก าหนด “เลขที่อนมุตัิ”รายการใหม่ แล้วกดปุ่ ม  

- กรณีทีไ่ม่ต้องการเพิม่รายการท่ีขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปใช้เพื่อการอื่นแล้วให้กดปุ่ ม 

  

 
- กรณีก าหนดรายการขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปใช้เพื่อการอื่นเรียบร้อยแล้วเมื่อกดปุ่ ม 

 ระบบจะแสดงรายการทีข่ออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปใช้เพื่อการอื่น 
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- กดปุ่ ม  ระบบจะสร้างเลขค าร้อง ในช่อง “หมายเลขค าร้อง” พร้อมทัง้แสดงข้อความ 
“บนัทึกข้อมลูเรียบร้อยแล้ว”    

- กดปุ่ ม  

- กดปุ่ ม  

 
- ค าขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปใช้เพื่อการอื่นจะบนัทึกไว้ทีเ่มน ู “ค าขอที่บนัทึกไว้”  

- คลิกเลือกที่  เลขท่ีค าร้อง  
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ระบบจะแสดงหน้าจอให้ เพิ่ม หรือ ลบ รายการเคร่ืองจกัรที่จะขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปใช้เพื่อการอื่น ถ้าไม่มี

การแก้ไขและพร้อมส่งให้เจ้าหน้าที่อนมุตัิอนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปใช้เพื่อการอื่นให้ 

- กดปุ่ ม   

 
- ระบบจะท าการส่งค าร้องและ 
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- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “ส่งข้อมลูเรียบร้อยแล้ว” 

 

- กดปุ่ ม   ค าร้องจะไปอยู่ทีเ่มน ู“ค าขอที่อยูใ่นขัน้ตอนการอนมุตัิ/แก้ไข” โดยจะแสดง
ด้วยว่าค าร้องจะถกูอนมุตัิโดยเจ้าหน้าที่ ท่านใด 

 
- เมื่อเจ้าหน้าที่อนมุตัเิรียบร้อยแล้วค าร้องจะอยู่ที่เมน ู “ค าขอที่อยูใ่นขัน้ตอนการอนมุตัิ/แก้ไข” สถานะ

เป็น “รอรับผลการพิจารณา” 

 
- คลิกเลือกเข้าไปท่ีเลขทีค่ าร้อง 
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- ระบบจะแสดงหน้าจอให้รับผลการพิจารณา กดปุ่ ม   

 

- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “รับผลการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว” 

- กดปุ่ ม  

 
 ระบบแสดงหน้าจอรายการค าขอที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  

- เลือกชื่อประเภทค าร้อง 
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- กดปุ่ ม   

 
ตามชื่อค าร้องที่ก าหนด 

- คลิกที ่“หมายเลขค าร้อง”  ที่ต้องการดรูายละเอยีด 

 
ระบบแสดงรายละเอียดค าร้องขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปใช้เพื่อการอื่น 
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12.2. ขออนุญำตน ำเคร่ืองจักรไปใช้เพื่อกำรอื่นนอกระบบ 
การขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปใช้เพื่อการอื่น เป็นหน้าจอส าหรับการขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปใช้เพื่อการอืน่ของ

โครงการ กรณีมกีารน าเข้าเคร่ืองจกัรมาจากนอกระบบ eMT  สามารถท าได้โดย เลอืกเมนู “ขออนุญาตน าเคร่ืองจักรไปใช้

เพื่อการอื่น” >> เมนูย่อย >> “สร้างค าขอใหม่” >> เมนูย่อย “นอกระบบ” เพื่อเข้าสู่หน้าจอการขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไป
ใช้เพื่อการอื่น 

 
จะปรากฏหน้าจอรายการโครงการของบริษัท 

 
- เลือกหมายเลขบตัรส่งเสริมที่ต้องการ เพื่อขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปใช้เพื่อการอื่น นอกระบบ 
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จะปรากฏหน้าจอให้บนัทึกรายละเอียดการขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปใช้เพื่อการอื่น 

- ระบบจะแสดงข้อความบอกจ านวนรายการท่ีสามารถท าค าขอได้ “จ านวนรายการท่ีสามารถยื่นขอได้ = XX” 

- บนัทึก “หมายเหต*ุ” 

- บนัทึก “รับจ้างผลิต *” 

ข้อมลูผู้ว่าจ้าง 

- บนัทึก “ชื่อผู้ว่าจ้าง” 

- บนัทึก “ที่อยู่” 

- บนัทึก “File แนบสญัญาผู้ว่าจ้าง” โดยกดที่ปุ่ ม   
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- เลือกไฟล์ Scan สญัญาผู้ว่าจ้าง แล้วกดปุ่ ม  จะกลบัสู่หน้าหลกั กดปุ่ ม 

 เพื่อน าไฟล์แนบเข้าระบบ 

- กดปุ่ ม  เพื่อก าหนดรายการเคร่ืองที่ใช้สิทธิน าเข้า ท่ีต้องการขออนญุาตน า
เคร่ืองจกัรไปใช้เพื่อการอื่น 

ระบบแสดงหน้าจอ 

 

- กดปุ่ ม  เพื่อบนัทึกรายการสัง่ปล่อยที่ไม่ได้อยู่ในระบบ eMT 
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  การบนัทึกข้อมลู 2 ส่วน 

  1.ข้อมลู Invoice 

- บนัทึก ประเภทการสัง่ปล่อย * 

- บนัทึก เลขที่ใบก ากบัสินค้า *  

- บนัทึก วนัท่ีบนใบก ากบัสินค้า *  

- บนัทึก วนัน าเข้า * 

- บนัทึก ด่านท่ีเดินพธีิการ *  

- บนัทึก ส่งมาจากประเทศ *  

- บนัทึก สกลุเงิน *    

- บนัทึก อตัราแลกเปล่ียน *  

- บนัทึก หมายเหต ุ 

- บนัทึก เลขที่อนมุตัิ *     

- วนัท่ีอนมุตัิ * 

  2.ข้อมลูสัง่ปล่อย 

- บนัทึก  ประเภทรายการ *  

- บนัทึก  ชื่อเคร่ืองจกัร *  

- บนัทึก  จ านวนขอท าลาย *  

- บนัทึก  อตัราอากร  

- บนัทึก  ล าดบัรายการสัง่ปล่อยใน Invoice * 

- บนัทึก  ล าดบัรายการในใบขนสินค้าขาเข้า *  

- บนัทึก  มลูค่าตาม Invoice(ตามสกลุเงิน) *  

- บนัทึก  เลขที่ใบขนขาเข้า *  

- บนัทึก  วนัท่ีใบขนขาเข้า * 

- บนัทึก  Serial Number  

- บนัทึก  รายละเอียด   

- บนัทึก  เคร่ืองจกัรหลกั *  

- บนัทึก  หน่วย *  
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- บนัทึก  สภาพ  

- บนัทึก  ปีที่เคร่ืองจกัรถกูผลิต (ค.ศ.)  

 

- เมื่อบนัทึกข้อมลูทัง้ 2 ส่วนเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ ม   

- ในกรณีที่มีรายการเคร่ืองจกัรที่ต้องการขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปใช้เพื่อการอื่นภายใต้ Invoice 

เดียวกนั ให้บนัทึกรายการสัง่ปล่อยเพิ่ม และกดปุ่ ม  เพื่อเพิ่มรายการ
เคร่ืองจกัรที่ขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปใช้เพื่อการอื่น 

- ในกรณีที่รายการสัง่ปล่อยที่ต้องการขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปใช้เพื่อการอื่นที่บนัทึกไว้ไม่ถกูต้องให้

กดปุ่ ม   ที่หน้ารายการเคร่ืองจกัรนัน้ 

- เมื่อบนัทึกรายการเคร่ืองจกัรทีข่ออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปใช้เพื่อการอื่นภายใต้ Invoice ที่ก าหนด

เรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ ม  เพื่อกลบัสู่หน้าค าขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปใช้เพื่อการอื่น 
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จะปรากฏหน้าจอค าขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปใช้เพื่อการอื่น 

- ในกรณีที่บริษัทต้องการขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปใช้เพื่อการอืน่มากว่า 1 Invoice ภายใต้ค าขอ

อนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปใช้เพื่อการอื่นนีใ้ห้กดปุ่ ม  เพื่อเข้าไปบนัทึกข้อมลูเพิ่มตาม
ขัน้ตอนของการบนัทึกข้อมลูรายการเคร่ืองจกัรที่ต้องการขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปใช้เพื่อการอื่น 
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- ในกรณีที่บนัทึกรายการเคร่ืองจกัรทีข่ออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปใช้เพื่อการอื่นเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ ม 

 ระบบจะสร้างเลขค าร้อง ในช่อง “หมายเลขค าร้อง” พร้อมทัง้แสดงข้อความ “บนัทึก
ข้อมลูเรียบร้อยแล้ว”    

- กดปุ่ ม  

- กดปุ่ ม  

 
- ค าขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปใช้เพื่อการอื่นจะบนัทึกไว้ทีเ่มน ู “ค าขอที่บนัทึกไว้”  

- คลิกเลือกที่  เลขทีค่ าร้อง  
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ระบบจะแสดงหน้าจอให้ เพิ่ม หรือ ลบ รายการเคร่ืองจกัรที่จะขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปใช้เพื่อการอื่น ถ้าไม่มี

การแก้ไขและพร้อมส่งให้เจ้าหน้าที่อนมุตัิการขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปใช้เพื่อการอื่นให้ 

- กดปุ่ ม   

 
- ระบบจะท าการส่งค าร้องและ 
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- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “ส่งข้อมลูเรียบร้อยแล้ว” 

 

- กดปุ่ ม   ค าร้องจะไปอยู่ที่เมน ู“ค าขอที่อยูใ่นขัน้ตอนการอนมุตัิ/แก้ไข” โดยจะแสดง
ด้วยว่าค าร้องจะถกูอนมุตัิโดยเจ้าหน้าที่ ท่านใด 

 
- เมื่อเจ้าหน้าที่อนมุตัเิรียบร้อยแล้วค าร้องจะอยู่ที่เมน ู “ค าขอที่อยูใ่นขัน้ตอนการอนมุตัิ/แก้ไข” สถานะ

เป็น “รอรับผลการพิจารณา” 

 
- คลิกเลือกเข้าไปท่ีเลขที่ค าร้อง 
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- ระบบจะแสดงหน้าจอให้รับผลการพิจารณา กดปุ่ ม   

 

- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “รับผลการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว” 

- กดปุ่ ม  

 
 ระบบแสดงหน้าจอรายการค าขอที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  

- เลือกชื่อประเภทค าร้อง  
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- กดปุ่ ม   

 
ตามชื่อค าร้องที่ก าหนด 

- คลิกที่ “หมายเลขค าร้อง”  ที่ต้องการดรูายละเอยีด 

 
ระบบแสดงรายละเอียดค าร้องขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปใช้เพื่อการอื่น 
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12.3. ขอคืนเร่ือง/ขอยกเลิกขออนุญำตน ำเคร่ืองจักรไปใช้เพื่อกำรอื่น 
การขอคืนเร่ือง/ขอยกเลิกน าเคร่ืองจกัรไปใช้เพื่อการอื่น เป็นหน้าจอส าหรับการขอคืนเร่ือง/ขอยกเลิกน าเคร่ืองจกัรไปใช้

เพื่อการอื่นของโครงการกรณีที่ไมต้่องการน าเคร่ืองจกัรไปใช้เพื่อการอื่นนัน้ๆแล้ว ในการขอคืนเร่ืองบริษัทฯ สมารถขอคืนเร่ืองได้
ตลอดระยะเวลาที่อยู่ระหว่างการอนมุตัิของเจ้าหน้าที(่สถานะค าร้องเป็น”รออนมุตัิ”)การ ขอคืนเร่ืองเป็นค าร้องจะถกูดงึคืนมา
อัตโนมัติ และการยกเลิกสามารถท าได้ในกรณีที่ค าร้องขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปใช้เพื่อการอื่นมสีถานะอนมุตัิ เป็นการส่งค าร้อง
ให้เจ้าหน้าที่อนุมัต ิ ในการขอคนืเร่ือง/ขอยกเลิกน าเคร่ืองจกัรไปใช้เพื่อการอื่นสามารถท าได้โดยทัง้ในระบบและนอกระบบ เลือก
เมน ู“ขออนุญาตน าเคร่ืองจกัรไปใช้เพื่อการอื่น” >> เมนยู่อย >> “สร้างค าขอใหม่” >> เมนยูอ่ย “ขอคนืเร่ือง/ขอยกเลกิ” 

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการขอคืนเร่ือง/ขอยกเลิกน าเคร่ืองจกัรไปใช้เพื่อการอื่น 

 
จะปรากฏหน้าจอรายการโครงการของบริษัท 

 
- เลือกหมายเลขบตัรส่งเสริมที่ต้องการ เพื่อขอยกเลิก/คืนเร่ืองน าเคร่ืองจกัรไปใช้เพื่อการอื่น 
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 กรณีขอคืนเร่ืองอนุญาตน าเคร่ืองจักรไปใช้เพื่อการอื่น 

 
- เลือกเลขที่ค าร้องกรณีต้องการขอคืนเร่ือง เลือกค าร้องที่มีสถานะเป็น  “รออนมุตัิ” 

 
- บนัทึก “หมายเหต”ุ  ที่ต้องการขอคืนเร่ือง 

- กดปุ่ ม   ระบบจะสร้างเลขค าร้อง ในช่อง “หมายเลขค าร้อง” พร้อมทัง้แสดงข้อความ 
“บนัทึกข้อมลูเรียบร้อยแล้ว”    

- กดปุ่ ม  

- กดปุ่ ม  
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- ค าขอคืนเร่ืองน าเคร่ืองจกัรไปใช้เพื่อการอื่นจะบนัทึกไว้ที่เมน ู “ค าขอที่บนัทึกไว้”  

- คลิกเลือกที่  เลขที่ค าร้อง  

 
ระบบจะแสดงหน้าจอให้แก้ไขเหตผุล ในการขอคืนเร่ือง ถ้าไม่มีการแก้ไขและพร้อมส่ง 

- กดปุ่ ม   ระบบจะสร้างข้อความแจ้งไปยงัเจ้าหน้าที่ท่ีก าลงัพจิารณาอนมุัตคิ าร้องนัน้
อยู่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ท่ีก าลงัพจิารณาอนมุตัิได้ทราบวา่ บริษัทได้ขอคืนค าร้องการขอน าเคร่ืองจกัรไปใช้
เพื่อการอื่นนัน้คืนไป  



 User Manual-eMT System 
 

284 

 
- ระบบจะท าการส่งค าร้องและ 

 

- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “คืนเร่ืองเรียบร้อยแล้ว” 

 

- กดปุ่ ม   ค าร้องจะไปอยู่ทีเ่มน ู“ค าขอที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว”  

- เลือก “ชื่อค าร้อง”   ขอยกเลิกขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปใช้เพื่อการอื่น 
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- กดปุ่ ม    

 
ระบบแสดงหน้าจอรายการค าขอที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้วตามชือ่ค าร้องทีก่ าหนด 

- คลิกที่ “หมายเลขค าร้อง”  ที่ต้องการดรูายละเอยีด 

 

ระบบแสดงรายละเอียดค าร้อง 1) เลขที่ค าร้องขอคืนเร่ือง, 2)ค าร้องขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปใช้เพือ่การอืน่ 
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 กรณีขอยกเลิกอนุญาตน าเคร่ืองจักรไปใช้เพื่อการอื่น 

- เลือกเลขที่ค าร้องกรณีต้องการขอยกเลิก เลือกค าร้องที่มีสถานะเป็น  “อนมุตัิ”  

 
  ระบบจะแสดงหน้าจอ 

- บนัทึก “หมายเหต”ุ  เพือ่แจ้งเหตผุลในการขอยกเลิก 

 

- กดปุ่ ม   ระบบจะสร้างเลขค าร้อง ในช่อง “หมายเลขค าร้อง” พร้อมทัง้แสดงข้อความ 
“บนัทึกข้อมลูเรียบร้อยแล้ว”    

- กดปุ่ ม  

- กดปุ่ ม  
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- ค าขอยกเลิกน าเคร่ืองจกัรไปใช้เพื่อการอื่นจะบนัทึกไว้ที่เมน ู “ค าขอที่บนัทึกไว้”  

- คลิกเลือกที่  เลขท่ีค าร้อง  

 
ระบบจะแสดงหน้าจอให้แก้ไขหมายเหตใุนการขอยกเลิกน าเคร่ืองจกัรไปใช้เพื่อการอื่น 

- กดปุ่ ม    
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- ระบบจะท าการส่งค าร้องและ 

 

- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “ส่งข้อมลูเรียบร้อยแล้ว” 

 

- กดปุ่ ม   ค าร้องจะไปอยู่ที่เมน ู“ค าขอที่อยูใ่นขัน้ตอนการอนมุัติ/แก้ไข” โดยจะแสดง
ด้วยว่าค าร้องจะถกูอนมุตัิโดยเจ้าหน้าที่ ท่านใด 
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- เมื่อเจ้าหน้าที่อนมุตัเิรียบร้อยแล้วค าร้องจะอยู่ที่เมน ู “ค าขอที่อยูใ่นขัน้ตอนการอนมุตัิ/แก้ไข” สถานะ

เป็น “รอรับผลการพิจารณา” 

 
- คลิกเลือกเข้าไปท่ีเลขที่ค าร้อง 

 

- ระบบจะแสดงหน้าจอให้รับผลการพิจารณา กดปุ่ ม   
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- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “รับผลการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว” 

- กดปุ่ ม  

 
ระบบแสดงหน้าจอรายการค าขอที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  

- เลือกชื่อประเภทค าร้อง  

- กดปุ่ ม   
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ตามชื่อค าร้องที่ก าหนด 

- คลิกที่ “หมายเลขค าร้อง”  ที่ต้องการดรูายละเอยีด 

 

ระบบแสดงรายละเอียดค าร้อง 1) เลขที่ค าร้องขอยกเลิก, 2)ค าร้องขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปใช้เพือ่การอื่น 
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12.4. การ Upload Excel ขออนุญาตน าคร่ืองจักรไปใช้เพื่อการอื่น 
เป็นการท างานขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปใช้เพื่อการอื่นผ่านไฟล์ Excel แบ่งเป็นการท างานในระบบกบันอกระบบ 

การท างานจะเหมือนกนัตา่งกนัท่ีรูปแบบของไฟล์ Excel ส่วนการจดัเตรียมไฟล์ส าหรับการ Uplod ให้ไปดหูวัข้อ “การเตรียมไฟล์  
Excel ส าหรับการ Upload” เพือ่เตรียมข้อมลูและบนัทึกเป็นไฟล์ Excel ส าหรับใช้ในการ Upload เพื่อเตรียมไฟล์ เรียบร้อยแล้ว
ให้เข้าเมนเูพื่อท าการ Upload   ในการท างานผ่านการ Upload Excel สามารถท าได้ทัง้ในระบบและนอกระบบ การเข้าระบบเพื่อ
ท าการ Upload จะเข้าผ่าน เมนชู่องทางเดียวกนั เพื่อเข้าไปเลือกจะท าการ Upload ที่เป็นในระบบ หรือ นอกระบบ 

เลือกเมนู “ขออนุญาตน าเคร่ืองจักรไปใช้เพื่อการอื่น” >> เมนูย่อย >> “สร้างค าขอใหม่” >> เมนูย่อย “Upload 
Excel” เพื่อเข้าสู่หน้าจอการขออนุญาตน าเคร่ืองจกัรไปใช้เพื่อการอื่น 

 
จะปรากฏหน้าจอรายการโครงการของบริษัท 

 



 User Manual-eMT System 
 

293 

- เลือกหมายโครงการที่ต้องการ เพื่อขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปใช้เพื่อการอื่น 

 
 กรณีท างานผ่าน Browser Internet Explorer  กดปุ่ ม  ในส่วนท่ีต้องการ Upload .ให้ถกูต้องเนื่องจาก

จะมีผลกบัรูปแบบของไฟล์ Excel ที่ได้จดัเตรียมไว้ เพราะการกดปุ่ ม  ผิดจะท าให้ระบบท าการประมวลผลผิดได้ 

เมื่อกดปุ่ ม  ระบบจะแสดงหน้าจอให้เลือกไฟล์ Excel ที่จดัท าไว้  

 

 กรณีท างานผ่าน Browser Microsoft Edge หรือ Google Chrome  กดปุ่ ม  ระบบจะแสดงหน้าจอให้
เลือกไฟล์ Excel ที่จดัท าไว้ 
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- เลือกไฟล์ Excel ที่จดัท าไว้เพื่อ Upload ขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปใช้เพื่อการอื่น แล้วกดปุ่ ม 

 จะกลบัสู่หน้าหลกั กดปุ่ ม  เพื่อน าข้อมลูที่อยูใ่นไฟล์ Excel เข้าระบบ 

- ถ้าข้อมลูที่บนัทึกไว้ในไฟล์ Excel ถกูต้องระบบจะแจ้งข้อความการประมวลผลการพร้อมด้วย
หมายเลขค าขอ และบนัทึกเป็นค าขอไว้ในเมน ู“ค าขอที่บันทกึไว้” (ข้อความที่ระบบแจ้งคือ “บนัทึก
ข้อมลูเรียบร้อยแล้ว หมายเลขบนัทึกที ่2022100700003” (กรณีเป็นค าขอในระบบ) หรือ  “บนัทึก
ข้อมลูเรียบร้อยแล้ว หมายเลขบนัทึกที่ 3319504” (กรณีเป็นค าขอนอกระบบ)) ตามรูป 

 
- ถ้าข้อมลูที่บนัทึกไว้ในไฟล์ Excel ไม่ถกูต้องระบบจะแจ้งข้อความการประมวลผลด้านล่างของหน้า

เลือกไฟล์ในการ Upload โดยข้อความที่แสดงขึน้อยู่กบัว่าบนัทึกข้อมลูในส่วนใดไม่ถกูต้องเช่น ถ้า
ข้อมลูบตัรส่งเสริมทีบ่นัทึกในไฟล์ Excel ไม่สอดคล้องกบับตัรส่งเสริมที่เลือกเพื่อการ Upload ระบบ
จะแจ้งดงันี ้ “ไมส่ามารถบนัทกึขอน าครือ่งจกัรไปใชเ้พือ่การอืน่(ในระบบ)ไดเ้พราะRequest-

OtherUsed: PromoteCard 1143/2539 ไมต่รงกบัทีเ่ลอืก
ReleaseItem:ApprovedNumber Row ที ่1:นร1307M600100011272ไมอ่ยูใ่นบตัร
สง่เสรมิ 1143/2539ReleaseItem:ApprovedNumber Row ที ่2:นร

1307M600100011272ไมอ่ยูใ่นบตัรสง่เสรมิ 1143/2539”  ตามรูป 

 

 
 

 

javascript:__doPostBack('ucezGridV31$DataGrid$ctl04$ctl02','')
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13. ขออนุญำตน ำเคร่ืองจักรไปให้บุคคลอื่นใช้ 
13.1. ขออนุญำตน ำเคร่ืองจักรไปให้บุคคลอื่นใช้ในระบบ 

การขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปให้บคุคลอื่นใช้ เป็นหน้าจอส าหรับการขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปให้บคุคลอื่นใช้ของ
โครงการ กรณีถ้ามกีารน าเข้าเคร่ืองจกัรมาภายใต้ระบบ eMT  สามารถท าได้โดย เลอืกเมนู “ขออนุญาตน าเคร่ืองจกัรไปให้

บุคคลอื่นใช้” >> เมนูย่อย >> “สร้างค าขอใหม่” >> เมนูย่อย “ในระบบ” เพื่อเข้าสู่หน้าจอการขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปให้
บคุคลอื่นใช้ 

 
จะปรากฏหน้าจอรายการโครงการของบริษัท 

 
- เลือกหมายเลขบตัรส่งเสริมที่ต้องการ เพื่อขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปให้บคุคลอื่นใช้ ในระบบ 
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จะปรากฏหน้าจอให้บนัทึกรายละเอียดการขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปให้บคุคลอื่นใช้ 

- ระบบจะแสดงข้อความบอกจ านวนรายการท่ีสามารถท าค าขอได้ “จ านวนรายการท่ีสามารถยื่นขอได้ = XX” 

- บนัทึก “หมายเหต ุ*” 

ข้อมลูผู้ รับจ้าง 

- บนัทึก “ชื่อผู้ รับจ้าง” 

- บนัทึก “ที่อยู่” 

- บนัทึก “ผู้ติดต่อ” 

- บนัทึก “วนัที่เร่ิมต้น” 

- บนัทึก “วนัท่ีสิน้สดุ” 

- บนัทึก “File แนบสญัญารับจ้าง” โดยกดที่ปุ่ ม   
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- เลือกไฟล์ Scan สญัญารับจ้าง แล้วกดปุ่ ม  จะกลบัสู่หน้าหลกั กดปุ่ ม  
เพื่อน าไฟล์แนบเข้าระบบ 

- กดปุ่ ม  เพื่อก าหนดรายการเคร่ืองที่ใช้สิทธิน าเข้า ท่ีต้องการขออนญุาตน า
เคร่ืองจกัรไปให้บคุคลอื่นใช้ 

ระบบแสดงหน้าจอ 

 

- ก าหนด “เลขที่อนมุตัิ”  เป็นเลขทีอ่นมุตัิสัง่ปล่อย แล้วกดปุ่ มค้นหา  

- ระบบแสดงข้อมลู Invoice  คลกิเลือกที่  “เลขที่ใบก ากบัสินค้า”  

 

ระบบแสดงรายการเคร่ืองจกัรทีน่ าเข้ามาภายใต้ Invoice  

- คลิกที่ชื่อรายการเคร่ืองจกัร ทีต้่องการขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปให้บคุคลอื่นใช้ 
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ระบบจะแสดงหน้าจอชื่อรายการเคร่ืองจกัรที่เลือก 

- บนัทึก จ านวนทีจ่ะขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปให้บคุคลอื่นใช้  โดยจ านวนจะต้องไม่เกินจ านวน 
“คงเหลือ”  

- บนัทึก “Serial Number”  ของเคร่ืองจกัร 

- บนัทึก “ก าลงัการผลิต”  ของเคร่ืองจกัร 

- กดปุ่ ม   

 

- ระบบแสดงข้อความ “เพิ่มรายการเรียบร้อยแล้ว”  กดปุ่ ม   
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- ระบบแสดงหน้าจอเพื่อให้ก าหนดรายการท่ีจะขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปให้บคุคลอื่นใช้ ในกรณีที ่ใน 

Invoice ที่บริษัทค้นหาไว้มีรายการเคร่ืองจกัรมากกวา่ 1 รายการ บริษัทสามารถก าหนดรายการ
ภายใต้ Invoice เดมิถ้าบริษัทต้องการขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปให้บคุคลอื่นใช้ภายใต้ Invoice เดิม
แต่ถ้าบริษัทต้องการขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปให้บุคคลอื่นใช้ภายใต้การน าเข้ารายการอืน่ ให้บริษัท

ก าหนด “เลขที่อนมุตัิ”รายการใหม่ แล้วกดปุ่ ม  

- กรณีที่ไม่ต้องการเพิม่รายการท่ีขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปให้บคุคลอืน่ใช้แล้วให้กดปุ่ ม 

  

 
- กรณีก าหนดรายการขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปให้บคุคลอื่นใช้เรียบร้อยแล้วเมื่อกดปุ่ ม 

 ระบบจะแสดงรายการท่ีขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปให้บคุคลอื่นใช้ 
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- กดปุ่ ม  ระบบจะสร้างเลขค าร้อง ในช่อง “หมายเลขค าร้อง” พร้อมทัง้แสดงข้อความ 
“บนัทึกข้อมลูเรียบร้อยแล้ว”    

- กดปุ่ ม  

- กดปุ่ ม  

 
- ค าขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปให้บคุคลอื่นใช้จะบนัทึกไว้ทีเ่มน ู “ค าขอที่บนัทึกไว้”  

- คลิกเลือกที่  เลขที่ค าร้อง  
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ระบบจะแสดงหน้าจอให้ เพิ่ม หรือ ลบ รายการเคร่ืองจกัรที่จะขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปให้บคุคลอื่นใช้ ถ้าไม่

มีการแก้ไขและพร้อมส่งให้เจ้าหน้าที่อนมุตัิอนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปให้บคุคลอื่นใช้ให้ 

- กดปุ่ ม   

 
- ระบบจะท าการส่งค าร้องและ 
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- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “ส่งข้อมลูเรียบร้อยแล้ว” 

 

- กดปุ่ ม   ค าร้องจะไปอยู่ที่เมน ู“ค าขอที่อยูใ่นขัน้ตอนการอนมุตัิ/แก้ไข” โดยจะแสดง
ด้วยว่าค าร้องจะถกูอนมุตัิโดยเจ้าหน้าที ่ท่านใด 

 
- เมื่อเจ้าหน้าที่อนมุตัเิรียบร้อยแล้วค าร้องจะอยู่ที่เมน ู “ค าขอที่อยูใ่นขัน้ตอนการอนมุตัิ/แก้ไข” สถานะ

เป็น “รอรับผลการพิจารณา” 

 
- คลิกเลือกเข้าไปท่ีเลขที่ค าร้อง 



 User Manual-eMT System 
 

303 

 

- ระบบจะแสดงหน้าจอให้รับผลการพิจารณา กดปุ่ ม   

 

- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “รับผลการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว” 

- กดปุ่ ม  

 
 ระบบแสดงหน้าจอรายการค าขอที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  

- เลือกชื่อประเภทค าร้อง 
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- กดปุ่ ม   

 
ตามชื่อค าร้องที่ก าหนด 

- คลิกที่ “หมายเลขค าร้อง”  ที่ต้องการดรูายละเอยีด 

 
ระบบแสดงรายละเอียดค าร้องขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปให้บคุคลอื่นใช้ 
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13.2. ขออนุญำตน ำเคร่ืองจักรไปให้บุคคลอื่นใช้นอกระบบ 
การขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปให้บคุคลอื่นใช้ เป็นหน้าจอส าหรับการขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปให้บคุคลอื่นใช้ของ

โครงการ กรณีมกีารน าเข้าเคร่ืองจกัรมาจากนอกระบบ eMT  สามารถท าได้โดย เลอืกเมนู “ขออนุญาตน าเคร่ืองจกัรไปให้

บุคคลอื่นใช้” >> เมนูย่อย >> “สร้างค าขอใหม่” >> เมนูย่อย “นอกระบบ” เพื่อเข้าสู่หน้าจอการขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไป
ให้บคุคลอื่นใช้ 

 
จะปรากฏหน้าจอรายการโครงการของบริษัท 

 
- เลือกหมายเลขบตัรส่งเสริมที่ต้องการ เพื่อขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปให้บคุคลอืน่ใช้ นอกระบบ 
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จะปรากฏหน้าจอให้บนัทึกรายละเอียดการขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปให้บคุคลอื่นใช้ 

- ระบบจะแสดงข้อความบอกจ านวนรายการท่ีสามารถท าค าขอได้ “จ านวนรายการท่ีสามารถยื่นขอได้ = XX” 

- บนัทึก “หมายเหต ุ*” 

ข้อมลูผู้ รับจ้าง 

- บนัทึก “ชื่อผู้ รับจ้าง” 

- บนัทึก “ที่อยู่” 

- บนัทึก “ผู้ติดต่อ” 

- บนัทึก “วนัท่ีเร่ิมต้น” 

- บนัทึก “วนัท่ีสิน้สดุ” 

- บนัทึก “File แนบสญัญารับจ้าง” โดยกดที่ปุ่ ม  
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- เลือกไฟล์ Scan สญัญารับจ้าง แล้วกดปุ่ ม  จะกลบัสู่หน้าหลกั กดปุ่ ม  
เพื่อน าไฟล์แนบเข้าระบบ 

- กดปุ่ ม  เพือ่ก าหนดรายการเคร่ืองที่ใช้สิทธิน าเข้า ทีต้่องการขออนญุาตน า
เคร่ืองจกัรไปให้บคุคลอื่นใช้ 

ระบบแสดงหน้าจอ 

 

- กดปุ่ ม  เพื่อบนัทึกรายการสัง่ปล่อยที่ไม่ได้อยู่ในระบบ eMT 
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  การบนัทึกข้อมลู 2 ส่วน 

  1.ข้อมลู Invoice 

- บนัทึก ประเภทการสัง่ปล่อย * 

- บนัทึก เลขที่ใบก ากบัสินค้า *  

- บนัทึก วนัท่ีบนใบก ากบัสินค้า *  

- บนัทึก วนัน าเข้า * 

- บนัทึก ด่านท่ีเดินพิธีการ *  

- บนัทึก ส่งมาจากประเทศ *  

- บนัทึก สกลุเงิน *    

- บนัทึก อตัราแลกเปล่ียน *  

- บนัทึก หมายเหต ุ 

- บนัทึก เลขทีอ่นมุตัิ *     

- วนัท่ีอนมุตัิ * 

  2.ข้อมลูสัง่ปล่อย 

- บนัทึก  ประเภทรายการ *  

- บนัทึก  ชื่อเคร่ืองจกัร *  

- บนัทึก  จ านวนขอท าลาย *  

- บนัทึก  อตัราอากร  

- บนัทึก  ล าดบัรายการสัง่ปล่อยใน Invoice * 

- บนัทึก  ล าดบัรายการในใบขนสินค้าขาเข้า *  

- บนัทึก  มลูค่าตาม Invoice(ตามสกลุเงิน) *  

- บนัทึก  เลขที่ใบขนขาเข้า *  

- บนัทึก  วนัท่ีใบขนขาเข้า * 

- บนัทึก  Serial Number  

- บนัทึก  รายละเอียด   

- บนัทึก  เคร่ืองจกัรหลกั *  

- บนัทึก  หน่วย *  



 User Manual-eMT System 
 

309 

- บนัทึก  สภาพ  

- บนัทึก  ปีที่เคร่ืองจกัรถกูผลิต (ค.ศ.)  

 

- เมื่อบนัทึกข้อมลูทัง้ 2 ส่วนเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ ม   

- ในกรณีที่มีรายการเคร่ืองจกัรที่ต้องการขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปให้บคุคลอื่นใช้ภายใต้ Invoice 

เดียวกนั ให้บนัทึกรายการสัง่ปล่อยเพิ่ม และกดปุ่ ม  เพื่อเพิ่มรายการ
เคร่ืองจกัรที่ขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปให้บคุคลอื่นใช้ 

- ในกรณีที่รายการสัง่ปล่อยที่ต้องการขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปให้บคุคลอื่นใช้ที่บนัทึกไว้ไม่ถกูต้องให้

กดปุ่ ม   ที่หน้ารายการเคร่ืองจกัรนัน้ 

- เมื่อบนัทึกรายการเคร่ืองจกัรทีข่ออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปให้บคุคลอื่นใช้ภายใต้ Invoice ที่ก าหนด

เรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ ม  เพือ่กลบัสู่หน้าค าขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปให้บคุคลอื่นใช้ 
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จะปรากฏหน้าจอค าขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปให้บคุคลอืน่ใช้ 

- ในกรณีที่บริษัทต้องการขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปให้บคุคลอืน่ใช้มากวา่ 1 Invoice ภายใต้ค าขอ

อนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปให้บคุคลอื่นใช้นีใ้ห้กดปุ่ ม  เพื่อเข้าไปบนัทึกข้อมลูเพิ่มตาม
ขัน้ตอนของการบนัทึกข้อมลูรายการเคร่ืองจกัรที่ต้องการขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปให้บคุคลอื่นใช้ 
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- ในกรณีที่บนัทึกรายการเคร่ืองจกัรท่ีขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปให้บคุคลอื่นใช้เรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ ม 

 ระบบจะสร้างเลขค าร้อง ในช่อง “หมายเลขค าร้อง” พร้อมทัง้แสดงข้อความ “บนัทึก
ข้อมลูเรียบร้อยแล้ว”    

- กดปุ่ ม  

- กดปุ่ ม  

 
- ค าขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปให้บคุคลอื่นใช้จะบนัทึกไว้ทีเ่มน ู “ค าขอทีบ่นัทึกไว้”  

- คลิกเลือกที ่ เลขที่ค าร้อง  
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ระบบจะแสดงหน้าจอให้ เพิ่ม หรือ ลบ รายการเคร่ืองจกัรท่ีจะขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปให้บคุคลอื่นใช้ ถ้าไม่

มีการแก้ไขและพร้อมส่งให้เจ้าหน้าที่อนมุตัิการขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปให้บคุคลอื่นใช้ให้ 

- กดปุ่ ม   

 
- ระบบจะท าการส่งค าร้องและ 
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- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “ส่งข้อมลูเรียบร้อยแล้ว” 

 

- กดปุ่ ม   ค าร้องจะไปอยู่ที่เมน ู“ค าขอที่อยูใ่นขัน้ตอนการอนมุตัิ/แก้ไข” โดยจะแสดง
ด้วยว่าค าร้องจะถกูอนมุตัิโดยเจ้าหน้าที่ ท่านใด 

 
- เมื่อเจ้าหน้าที่อนมุตัเิรียบร้อยแล้วค าร้องจะอยู่ที่เมน ู “ค าขอทีอ่ยูใ่นขัน้ตอนการอนมุตัิ/แก้ไข” สถานะ

เป็น “รอรับผลการพิจารณา” 

 
- คลิกเลือกเข้าไปท่ีเลขที่ค าร้อง 



 User Manual-eMT System 
 

314 

 

- ระบบจะแสดงหน้าจอให้รับผลการพิจารณา กดปุ่ ม   

 

- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “รับผลการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว” 

- กดปุ่ ม  

 
 ระบบแสดงหน้าจอรายการค าขอทีด่ าเนินการเรียบร้อยแล้ว  

- เลือกชื่อประเภทค าร้อง  
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- กดปุ่ ม   

 
ตามชื่อค าร้องที่ก าหนด 

- คลิกที่ “หมายเลขค าร้อง”  ที่ต้องการดรูายละเอยีด 

 
ระบบแสดงรายละเอียดค าร้องขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปให้บคุคลอื่นใช้ 
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13.3. ขอคืนเร่ือง/ขอยกเลิกขออนุญำตน ำเคร่ืองจักรไปให้บุคคลอื่นใช้ 
การขอคืนเร่ือง/ขอยกเลิกน าเคร่ืองจกัรไปให้บคุคลอื่นใช้ เป็นหน้าจอส าหรับการขอคืนเร่ือง/ขอยกเลิกน าเคร่ืองจกัรไป

ให้บคุคลอื่นใช้ของโครงการกรณีที่ไม่ต้องการน าเคร่ืองจกัรไปให้บคุคลอื่นใช้นัน้ๆแล้ว ในการขอคืนเร่ืองบริษัทฯ สมารถขอคืนเร่ือง
ได้ตลอดระยะเวลาที่อยู่ระหว่างการอนมุตัิของเจ้าหน้าที่(สถานะค าร้องเป็น”รออนมุตัิ”)การ ขอคืนเร่ืองเป็นค าร้องจะถกูดงึคืนมา
อัตโนมัติ และการยกเลิกสามารถท าได้ในกรณีทีค่ าร้องขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปให้บคุคลอื่นใช้มีสถานะอนมุตัิ เป็นการส่งค า
ร้องให้เจ้าหน้าที่อนุมตัิ  ในการขอคืนเร่ือง/ขอยกเลิกน าเคร่ืองจกัรไปให้บคุคลอื่นใช้สามารถท าได้โดยทัง้ในระบบและนอกระบบ 
เลือกเมน ู“ขออนุญาตน าเคร่ืองจักรไปให้บคุคลอื่นใช้” >> เมนยู่อย >> “สร้างค าขอใหม่” >> เมนยู่อย “ขอคืนเร่ือง/ขอ
ยกเลิก” เพื่อเข้าสู่หน้าจอการขอคืนเร่ือง/ขอยกเลิกน าเคร่ืองจกัรไปให้บคุคลอื่นใช้ 

 
จะปรากฏหน้าจอรายการโครงการของบริษัท 

 
- เลือกหมายเลขบตัรส่งเสริมที่ต้องการ เพื่อขอยกเลิก/คืนเร่ืองน าเคร่ืองจกัรไปให้บคุคลอื่นใช้ 

 กรณีขอคืนเร่ืองอนุญาตน าเคร่ืองจักรไปให้บุคคลอื่นใช้ 
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- เลือกเลขทีค่ าร้องกรณีต้องการขอคืนเร่ือง เลือกค าร้องทีม่ีสถานะเป็น  “รออนมุตัิ” 

 
- บนัทึก “หมายเหต”ุ  ที่ต้องการขอคืนเร่ือง 

- กดปุ่ ม   ระบบจะสร้างเลขค าร้อง ในช่อง “หมายเลขค าร้อง” พร้อมทัง้แสดงข้อความ 
“บนัทึกข้อมลูเรียบร้อยแล้ว”    

- กดปุ่ ม  

- กดปุ่ ม  
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- ค าขอคืนเร่ืองน าเคร่ืองจกัรไปให้บคุคลอื่นใช้จะบนัทึกไว้ทีเ่มน ู “ค าขอที่บนัทึกไว้”  

- คลิกเลือกที ่ เลขที่ค าร้อง  

 
ระบบจะแสดงหน้าจอให้แก้ไขเหตผุล ในการขอคืนเร่ือง ถ้าไม่มีการแก้ไขและพร้อมส่ง 

- กดปุ่ ม   ระบบจะสร้างข้อความแจ้งไปยงัเจ้าหน้าที่ท่ีก าลงัพจิารณาอนมุตัคิ าร้องนัน้
อยู่เพือ่ให้เจ้าหน้าที่ท่ีก าลงัพจิารณาอนุมตัิได้ทราบวา่ บริษัทได้ขอคืนค าร้องการขอน าเคร่ืองจกัรไปให้
บคุคลอื่นใช้นัน้คืนไป  
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- ระบบจะท าการส่งค าร้องและ 

 

- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “คืนเร่ืองเรียบร้อยแล้ว” 

 

- กดปุ่ ม   ค าร้องจะไปอยู่ที่เมน ู“ค าขอที่ด าเนนิการเรียบร้อยแล้ว”  

- เลือก “ชื่อค าร้อง”   ขอยกเลิกขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปให้บคุคลอื่นใช้ 
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- กดปุ่ ม    

 
ระบบแสดงหน้าจอรายการค าขอทีด่ าเนินการเรียบร้อยแล้วตามชือ่ค าร้องทีก่ าหนด 

- คลิกที่ “หมายเลขค าร้อง”  ที่ต้องการดรูายละเอยีด 

 

ระบบแสดงรายละเอียดค าร้อง 1) เลขทีค่ าร้องขอคืนเร่ือง, 2)ค าร้องขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปให้บคุคลอื่นใช้ 
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 กรณีขอยกเลิกอนุญาตน าเคร่ืองจักรไปให้บุคคลอื่นใช้ 

- เลือกเลขทีค่ าร้องกรณีต้องการขอยกเลิก เลือกค าร้องที่มีสถานะเป็น  “อนมุตัิ”  

 
  ระบบจะแสดงหน้าจอ 

- บนัทึก “หมายเหต”ุ  เพื่อแจ้งเหตผุลในการขอยกเลิก 

 

- กดปุ่ ม   ระบบจะสร้างเลขค าร้อง ในช่อง “หมายเลขค าร้อง” พร้อมทัง้แสดงข้อความ 
“บนัทึกข้อมลูเรียบร้อยแล้ว”    

- กดปุ่ ม  

- กดปุ่ ม  
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- ค าขอยกเลิกน าเคร่ืองจกัรไปให้บคุคลอื่นใช้จะบนัทึกไว้ทีเ่มน ู “ค าขอที่บนัทึกไว้”  

- คลิกเลือกที่  เลขท่ีค าร้อง  

 
ระบบจะแสดงหน้าจอให้แก้ไขหมายเหตใุนการขอยกเลิกน าเคร่ืองจกัรไปให้บคุคลอืน่ใช้ 

- กดปุ่ ม    
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- ระบบจะท าการส่งค าร้องและ 

 

- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “ส่งข้อมลูเรียบร้อยแล้ว” 

 

- กดปุ่ ม   ค าร้องจะไปอยู่ที่เมน ู“ค าขอที่อยูใ่นขัน้ตอนการอนมุตัิ/แก้ไข” โดยจะแสดง
ด้วยว่าค าร้องจะถกูอนมุตัิโดยเจ้าหน้าที่ ท่านใด 
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- เมื่อเจ้าหน้าที่อนมุตัเิรียบร้อยแล้วค าร้องจะอยู่ที่เมน ู “ค าขอที่อยูใ่นขัน้ตอนการอนมุตัิ/แก้ไข” สถานะ

เป็น “รอรับผลการพิจารณา” 

 
- คลิกเลือกเข้าไปท่ีเลขที่ค าร้อง 

 

- ระบบจะแสดงหน้าจอให้รับผลการพิจารณา กดปุ่ ม   
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- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “รับผลการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว” 

- กดปุ่ ม  

 
ระบบแสดงหน้าจอรายการค าขอที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  

- เลือกชื่อประเภทค าร้อง  



 User Manual-eMT System 
 

326 

- กดปุ่ ม   

 
ตามชื่อค าร้องที่ก าหนด 

- คลิกที่ “หมายเลขค าร้อง”  ที่ต้องการดรูายละเอยีด 

 

ระบบแสดงรายละเอียดค าร้อง 1) เลขที่ค าร้องขอยกเลิก, 2)ค าร้องขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปให้บคุคลอืน่ใช้ 
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13.4. การยืนยันการคืนเคร่ืองจักร 
การยืนยนัการคืนเคร่ืองจกัร เป็นหน้าจอส าหรับการยืนยนัการคืนเคร่ืองจกัรของโครงการที่มกีารขออนญุาตน า

เคร่ืองจกัรไปให้บคุคลอื่นใช้ สามารถยืนยนัการคืนเคร่ืองจกัรได้ทัง้ค าขอน าเคร่ืองจกัรไปให้บคุคลอืน่ใช้ในระบบ eMT และการ
น าเข้ามาจากนอกระบบ eMT สามารถท าได้โดย เลือกเมนู “ขออนุญาตน าเคร่ืองจกัรไปให้บคุคลอื่นใช้” >> เมนูย่อย >> 
“สร้างค าขอใหม่” >> เมนูย่อย “การยนียันการคนืเคร่ืองจกัร” เพื่อเข้าสู่หน้าจอการยืนยนัการคืนเคร่ืองจักร 

 
จะปรากฏหน้าจอรายการโครงการของบริษัท 

 
- เลือกหมายเลขบตัรส่งเสริมที่ต้องการ เพื่อขอยืนยนัการคืนเคร่ืองจกัร 
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- เลือกหมายเลขค าร้องที่อนมุตัิการน าเคร่ืองจกัรไปให้บคุคลอื่นใช้ เพื่อขอยืนยนัการคนืเคร่ืองจกัร 

- บนัทึก “หมายเหต ุ*”  ที่ต้องการขอยืนยนัการคืนเคร่ืองจกัร 

 

- กดปุ่ ม   ระบบจะสร้างเลขค าร้อง ในช่อง “หมายเลขค าร้อง” พร้อมทัง้แสดงข้อความ 
“บนัทึกข้อมลูเรียบร้อยแล้ว”    

- กดปุ่ ม  

- กดปุ่ ม  
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- ขอยกเลิกน าเคร่ืองจกัรไปให้บคุคลอื่นใช้จะบนัทึกไว้ที่เมน ู “ค าขอที่บนัทึกไว้”  

- คลิกเลือกที่  เลขทีค่ าร้อง 

 
ระบบจะแสดงหน้าจอให้แก้ไขหมายเหตใุนการขอยกเลิกน าเคร่ืองจกัรไปให้บคุคลอื่นใช้ 

- กดปุ่ ม    
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- ระบบจะท าการส่งค าร้องและ 

 

- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “ส่งข้อมลูเรียบร้อยแล้ว” 

 

- กดปุ่ ม   ค าร้องจะถกูอนมุตัิโดยอตัโนมตัิและไปอยู่ที่เมน ู“ค าขอทีด่ าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว”  

ระบบแสดงหน้าจอรายการค าขอทีด่ าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
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- เลือกชื่อประเภทค าร้อง  

- กดปุ่ ม   

 
ตามชื่อค าร้องที่ก าหนด 

- คลิกที่ “หมายเลขค าร้อง”  ที่ต้องการดรูายละเอยีด 

 

ระบบแสดงรายละเอียดค าร้อง 1) เลขที่ค าร้องขอยืนยนัการคืนเคร่ืองจกัร, 2)ค าร้องขออนญุาตน าเคร่ืองจกัร
ไปให้บคุคลอืน่ใช้ 
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13.5. การ Upload Excel ขออนุญาตน าคร่ืองจักรไปให้บุคคลอื่นใช้ 
เป็นการท างานขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปให้บคุคลอื่นใช้ผ่านไฟล์ Excel แบ่งเป็นการท างานในระบบกบันอกระบบ 

การท างานจะเหมือนกนัตา่งกนัท่ีรูปแบบของไฟล์ Excel ส่วนการจดัเตรียมไฟล์ส าหรับการ Uplod ให้ไปดหูวัข้อ “การเตรียมไฟล์  
Excel ส าหรับการ Upload” เพือ่เตรียมข้อมลูและบนัทึกเป็นไฟล์ Excel ส าหรับใช้ในการ Upload เพื่อเตรียมไฟล์ เรียบร้อยแล้ว
ให้เข้าเมนเูพื่อท าการ Upload   ในการท างานผ่านการ Upload Excel สามารถท าได้ทัง้ในระบบและนอกระบบ การเข้าระบบเพื่อ
ท าการ Upload จะเข้าผ่าน เมนชู่องทางเดียวกนั เพื่อเข้าไปเลือกจะท าการ Upload ที่เป็นในระบบ หรือ นอกระบบ 

เลือกเมนู “ขออนุญาตน าเคร่ืองจักรไปให้บุคคลอื่นใช้” >> เมนูย่อย >> “สร้างค าขอใหม่” >> เมนูย่อย “Upload 
Excel” เพื่อเข้าสู่หน้าจอการขออนุญาตน าเคร่ืองจักรไปให้บุคคลอื่นใช้ 

 
จะปรากฏหน้าจอรายการโครงการของบริษัท 
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- เลือกหมายโครงการที่ต้องการ เพื่อขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปให้บคุคลอื่นใช้ 

 
 กรณีท างานผ่าน Browser Internet Explorer  กดปุ่ ม  ในส่วนท่ีต้องการ Upload .ให้ถกูต้องเนื่องจาก

จะมีผลกบัรูปแบบของไฟล์ Excel ที่ได้จดัเตรียมไว้ เพราะการกดปุ่ ม  ผิดจะท าให้ระบบท าการประมวลผลผิดได้ 

เมื่อกดปุ่ ม  ระบบจะแสดงหน้าจอให้เลือกไฟล์ Excel ที่จดัท าไว้  

 

 กรณีท างานผ่าน Browser Microsoft Edge หรือ Google Chrome  กดปุ่ ม  ระบบจะแสดงหน้าจอให้
เลือกไฟล์ Excel ที่จดัท าไว้ 
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- เลือกไฟล์ Excel ที่จดัท าไว้เพื่อ Upload ขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปให้บคุคลอื่นใช้ แล้วกดปุ่ ม 

 จะกลบัสู่หน้าหลกั กดปุ่ ม  เพื่อน าข้อมลูที่อยูใ่นไฟล์ Excel เข้าระบบ 

- ถ้าข้อมลูที่บนัทึกไว้ในไฟล์ Excel ถกูต้องระบบจะแจ้งข้อความการประมวลผลการพร้อมด้วย
หมายเลขค าขอ และบนัทึกเป็นค าขอไว้ในเมน ู“ค าขอที่บันทกึไว้” (ข้อความที่ระบบแจ้งคือ “บนัทึก
ข้อมลูเรียบร้อยแล้ว หมายเลขบนัทึกที่ 2022100700004” (กรณีเป็นค าขอในระบบ) หรือ  “บนัทึก
ข้อมลูเรียบร้อยแล้ว หมายเลขบนัทึกที ่3319504” (กรณีเป็นค าขอนอกระบบ)) ตามรูป 

 
- ถ้าข้อมลูที่บนัทึกไว้ในไฟล์ Excel ไม่ถกูต้องระบบจะแจ้งข้อความการประมวลผลด้านล่างของหน้า

เลือกไฟล์ในการ Upload โดยข้อความที่แสดงขึน้อยู่กบัว่าบนัทึกข้อมลูในส่วนใดไม่ถกูต้องเช่น ถ้า
ข้อมลูบตัรส่งเสริมที่บนัทึกในไฟล์ Excel ไม่สอดคล้องกบับตัรส่งเสริมที่เลือกเพื่อการ Upload ระบบ
จะแจ้งดงันี ้ “ไมส่ามารถบนัทกึขออนุญาตน าเครือ่งจกัรไปใหบุ้คคลอืน่ใช(้ส ัง่ปลอ่ยในระบบ)ได้

เพราะรายการทีข่อเกนิจ านวนทีก่ าหนดไว”้  ตามรูป 

 

 
 

 

javascript:__doPostBack('ucezGridV31$DataGrid$ctl04$ctl02','')
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14. ขอตดับัญชเีคร่ืองจักรน ำเข้ำเกิน 5 ปี 
14.1. ขอตัดบัญชีเคร่ืองจกัรน ำเข้ำเกิน 5 ปีในระบบ 
การขอตดับญัชีเคร่ืองจกัรน าเข้าเกิน 5 ปี เป็นหน้าจอส าหรับการขอตดับญัชเีคร่ืองจกัรน าเข้าเกิน 5 ปีของโครงการเมื่อ

บริษัทต้องการให้เคร่ืองจกัรที่น าเข้าปลอดภาระภาษี กรณีถ้ามีการน าเข้าเคร่ืองจกัรมาภายใต้ระบบ eMT  สามารถท าได้โดย 
เลือกเมนู “ขอตัดบัญชีเคร่ืองจักรน าเข้าเกนิ 5 ปี” >> เมนูย่อย >> “สร้างค าขอใหม่” >> เมนูย่อย “ในระบบ” เพื่อเข้าสู่
หน้าจอการขอตัดบัญชีเคร่ืองจักรน าเข้าเกนิ 5 ปี 

 
จะปรากฏหน้าจอรายการโครงการของบริษัท 

 
- เลือกหมายเลขบตัรส่งเสริมที่ต้องการ เพื่อขอตดับญัชเีคร่ืองจกัรน าเข้าเกิน 5 ปี ในระบบ 



 User Manual-eMT System 
 

337 

 
จะปรากฏหน้าจอให้บนัทึกรายละเอียดการขอตดับญัชเีคร่ืองจกัรน าเข้าเกิน 5 ปี 

- บนัทึก “หมายเหต”ุ 

- บนัทึก “ไฟล์แนบส าเนาใบขนขาเข้า” โดยกดที่ปุ่ ม   

 

- เลือกไฟล์ Scan ทีเ่ป็นส าเนาใบขนขาเข้า แล้วกดปุ่ ม  จะกลบัสู่หน้าหลกั กดปุ่ ม 

 เพื่อน าไฟล์แนบเข้าระบบ 

- กดปุ่ ม  เพื่อก าหนดรายการเคร่ืองที่ใช้สิทธิน าเข้า ท่ีต้องการขอตดับญัชีเคร่ืองจกัร
น าเข้าเกิน 5 ปี 

ระบบแสดงหน้าจอ 



 User Manual-eMT System 
 

338 

 
ระบบแสดงหน้าจอ 

 

- ก าหนด “เลขที่อนมุตัิ”  เป็นเลขที่อนมุตัิสัง่ปล่อย แล้วกดปุ่ มค้นหา  

- ระบบแสดงข้อมลู Invoice  คลกิเลือกที่  “เลขที่ใบก ากบัสินค้า”  
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- ระบบแสดงหน้าจอให้ก าหนดวนัที่น าเข้าจริง โดยระบบจะแสดงวนัท่ีน าเข้าที่ได้ระบไุว้ในการสัง่ปล่อย

เคร่ืองจกัรเข้ามา ให้กดที่  เพื่อก าหนดวนัท่ีน าเข้าจริงโดยระบบจะตรวจสอบวา่วนัท่ีก าหนด
ดงักล่าวเกิน 5 ปีหรือไม่ 

- เมื่อก าหนดวนัท่ีเรียบร้อยกดปุ่ ม   

 
ระบบจะแสดงหน้าจอชื่อรายการเคร่ืองจกัรท่ีเลือก 

- ระบบแสดงข้อความ “เพิ่มรายการเรียบร้อยแล้ว”  กดปุ่ ม   

 
- ถ้าบริษัทต้องการขอตดับญัชเีคร่ืองจกัรน าเข้าเกิน 5 ปีภายใต้การน าเข้ารายการอื่น ให้บริษัทก าหนด 

“เลขที่อนมุตัิ”รายการใหม่ แล้วกดปุ่ ม  

- กรณีที่ไม่ต้องการเพิม่รายการแล้วให้กดปุ่ ม   
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- กดปุ่ ม  ระบบจะสร้างเลขค าร้อง ในช่อง “หมายเลขค าร้อง” พร้อมทัง้แสดงข้อความ 
“บนัทึกข้อมลูเรียบร้อยแล้ว”    

- กดปุ่ ม  

- กดปุ่ ม  

 
- ค าขอตดับญัชเีคร่ืองจกัรน าเข้าเกิน 5 ปีจะบนัทึกไว้ทีเ่มน ู “ค าขอทีบ่นัทึกไว้”  

- คลิกเลือกที่  เลขที่ค าร้อง  
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ระบบจะแสดงหน้าจอให้ เพิ่ม หรือ ลบ รายการเคร่ืองจกัรที่จะขอตดับญัชีเคร่ืองจกัรน าเข้าเกิน 5 ปี ถ้าไม่มกีาร

แก้ไขและพร้อมส่งให้เจ้าหน้าที่อนมุตัิขอตดับญัชีเคร่ืองจกัรน าเข้าเกิน 5 ปีให้ 

- กดปุ่ ม   

 
- ระบบจะท าการส่งค าร้องและ 

 

- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “ส่งข้อมลูเรียบร้อยแล้ว” 
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- กดปุ่ ม   ค าร้องจะไปอยู่ที่เมน ู“ค าขอที่อยูใ่นขัน้ตอนการอนมุตัิ/แก้ไข” โดยจะแสดง
ด้วยว่าค าร้องจะถกูอนมุตัิโดยเจ้าหน้าที่ ท่านใด 

 
- เมื่อเจ้าหน้าที่อนุมตัเิรียบร้อยแล้วค าร้องจะอยู่ทีเ่มน ู “ค าขอที่อยูใ่นขัน้ตอนการอนมุตัิ/แก้ไข” สถานะ

เป็น “รอรับผลการพิจารณา” 

 
- คลิกเลือกเข้าไปท่ีเลขที่ค าร้อง 
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- ระบบจะแสดงหน้าจอให้รับผลการพิจารณา กดปุ่ ม   

 

- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “รับผลการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว” 

- กดปุ่ ม  

 
- ระบบจะแสดงหน้าจอ ให้ค้นหาค าขอที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
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ระบบแสดงหน้าจอรายการค าขอที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้วตามชือ่ค าร้องทีก่ าหนด 

- คลิกที่ “หมายเลขค าร้อง”  ที่ต้องการดรูายละเอยีด 

 
ระบบแสดงรายละเอียดค าร้อง  
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14.2. ขอตัดบัญชีเคร่ืองจักรน ำเข้ำเกิน 5 ปีนอกระบบ 
การขอตดับญัชีเคร่ืองจกัรน าเข้าเกิน 5 ปี เป็นหน้าจอส าหรับการขอตดับญัชเีคร่ืองจกัรน าเข้าเกิน 5 ปีของโครงการเมื่อ

บริษัทต้องการให้เคร่ืองจกัรที่น าเข้าปลอดภาระภาษี กรณีถ้าไม่ได้น าเข้าเคร่ืองจกัรมาภายใต้ระบบ eMT  สามารถท าได้โดย 
เลือกเมนู “ขอตัดบัญชีเคร่ืองจักรน าเข้าเกนิ 5 ปี” >> เมนูย่อย >> “สร้างค าขอใหม่” >> เมนูย่อย “นอกระบบ” เพื่อเข้า
สู่หน้าจอการขอตดับัญชีเคร่ืองจักรน าเข้าเกิน 5 ปี 

 
จะปรากฏหน้าจอรายการโครงการของบริษัท 

 
- เลือกหมายเลขบตัรส่งเสริมที่ต้องการ เพื่อขอตดับญัชเีคร่ืองจกัรน าเข้าเกิน 5 ปี นอกระบบ 
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จะปรากฏหน้าจอให้บนัทึกรายละเอียดการขอตดับญัชเีคร่ืองจกัรน าเข้าเกิน 5 ปี 

- บนัทึก “หมายเหต”ุ 

- บนัทึก “ไฟล์แนบส าเนาใบขนขาเข้า” โดยกดที่ปุ่ ม   

 

- เลือกไฟล์ Scan ทีไ่ฟล์แนบส าเนาใบขนขาเข้า แล้วกดปุ่ ม  จะกลบัสู่หน้าหลกั กด

ปุ่ ม  เพื่อน าไฟล์แนบเข้าระบบ 

 

- กดปุ่ ม  เพื่อก าหนดรายการเคร่ืองทีใ่ช้สิทธิน าเข้า ท่ีต้องการขอตดับญัชีเคร่ืองจกัร
น าเข้าเกิน 5 ปี 

ระบบแสดงหน้าจอ 
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- กดปุ่ ม  เพื่อบนัทึกรายการสัง่ปล่อยที่ไม่ได้อยู่ในระบบ eMT 

 

  การบนัทึกข้อมลู 2 ส่วน 

  1.ข้อมลู Invoice 

- บนัทึก ประเภทการสัง่ปล่อย * 

- บนัทึก เลขที่ใบก ากบัสินค้า *  

- บนัทึก วนัท่ีบนใบก ากบัสินค้า *  
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- บนัทึก วนัน าเข้า * 

- บนัทึก ด่านท่ีเดินพิธีการ *  

- บนัทึก ส่งมาจากประเทศ *  

- บนัทึก สกลุเงิน *    

- บนัทึก อตัราแลกเปล่ียน *  

- บนัทึก หมายเหต ุ 

- บนัทึก เลขที่อนมุตัิ *     

- วนัท่ีอนมุตัิ * 

  2.ข้อมลูสัง่ปล่อย 

- บนัทึก  ประเภทรายการ *  

- บนัทึก  ชื่อเคร่ืองจกัร *  

- บนัทึก  จ านวนขอท าลาย *  

- บนัทึก  อตัราอากร  

- บนัทึก  ล าดบัรายการสัง่ปล่อยใน Invoice * 

- บนัทึก  ล าดบัรายการในใบขนสินค้าขาเข้า *  

- บนัทึก  มลูค่าตาม Invoice(ตามสกลุเงิน) *  

- บนัทึก  เลขทีใ่บขนขาเข้า *  

- บนัทึก  วนัทีใ่บขนขาเข้า * 

- บนัทึก  Serial Number  

- บนัทึก  รายละเอียด   

- บนัทึก  เคร่ืองจกัรหลกั *  

- บนัทึก  หน่วย *  

- บนัทึก  สภาพ  

- บนัทึก  ปีที่เคร่ืองจกัรถกูผลิต (ค.ศ.)  
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- เมื่อบนัทึกข้อมลูทัง้ 2 ส่วนเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ ม   

- ในกรณีที่มีรายการเคร่ืองจกัรที่ต้องการขอตดับญัชีเคร่ืองจกัรน าเข้าเกิน 5 ปีภายใต้ Invoice เดยีวกนั 

ให้บนัทึกรายการสัง่ปล่อยเพิม่ และกดปุ่ ม  เพื่อเพิ่มรายการเคร่ืองจกัร
ทีข่อตดับญัชเีคร่ืองจกัรน าเข้าเกนิ 5 ปี  

- ในกรณีทีร่ายการสัง่ปล่อยที่ต้องการขอตดับญัชีเคร่ืองจกัรน าเข้าเกิน 5 ปี ที่บนัทึกไว้ไม่ถกูต้องให้กด

ปุ่ ม   ที่หน้ารายการเคร่ืองจกัรนัน้ 

- เมื่อบนัทึกรายการเคร่ืองจกัรที่ขอตดับญัชเีคร่ืองจกัรน าเข้าเกิน 5 ปีภายใต้ Invoice ที่ก าหนด

เรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ ม  เพื่อกลบัสู่หน้าค าขอตดับญัชเีคร่ืองจกัรน าเข้าเกิน 5 ปี 
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จะปรากฏหน้าจอค าขอตดับญัชีเคร่ืองจกัรน าเข้าเกิน 5 ปี 

- ในกรณีที่บริษัทต้องการขอตดับญัชีเคร่ืองจกัรน าเข้าเกิน 5 ปีมากว่า 1 Invoice ภายใต้ค าขอตดับญัชี

เคร่ืองจกัรน าเข้าเกิน 5 ปีนีใ้ห้กดปุ่ ม  เพื่อเข้าไปบนัทึกข้อมลูเพิม่ตามขัน้ตอนของ
การบนัทึกข้อมลูรายการเคร่ืองจกัรที่ต้องการขอตดับญัชเีคร่ืองจกัรน าเข้าเกิน 5 ปี 
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- ในกรณีที่บนัทึกรายการเคร่ืองจกัรท่ีขอตดับญัชเีคร่ืองจกัรน าเข้าเกิน 5 ปีเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ ม 

 ระบบจะสร้างเลขค าร้อง ในช่อง “หมายเลขค าร้อง” พร้อมทัง้แสดงข้อความ “บนัทึก
ข้อมลูเรียบร้อยแล้ว”    

- กดปุ่ ม  

- กดปุ่ ม  

 
- ค าขอตดับญัชเีคร่ืองจกัรน าเข้าเกิน 5 ปีจะบนัทึกไว้ทีเ่มน ู “ค าขอทีบ่นัทึกไว้”  

- คลิกเลือกที่  เลขที่ค าร้อง  

 
ระบบจะแสดงหน้าจอให้ เพิ่ม หรือ ลบ รายการเคร่ืองจกัรที่จะขอตดับญัชเีคร่ืองจกัรน าเข้าเกิน 5 ปี ถ้าไม่มีการ

แก้ไขและพร้อมส่งให้เจ้าหน้าที่อนมุตัิการขอตดับญัชีเคร่ืองจกัรน าเข้าเกิน 5 ปีให้ 

- กดปุ่ ม   
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- ระบบจะท าการส่งค าร้องและ 

 

- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “ส่งข้อมลูเรียบร้อยแล้ว” 

 

- กดปุ่ ม   ค าร้องจะไปอยู่ที่เมน ู“ค าขอที่อยูใ่นขัน้ตอนการอนมุตัิ/แก้ไข” โดยจะแสดง
ด้วยว่าค าร้องจะถกูอนมุตัิโดยเจ้าหน้าที่ ท่านใด 
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- เมื่อเจ้าหน้าที่อนมุตัเิรียบร้อยแล้วค าร้องจะอยู่ทีเ่มน ู “ค าขอที่อยูใ่นขัน้ตอนการอนมุตัิ/แก้ไข” สถานะ

เป็น “รอรับผลการพิจารณา” 

 
- คลิกเลือกเข้าไปท่ีเลขที่ค าร้อง 

 

- ระบบจะแสดงหน้าจอให้รับผลการพิจารณา กดปุ่ ม   
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- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “รับผลการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว” 

- กดปุ่ ม  

 
- ระบบจะแสดงหน้าจอ ให้ค้นหาค าขอที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  

 
ระบบแสดงหน้าจอรายการค าขอที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้วตามชื่อค าร้องทีก่ าหนด 

- คลิกที่ “หมายเลขค าร้อง”  ที่ต้องการดรูายละเอยีด 

 
ระบบแสดงรายละเอียดค าร้อง  
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14.3. ขอคืนเร่ือง/ขอยกเลิกขอตัดบัญชีเคร่ืองจักรน ำเข้ำเกิน 5 ปี 
การขอคืนเร่ือง/ขอยกเลิกขอตดับญัชีเคร่ืองจกัรน าเข้าเกิน 5 ปี เป็นหน้าจอส าหรับการขอคืนเร่ือง/ขอยกเลิกขอตดับญัชี

เคร่ืองจกัรน าเข้าเกิน 5 ปีของโครงการกรณีที่ไม่ต้องการขอตดับญัชีเคร่ืองจกัรน าเข้าเกิน 5 ปีนัน้ๆแล้ว ในการขอคืนเร่ืองบริษัทฯ 
สมารถขอคืนเร่ืองได้ตลอดระยะเวลาที่อยู่ระหว่างการอนมุตัิของเจ้าหน้าที(่สถานะค าร้องเป็น”รออนมุตัิ”) การขอคืนเร่ืองเป็นค า
ร้องจะถกูดงึคืนมาอตัโนมตัิ และการยกเลิกสามารถท าได้ในกรณีที่ค าขอตดับญัชเีคร่ืองจกัรน าเข้าเกิน 5 ปีอนมุตัิจากเจ้าหน้าที่
แล้ว การยกเลิกต้องส่งค าร้องให้เจ้าหน้าที่อนุมตัิ  ในการขอคืนเร่ือง/ขอยกเลิกขอตดับญัชีเคร่ืองจกัรน าเข้าเกิน 5 ปีสามารถท าได้
โดยทัง้ในระบบและนอกระบบ เลือกเมน ู“ขอตัดบัญชนี าเข้าเคร่ืองจักรเกิน 5 ปี” >> เมนยู่อย >> “สร้างค าขอใหม่” >> เมนู
ย่อย “ขอคนืเร่ือง/ขอยกเลิก” เพื่อเข้าสู่หน้าจอการขอคืนเร่ือง/ขอยกเลิกขอตดับญัชีเคร่ืองจกัรน าเข้าเกิน 5 ปี 

 
จะปรากฏหน้าจอรายการโครงการของบริษัท 
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- เลือกหมายเลขบตัรส่งเสริมที่ต้องการ เพื่อขอยกเลิก/คืนเร่ืองขอตดับญัชีเคร่ืองจกัรน าเข้าเกิน 5 ปี 

 กรณีขอคืนเร่ืองขอตัดบัญชีเคร่ืองจักรน าเข้าเกิน 5 ปี 

 
- เลือกเลขที่ค าร้องกรณีต้องการขอคืนเร่ือง เลือกค าร้องที่มีสถานะเป็น  “รออนมุตัิ” 

 
- บนัทึก “หมายเหต”ุ  ที่ต้องการขอคืนเร่ือง 

- กดปุ่ ม   ระบบจะสร้างเลขค าร้อง ในช่อง “หมายเลขค าร้อง” พร้อมทัง้แสดงข้อความ 
“บนัทึกข้อมลูเรียบร้อยแล้ว”    

- กดปุ่ ม  

- กดปุ่ ม  
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- ค าขอตดับญัชเีคร่ืองจกัรน าเข้าเกิน 5 ปีจะบนัทึกไว้ทีเ่มน ู “ค าขอที่บนัทึกไว้”  

- คลิกเลือกที่  เลขท่ีค าร้อง  

 
ระบบจะแสดงหน้าจอให้แก้ไขเหตุผล ในการขอคืนเร่ือง ถ้าไม่มีการแก้ไขและพร้อมส่ง 

- กดปุ่ ม   ระบบจะสร้างข้อความแจ้งไปยงัเจ้าหน้าที่ท่ีก าลงัพจิารณาอนมุตัคิ าร้องนัน้
อยู่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ท่ีก าลงัพจิารณาอนมุตัิได้ทราบวา่ บริษัทได้ขอคืนค าร้องการขอตดับญัชี
เคร่ืองจกัรน าเข้าเกิน 5 ปีนัน้คืนไป  
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- ระบบจะท าการส่งค าร้องและ 

 

- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “ส่งข้อมลูเรียบร้อยแล้ว” 

 

- กดปุ่ ม   ค าร้องจะไปอยู่ที่เมน ู“ค าขอทีด่ าเนินการเรียบร้อยแล้ว”  

- เลือก “ชื่อค าร้อง”   ขอยกเลิกขอตดับญัชเีคร่ืองจกัรน าเข้าเกิน 5 ปี 

- กดปุ่ ม    
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ระบบแสดงหน้าจอรายการค าขอที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้วตามชือ่ค าร้องทีก่ าหนด 

- คลิกที่ “หมายเลขค าร้อง”  ที่ต้องการดรูายละเอียด 

 

ระบบแสดงรายละเอียดค าร้อง 1) เลขที่ค าร้องขอคืนเร่ือง, 2)ค าร้องขอตดับญัชีเคร่ืองจกัรน าเข้าเกนิ 5 ปี 
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 กรณีขอยกเลิกขอตัดบัญชีเคร่ืองจักรน าเข้าเกิน 5 ปี 

- เลือกเลขที่ค าร้องกรณีต้องการขอยกเลิก เลือกค าร้องที่มีสถานะเป็น  “อนมุตัิ”  

 
  ระบบจะแสดงหน้าจอ 

- บนัทึก “หมายเหต”ุ  เพื่อแจ้งเหตผุลในการขอยกเลิก 

 

- กดปุ่ ม   ระบบจะสร้างเลขค าร้อง ในช่อง “หมายเลขค าร้อง” พร้อมทัง้แสดงข้อความ 
“บนัทึกข้อมลูเรียบร้อยแล้ว”    

- กดปุ่ ม  

- กดปุ่ ม  
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- ค าขอยกเลิกขอตดับญัชีเคร่ืองจกัรน าเข้าเกิน 5 ปีจะบนัทึกไว้ทีเ่มน ู “ค าขอที่บนัทึกไว้”  

- คลิกเลือกที่  เลขท่ีค าร้อง  

 
ระบบจะแสดงหน้าจอให้แก้ไขหมายเหตใุนการขอยกเลิกขอตดับญัชีเคร่ืองจกัรน าเข้าเกิน 5 ปี 

- กดปุ่ ม    
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- ระบบจะท าการส่งค าร้องและ 

 

- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “ส่งข้อมลูเรียบร้อยแล้ว” 

 

- กดปุ่ ม   ค าร้องจะไปอยู่ที่เมน ู“ค าขอที่อยูใ่นขัน้ตอนการอนมุตัิ/แก้ไข” โดยจะแสดง
ด้วยว่าค าร้องจะถกูอนมุตัิโดยเจ้าหน้าที่ ท่านใด 
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- เมื่อเจ้าหน้าที่อนมุตัเิรียบร้อยแล้วค าร้องจะอยู่ที่เมน ู “ค าขอที่อยูใ่นขัน้ตอนการอนมุตัิ/แก้ไข” สถานะ

เป็น “รอรับผลการพิจารณา” 

 
- คลิกเลือกเข้าไปท่ีเลขที่ค าร้อง 

 

- ระบบจะแสดงหน้าจอให้รับผลการพิจารณา กดปุ่ ม   
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- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “รับผลการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว” 

- กดปุ่ ม  

 
ระบบแสดงหน้าจอรายการค าขอที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้วตามชื่อค าร้องทีก่ าหนด 

- คลิกที่ “หมายเลขค าร้อง”  ที่ต้องการดรูายละเอยีด 
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ระบบแสดงรายละเอียดค าร้อง 1) เลขทีค่ าร้องขอคืนเร่ือง, 2)ค าร้องขอตดับญัชีเคร่ืองจกัรน าเข้าเกนิ 5 ปี 
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14.4. การ Upload Excel ขอตัดบัญชีเคร่ืองจักรน าเข้าเกิน 5 ปี 
เป็นการท างานขอตดับญัชีเคร่ืองจกัรน าเข้าเกิน 5 ปีผ่านไฟล์ Excel แบ่งเป็นการท างานในระบบกบันอกระบบ การ

ท างานจะเหมือนกนัตา่งกนัท่ีรูปแบบของไฟล์ Excel ส่วนการจดัเตรียมไฟล์ส าหรับการ Uplod ให้ไปดหูวัข้อ “การเตรียมไฟล์  
Excel ส าหรับการ Upload” เพือ่เตรียมข้อมลูและบนัทึกเป็นไฟล์ Excel ส าหรับใช้ในการ Upload เพื่อเตรียมไฟล์ เรียบร้อยแล้ว
ให้เข้าเมนเูพื่อท าการ Upload   ในการท างานผ่านการ Upload Excel สามารถท าได้ทัง้ในระบบและนอกระบบ การเข้าระบบเพื่อ
ท าการ Upload จะเข้าผ่าน เมนชู่องทางเดียวกนั เพื่อเข้าไปเลือกจะท าการ Upload ที่เป็นในระบบ หรือ นอกระบบ 

เลือกเมนู “ขอตัดบัญชีเคร่ืองจักรน าเข้าเกนิ 5 ปี” >> เมนูย่อย >> “สร้างค าขอใหม่” >> เมนูย่อย “Upload 
Excel” เพื่อเข้าสู่หน้าจอการขอตดับัญชีเคร่ืองจักรน าเข้าเกนิ 5 ปี 

 
จะปรากฏหน้าจอรายการโครงการของบริษัท 
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- เลือกหมายโครงการที่ต้องการ เพื่อขอตดับญัชเีคร่ืองจกัรน าเข้าเกิน 5 ปี 

 
 กรณีท างานผ่าน Browser Internet Explorer  กดปุ่ ม  ในส่วนท่ีต้องการ Upload .ให้ถกูต้องเนื่องจาก

จะมีผลกบัรูปแบบของไฟล์ Excel ที่ได้จดัเตรียมไว้ เพราะการกดปุ่ ม  ผิดจะท าให้ระบบท าการประมวลผลผิดได้ 

เมื่อกดปุ่ ม  ระบบจะแสดงหน้าจอให้เลือกไฟล์ Excel ทีจ่ดัท าไว้  

 

 กรณีท างานผ่าน Browser Microsoft Edge หรือ Google Chrome  กดปุ่ ม  ระบบจะแสดงหน้าจอให้
เลือกไฟล์ Excel ทีจ่ดัท าไว้ 
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- เลือกไฟล์ Excel ที่จดัท าไว้เพื่อ Upload ขอตดับญัชีเคร่ืองจกัรน าเข้าเกิน 5 ปี แล้วกดปุ่ ม 

 จะกลบัสู่หน้าหลกั กดปุ่ ม  เพื่อน าข้อมลูที่อยูใ่นไฟล์ Excel เข้าระบบ 

- ถ้าข้อมลูที่บนัทึกไว้ในไฟล์ Excel ถกูต้องระบบจะแจ้งข้อความการประมวลผลการพร้อมด้วย
หมายเลขค าขอ และบนัทึกเป็นค าขอไว้ในเมน ู“ค าขอที่บันทกึไว้” (ข้อความที่ระบบแจ้งคือ “บนัทึก
ข้อมลูเรียบร้อยแล้ว หมายเลขบนัทึกที่ 3636990” (กรณีเป็นค าขอในระบบ) หรือ  “บนัทึกข้อมลู
เรียบร้อยแล้ว หมายเลขบนัทึกที ่3319504” (กรณีเป็นค าขอนอกระบบ)) ตามรูป 

 
- ถ้าข้อมลูที่บนัทึกไว้ในไฟล์ Excel ไม่ถกูต้องระบบจะแจ้งข้อความการประมวลผลด้านล่างของหน้า

เลือกไฟล์ในการ Upload โดยข้อความที่แสดงขึน้อยู่กบัว่าบนัทึกข้อมลูในส่วนใดไม่ถกูต้องเช่น ถ้า
ข้อมลูบตัรส่งเสริมที่บนัทึกในไฟล์ Excel ไม่สอดคล้องกบับตัรส่งเสริมที่เลือกเพื่อการ Upload ระบบ
จะแจ้งดงันี ้ “ไมส่ามารถบนัทกึค าขอตดับญัชเีครือ่งจกัรน าเขา้เกนิ 5 ปี(ส ัง่ปลอ่ยในระบบ)ได้

เพราะจ านวน Record ใน ReleaseItem ไมเ่ทา่กบัจ านวน ReleaseItemCount ใน Request-
5YearsReleaseItem:Row ที ่1: รายการเครือ่งจกัร: MODULE ไดท้ าการตดับญัชเีครือ่งจกัร
น าเขา้เกนิ 5 ปีแลว้ReleaseItem:Row ที ่2: รายการเครือ่งจกัร: MODULE ไดท้ าการตดับญัชี

เครือ่งจกัรน าเขา้เกนิ 5 ปีแลว้”  ตามรูป 

 

 
 

 

javascript:__doPostBack('ucezGridV31$DataGrid$ctl04$ctl02','')
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15. ขอตัดบัญชีท ำลำยเคร่ืองจกัร 
การขอตดับญัชีท าลายเคร่ืองจกัร เป็นหน้าจอขอตดับญัชเีคร่ืองจกัรของโครงการกรณีขออนมุตัิท าลายเคร่ืองจกัรและ

ได้รับการอนมุตัเิรียบร้อยแล้ว บริษัทต้องท าการขอตดับญัชีรายการเคร่ืองจกัรทีข่อท าลายออกจาบญัชีด้วย การขอตดับญัชีท าลาย
เคร่ืองจกัรต้องท าทัง้กรณีมกีารน าเข้าเคร่ืองจกัรมาภายใต้ระบบ eMT และนอกระบบ eMT สามารถท าได้โดย เลอืกเมนู “ขอตัด
บัญชีท าลายเคร่ืองจกัร”  เพือ่เข้าสู่หน้าจอการขอตดับญัชีท าลายเคร่ืองจกัร 

 
จะปรากฏหน้าจอรายการค าขอตดับญัชีท าลายเคร่ืองจกัรสถานะ “รอตดับญัช”ี 

 
- เลือกเลขที่ค าร้องที่ต้องการ ตดับญัชีขอท าลายเคร่ืองจกัร 

 
  ระบบแสดงหน้าจอให้บนัทึก 
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- ภาพเคร่ืองจกัรก่อนท าลาย “ภาพเคร่ืองจกัร” 

- ภาพเคร่ืองจกัรหลงัท าลาย “ภาพซากเคร่ืองจกัร” 

 
- โดยกดที่ปุ่ ม   

 

- เลือกไฟล์ Scan ภาพเคร่ืองจกัร หรือ ภาพซากเคร่ืองจกัร แล้วกดปุ่ ม  จะกลบัสู่หน้า

หลกั กดปุ่ ม  เพื่อน าไฟล์แนบเข้าระบบ 
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- กดปุ่ ม “ ” ไฟล์ภาพเคร่ืองจกัรก่อนและหลงัการท าลายจะไปแสดงในตาราง “ตาราง
เศษซาก” 

 

- กดปุ่ ม “ ” ค าขอตดับญัชีท าลายเคร่ืองจกัร จะบนัทึกไว้ที่เมน ูตดับญัชีท าลาย
เคร่ืองจกัร เพื่อให้บริษัทสามารถเรียกค าร้องขึน้มาบนัทึกภาพเคร่ืองจกัรเพิ่มเติม ถ้าบริษัทพร้อมสง่ให้

ให้เจ้าหน้าที่อนมุตัใิห้กดที่ปุ่ ม “ ”  
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- ระบบจะท าการส่งค าร้องและ 

 

- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “ส่งข้อมลูเรียบร้อยแล้ว” 
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- กดปุ่ ม   ค าร้องจะไปอยู่ที่เมน ู“ขอตดับญัชีท าลายเคร่ืองจกัร”  สถานะเป็น “รอ
อนมุตัิ” โดยจะแสดงด้วยวา่ค าร้องจะถกูอนมุตัิโดยเจ้าหน้าที่ ท่านใด 

 
- เมื่อเจ้าหน้าทีอ่นมุตัเิรียบร้อยแล้วค าร้องจะอยู่ทีเ่มน ู “ขอตดับญัชีท าลายเคร่ืองจกัร” สถานะเป็น “รับ

ผลพิจารณา” 

 
- คลิกเลือกเข้าไปท่ีเลขที่ค าร้อง 
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- ระบบจะแสดงหน้าจอให้รับผลการพิจารณา กดปุ่ ม   

 

- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “รับผลการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว” 

- กดปุ่ ม  

 
- ระบบจะแสดงหน้าจอ ให้ค้นหาค าขอที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  

 

ระบบแสดงหน้าจอรายการค าขอที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้วตามชือ่ค าร้องทีก่ าหนด กดปุ่ ม “ ” 

- คลิกที่ “หมายเลขค าร้อง”  ที่ต้องการดรูายละเอยีด 
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ระบบแสดงรายละเอียดค าร้อง  
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16. ขอตัดบัญชีบริจำคเคร่ืองจกัร 
การขอตดับญัชีบริจาคเคร่ืองจกัร เป็นหน้าจอขอตดับญัชเีคร่ืองจกัรของโครงการกรณีขออนมุตัิบริจาคเคร่ืองจกัรและ

ได้รับการอนมุตัเิรียบร้อยแล้ว บริษัทต้องท าการขอตดับญัชีรายการเคร่ืองจกัรที่ขอบริจาคออกจากบญัชีด้วย การขอตดับญัชี
บริจาคเคร่ืองจกัรต้องท าทัง้กรณีมีการน าเข้าเคร่ืองจกัรมาภายใต้ระบบ eMT และนอกระบบ eMT สามารถท าได้โดย เลอืกเมนู 
“ขอตัดบัญชีบริจาคเคร่ืองจักร”  เพื่อเข้าสู่หน้าจอการขอตดับญัชีบริจาคเคร่ืองจกัร 

 
จะปรากฏหน้าจอรายการค าขอตดับญัชีบริจาคเคร่ืองจกัร 

 
- เลือกเลขทีค่ าร้องทีต้่องการ ตดับญัชีขอบริจาคเคร่ืองจกัร 

 

 ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดค าขอบริจาคเคร่ืองจกัร บริษัทต้องบนัทึกข้อมลูการขอตดับญัชบีริจาค
เคร่ืองจกัร 

- ยอมรับเงือ่นไขการขอตดับญัชีบริจาคเคร่ืองจกัร 
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- บนัทึก “File หนงัสือรับบริจาค”โดยกดที่ปุ่ ม  
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- เลือกไฟล์ Scan หนงัสือรับบริจาค แล้วกดปุ่ ม  จะกลบัสู่หน้าหลกั กดปุ่ ม 

 เพื่อน าไฟล์แนบเข้าระบบ 
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- กดปุ่ ม “ ” 

- กดปุ่ ม  

 

- ค าขอตดับญัชีบริจาคเคร่ืองจกัรจะบนัทึกไว้ที่เมน ู “ตดับญัชีบริจาคเคร่ืองจกัร”  

- คลิกเลือกที่  เลขทีค่ าร้อง  

 
ระบบจะแสดงหน้าจอให้แก้ไขไฟล์แนบ หนงัสือขอรับบริจาค ถ้าไม่มีการแก้ไขและพร้อมส่งให้เจ้าหน้าที่อนมุตัิ

การขอตดับญัชีบริจาคเคร่ืองจกัรให้ 

- กดปุ่ ม   
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- ระบบจะท าการส่งค าร้องและ 

 

- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “ส่งข้อมลูเรียบร้อยแล้ว” 
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- กดปุ่ ม   ค าร้องจะไปอยู่ที่เมน ู“ตดับญัชีบริจาคเคร่ืองจกัร”  สถานะเป็น “รออนมุตัิ” 
โดยจะแสดงด้วยวา่ค าร้องจะถกูอนมุตัิโดยเจ้าหน้าที่ ท่านใด 

 

- เมื่อเจ้าหน้าที่อนมุตัเิรียบร้อยแล้วค าร้องจะอยู่ที่เมน ู “ตดับญัชีบริจาคเคร่ืองจกัร” สถานะเป็น “รับผล
พิจารณา” 

 

- คลิกเลือกเข้าไปท่ีเลขที่ค าร้อง 
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- ระบบจะแสดงหน้าจอให้รับผลการพิจารณา กดปุ่ ม   

 

- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “รับผลการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว” 

- กดปุ่ ม  
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- ระบบจะแสดงหน้าจอ ให้ค้นหาค าขอที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  

 
ระบบแสดงหน้าจอรายการค าขอที่ด าเนนิการเรียบร้อยแล้วตามชือ่ค าร้องทีก่ าหนด  

- คลิกที่ “หมายเลขค าร้อง”  ที่ต้องการดรูายละเอยีด 

 
ระบบแสดงรายละเอียดค าร้อง  
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17. ขอตัดบัญชีช ำระภำษเีคร่ืองจักร 
การขอตดับญัชีช าระภาษีเคร่ืองจกัร เป็นหน้าจอขอตดับญัชเีคร่ืองจกัรของโครงการกรณีขออนมุตัิช าระภาษีอากร

เคร่ืองจกัรและได้รับการอนมุตัเิรียบร้อยแล้ว บริษัทต้องท าการขอตัดบญัชีรายการเคร่ืองจกัรที่ขอช าระภาษีออกจากบญัชด้ีวย การ
ขอตดับญัชชี าระภาษีเคร่ืองจกัรต้องท าทัง้กรณีมกีารน าเข้าเคร่ืองจกัรมาภายใต้ระบบ eMT และนอกระบบ eMT สามารถท าได้
โดย เลือกเมนู “ขอตัดบัญชชี าระภาษีเคร่ืองจักร”  เพือ่เข้าสู่หน้าจอการขอตดับญัชีช าระภาษีเคร่ืองจกัร 

 
จะปรากฏหน้าจอรายการค าขอตดับญัชีช าระภาษีเคร่ืองจกัร 

 
- เลือกเลขที่ค าร้องทีต้่องการ ตดับญัชีขอช าระภาษีเคร่ืองจกัร 

 

 ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดค าขออนญุาตช าระภาษีเคร่ืองจกัร บริษัทต้องบนัทึกข้อมลูการขอตดับญัชี
ช าระภาษีเคร่ืองจกัร 

- ยอมรับเงือ่นไขการขอตดับญัชชี าระภาษีเคร่ืองจกัร 
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- บนัทึก “เลขที่ใบเสร็จ” 

- บนัทึก “วนัท่ีใบเสร็จ” 

- บนัทึก “File ใบเสร็จ”โดยกดที่ปุ่ ม “ ”  

- บนัทึก “ไฟล์แนบใบขน”โดยกดที่ปุ่ ม “ ”  
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- เลือกไฟล์ Scan ใบเสร็จ แล้วกดปุ่ ม  จะกลบัสู่หน้าหลกั กดปุ่ ม  เพื่อ
น าไฟล์แนบเข้าระบบ 

- กดปุ่ ม “ ” 

- กดปุ่ ม  



 User Manual-eMT System 
 

389 

 

- ค าขอตดับญัชชี าระภาษีเคร่ืองจกัรจะบนัทึกไว้ทีเ่มน ู “ตดับญัชีช าระภาษีเคร่ืองจกัร”  

- คลิกเลือกที่  เลขท่ีค าร้อง  

 
ระบบจะแสดงหน้าจอให้แก้ไข “เลขที่ใบเสร็จ”, “วนัท่ีใบเสร็จ” ไฟล์แนบ “ใบเสร็จ” และ “ใบขนขาเข้า” ถ้าไม่มี

การแก้ไขและพร้อมส่งให้เจ้าหน้าที่อนมุตัิการขอตดับญัชีช าระภาษีเคร่ืองจกัรให้ 

- กดปุ่ ม   



 User Manual-eMT System 
 

390 

 

- ระบบจะท าการส่งค าร้องและ 

 

- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “ส่งข้อมลูเรียบร้อยแล้ว” 
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- กดปุ่ ม   ค าร้องจะไปอยู่ที่เมน ู“ตดับญัชีช าระภาษีเคร่ืองจกัร”  สถานะ “รออนมุตัิ”
โดยจะแสดงด้วยวา่ค าร้องจะถกูอนมุตัิโดยเจ้าหน้าที่ ท่านใด 

 

- เมื่อเจ้าหน้าที่อนมุตัเิรียบร้อยแล้วค าร้องจะอยู่ที่เมน ู “ตดับญัชชี าระภาษีเคร่ืองจกัร” สถานะเป็น “รับ
ผลพิจารณา” 

 

- คลิกเลือกเข้าไปท่ีเลขที่ค าร้อง 
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- ระบบจะแสดงหน้าจอให้รับผลการพิจารณา กดปุ่ ม   

 

- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “รับผลการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว” 

- กดปุ่ ม  
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- ระบบจะแสดงหน้าจอ ให้ค้นหาค าขอทีด่ าเนินการเรียบร้อยแล้ว  

 
ระบบแสดงหน้าจอรายการค าขอที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้วตามชือ่ค าร้องที่ก าหนด 

- คลิกที ่“หมายเลขค าร้อง”  ที่ต้องการดรูายละเอยีด 

 
ระบบแสดงรายละเอียดค าร้อง  
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18. ขอตดับัญชีส่งคืนเคร่ืองจักร 
การขอตดับญัชีส่งคืนเคร่ืองจกัร เป็นหน้าจอขอตดับญัชเีคร่ืองจกัรของโครงการกรณีขออนมุตัิเคร่ืองจกัรไปตา่งประเทศ

(ส่งคืน)และได้รับการอนมุตัิเรียบร้อยแล้ว บริษัทต้องท าการขอตดับญัชีรายการเคร่ืองจกัรที่ขอส่งคนืออกจากบญัชีด้วย การขอตดั
บญัชีสง่คืนเคร่ืองจกัรต้องท าทัง้กรณีมีการน าเข้าเคร่ืองจกัรมาภายใต้ระบบ eMT และนอกระบบ eMT สามารถท าได้โดย เลือก
เมนู “ขอตดับัญชส่ีงคนืเคร่ืองจักร”  เพื่อเข้าสู่หน้าจอการขอตดับญัชีส่งคืนเคร่ืองจกัร 

 
จะปรากฏหน้าจอรายการค าขอตดับญัชีส่งคืนเคร่ืองจกัร 

 
- เลือกเลขทีค่ าร้องทีต้่องการ ตดับญัชีขอส่งคืนเคร่ืองจกัร 

 

 ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดค าขอส่งคืนเคร่ืองจกัร บริษัทต้องบนัทึกข้อมลูการขอตดับญัชีบริจาค
เคร่ืองจกัร 
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- บนัทึก “File  แนบหนงัสือ”โดยกดทีปุ่่ ม  

- บนัทึก “เลขที่ใบขนขาออก” 

- บนัทึก “วนัท่ีใบขนขาออก” 
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- เลือกไฟล์ Scan ใบขนขาออก แล้วกดปุ่ ม “ ” จะกลบัสู่หน้าหลกั กดปุ่ ม 

“ ” เพื่อน าไฟล์แนบเข้าระบบ 

- กดปุ่ ม “ ” 

- กดปุ่ ม “ ” 

 

- ค าขอตดับญัชีส่งคืนเคร่ืองจกัรจะบนัทึกไว้ที่เมน ู “ตดับญัชีส่งคืนเคร่ืองจกัร”  

- คลิกเลือกที่  เลขทีค่ าร้อง  

 
ระบบจะแสดงหน้าจอให้แก้ไขไฟล์แนบ “ใบขนขาออก”, “เลขทีใ่บขนขาเข้า”,”วนัท่ีใบขน” ถ้าไม่มกีารแก้ไขและ

พร้อมส่งให้เจ้าหน้าที่อนมุตักิารขอตดับญัชีส่งคืนเคร่ืองจกัรให้ 

- กดปุ่ ม   
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- ระบบจะท าการส่งค าร้องและ 

 

- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “ส่งข้อมลูเรียบร้อยแล้ว” 
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- กดปุ่ ม   ค าร้องจะไปอยู่ที่เมน ู“ตดับญัชีส่งคืนเคร่ืองจกัร” โดยจะแสดงด้วยวา่ค า
ร้องจะถกูอนมุตัิโดยเจ้าหน้าที่ ท่านใด 

 

- เมื่อเจ้าหน้าที่อนมุตัเิรียบร้อยแล้วค าร้องจะอยู่ที่เมน ู “ตดับญัชีสง่คืนเคร่ืองจกัร” สถานะเป็น “รับผล
พิจารณา” 

 

- คลิกเลือกเข้าไปท่ีเลขที่ค าร้อง 
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- ระบบจะแสดงหน้าจอให้รับผลการพิจารณา กดปุ่ ม   

 

- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “รับผลการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว” 

- กดปุ่ ม  
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- ระบบจะแสดงหน้าจอ ให้ค้นหาค าขอที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  

 
ระบบแสดงหน้าจอรายการค าขอที่ด าเนนิการเรียบร้อยแล้วตามชือ่ค าร้องทีก่ าหนด 

- คลิกที่ “หมายเลขค าร้อง”  ที่ต้องการดรูายละเอยีด 
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19. ขอตัดบัญชีจ ำหน่ำยเคร่ืองจักร 
การขอตดับญัชีจ าหน่ายเคร่ืองจกัร เป็นหน้าจอขอตดับญัชเีคร่ืองจกัรของโครงการกรณีขออนมุตัิจ าหน่ายเคร่ืองจกัร 

และได้รับการอนมุตัเิรียบร้อยแล้ว บริษัทต้องท าการขอตดับญัชีรายการเคร่ืองจกัรที่ขอจ าหน่ายออกจากบญัชีด้วย การขอตดับญัชี
จ าหน่ายเคร่ืองจกัรต้องท าทัง้กรณีมีการน าเข้าเคร่ืองจกัรมาภายใต้ระบบ eMT และนอกระบบ eMT สามารถท าได้โดย เลอืกเมนู 
“ขอตัดบัญชีจ าหน่ายเคร่ืองจกัร”  เพือ่เข้าสู่หน้าจอการขอตดับญัชีจ าหน่ายเคร่ืองจกัร 

 
จะปรากฏหน้าจอรายการค าขอตดับญัชีบริจาคเคร่ืองจกัร 

 
- เลือกเลขที่ค าร้องที่ต้องการ ตดับญัชีขอท าลายเคร่ืองจกัร 

 

 ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดค าขอจ าหน่ายเคร่ืองจกัร บริษทัต้องบนัทึกข้อมลูการขอตดับญัชีจ าหน่าย
เคร่ืองจกัร 

- บนัทึก “เลขที่ใบเสร็จ” 
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- บนัทึก “วนัท่ีใบเสร็จ” 

- บนัทึก “File ใบเสร็จ”โดยกดที่ปุ่ ม  

 

 

- เลือกไฟล์ Scan ใบเสร็จ  แล้วกดปุ่ ม “ ” จะกลบัสู่หน้าหลกั กดปุ่ ม “ ” 
เพื่อน าไฟล์แนบเข้าระบบ 
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- กดปุ่ ม “ ” 

- กดปุ่ ม  

 

- ค าขอตดับญัชจี าหน่ายเคร่ืองจกัรจะบนัทึกไว้ที่เมน ู “ตดับญัชจี าหน่ายเคร่ืองจกัร”  

- คลิกเลือกที่  เลขทีค่ าร้อง  

 
ระบบจะแสดงหน้าจอให้แก้ไขไฟล์แนบ “ใบเสร็จ”,”เลขที่ใบเสร็จ”,”วนัท่ีใบเสร็จ” ถ้าไม่มีการแก้ไขและพร้อมส่ง

ให้เจ้าหน้าที่อนมุตัิการขอตดับญัชีจ าหน่ายเคร่ืองจกัรให้ 

- กดปุ่ ม   
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- ระบบจะท าการส่งค าร้องและ 

 

- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “ส่งข้อมลูเรียบร้อยแล้ว” 

 

- กดปุ่ ม   ค าร้องจะไปอยู่ที่เมน ู“ตดับญัชีจ าหน่ายเคร่ืองจกัร” สถานะ “รออนมุตัิ”
โดยจะแสดงด้วยวา่ค าร้องจะถกูอนมุตัิโดยเจ้าหน้าที่ ท่านใด 
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- เมื่อเจ้าหน้าที่อนมุตัเิรียบร้อยแล้วค าร้องจะอยู่ที่เมน ู “ตดับญัชจี าหน่ายเคร่ืองจกัร” สถานะเป็น “รับ
ผลพิจารณา” 

 

- คลิกเลือกเข้าไปท่ีเลขทีค่ าร้อง 
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- ระบบจะแสดงหน้าจอให้รับผลการพิจารณา กดปุ่ ม   

 

- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “รับผลการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว” 

- กดปุ่ ม  

 

- ระบบจะแสดงหน้าจอ ให้ค้นหาค าขอที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  

 
ระบบแสดงหน้าจอรายการค าขอทีด่ าเนินการเรียบร้อยแล้วตามชือ่ค าร้องทีก่ าหนด 

- คลิกที่ “หมายเลขค าร้อง”  ที่ต้องการดรูายละเอยีด 
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ระบบแสดงรายละเอียดค าร้อง  
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20. ขอเสียอำกร 
การขอเสียอากร เป็นหน้าจอส าหรับการขอเสียอากรเคร่ืองจกัรของโครงการกรณีมกีารขอค า้ประกนัเคร่ืองจกัรเข้ามาใน

โครงการ และไม่ต้องถอนค า้ประกนัในการค า้ประกนัดงักล่าว การขอเสียอากรเคร่ืองจกัสามารถท าได้ในกรณีท าค า้ประกนั
เคร่ืองจกัรไว้ภายใต้ระบบ eMT  สามารถท าได้โดย เลอืกเมนู “ขอเสียอากร”  เพือ่เข้าสู่หน้าจอขอเสียอากร 

 
จะปรากฏหน้าจอรายการโครงการของบริษัท 

 
- เลือกหมายเลขโครงการทีต้่องการ ขอเสียอากร  

ระบบจะแสดงหน้าจอรายการค าร้องค า้ประกนัของโครงการท่ีเลือก 
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- เลือกหมายเลขค าร้องทีต้่องการเสียอากร 

 
- บนัทึก “เลขที่ใบขนขาเข้า*” 

- บนัทึก “วนัท่ีใบขนขาเข้า*” 

- บนัทึก “หมายเหต”ุ 
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- บนัทึกข้อมลูเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ ม  ระบบจะสร้างเลขค าร้อง ในช่อง “หมายเลขค า
ร้อง” พร้อมทัง้แสดงข้อความ “บนัทึกข้อมลูเรียบร้อยแล้ว”    

- กดปุ่ ม  

- กดปุ่ ม  

 

- ค าขอเสียอากรจะบนัทึกไว้ทีเ่มน ู “ค าขอที่บนัทึกไว้”  

- คลิกเลือกที่  เลขท่ีค าร้อง  

 
ระบบจะแสดงหน้าจอให้แก้ไข “เลขที่ใบขนขาเข้า”,”วนัท่ีใบขนเข้า”,”หมายเหต”ุ ถ้าไม่มกีารแก้ไขและพร้อมส่ง

ให้เจ้าหน้าที่อนมุตัิการขอเสียอากรให้ 

- กดปุ่ ม   
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- ระบบจะท าการส่งค าร้องและ 

 

- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “ส่งข้อมลูเรียบร้อยแล้ว” 

 

- กดปุ่ ม   ค าร้องจะไปอยู่ทีเ่มน ู“ค าขอที่อยูใ่นขัน้ตอนการอนมุตัิ/แก้ไข”  
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- เมื่อเจ้าหน้าที่อนมุตัิเรียบร้อยแล้วค าร้องจะอยู่ที่เมน ู “ค าขอที่อยูใ่นขัน้ตอนการอนมุตัิ/แก้ไข” สถานะ
เป็น “รอยืนยนั” 

 

- คลิกเลือกเข้าไปท่ีเลขที่ค าร้อง 

- บนัทึก “ไฟล์แนบใบเสร็จ” 
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- กดปุ่ ม  

 

- เลือกไฟล์ Scan ไฟล์แนบใบเสร็จ แล้วกดปุ่ ม  จะกลบัสู่หน้าหลกั กดปุ่ ม 

 เพื่อน าไฟล์แนบเข้าระบบ 

- ในกรณีทีบ่นัทึกไฟล์แนบใบเสร็จ เรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ ม  ระบบจะแสดงข้อความ 
“บนัทึกข้อมลูเรียบร้อยแล้ว”  
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- ถ้าไม่มกีารแก้ไขและพร้อมสง่ให้เจ้าหน้าที่อนมุตัิยืนยนัเสียอากรให้ กดปุ่ ม   

 

- ระบบจะท าการส่งค าร้องและ 

 

- ใส่ PINID แล้วกดปุ่ ม    ระบบจะแสดงข้อความ “ส่งข้อมลูเรียบร้อยแล้ว” 

- กดปุ่ ม  
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- กดปุ่ ม   ค าร้องจะไปอยู่ที่เมน ู“ค าขอที่อยูใ่นขัน้ตอนการอนมุตัิ/แก้ไข”  

 

- เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถกูต้องของเอกสารการเสียอากรเรียบร้อยแล้ว ค าร้องจะไปอยู่ทีเ่มน ู
“ข้อมลูค าร้องทีด่ าเนินการแล้ว” 

 
ระบบแสดงหน้าจอรายการค าขอที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้วตามชือ่ค าร้องทีก่ าหนด 

- คลิกที่ “หมายเลขค าร้อง”  ที่ต้องการดรูายละเอยีด 
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ระบบแสดงรายละเอียดค าร้อง  
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21. กำรเตรียมไฟล์  Excel ส ำหรับกำร Upload  
แยกเป็นการอธิบายการจดัเตรียมไฟล์ส าหรับการ Upload ของแต่ละการท างานดงันี ้
 Download File ต้นฉบบัจากหน้าระบบ โดยเลือก Download File ต้นฉบบัตามงานท่ีต้องการท าไฟล์ Excel Upload โดย
ข้อก าหนดของการท างานผ่าน File Excel Upload มีข้อก าหนดดงันี ้

1.ห้ามแก้ไขชื่อ Sheet ใน Excle File เด็นขาดเพราะระบบจะท าการอ่านข้อมลูผ่านชื่อ Sheet ทีก่ าหนดไว้ การแก้ไขชื่อ 
Sheet จะท าให้ การ Upload ท างานผิดพลาด 

2.ห้ามแก้ไชชื่อ Column บนหวัตาราง Excel  
3.ในแต่ละ Sheet ที่หวั Column ที่ก าหนดเป็น สีฟ้าเพือ่บอกว่าใน Column นัน้จ าเป็นต้องมข้ีอมลูจะขาดข้อมลูส่วนนัน้

ไม่ได้ 
4.ในชื่อ Sheet ที่มีชื่อ Definition และตามด้วยชื่ออะไรก็ตามเป็น เป็น Sheet ส าหรับใช้อธิบายข้อก าหนดของข้อมลูใน 

Sheet ก่อนหน้า เช่น Definition-Request-5Years  จะอธิบายข้อก าหนดของข้อมลูที่จะต้องบนัทึกลงใน Sheet ที่ชื่อว่า 
Request-5Years   

5.การตัง้ชื่อไฟล์ ส าหรับการบนัทึกข้อมลูให้ใช้ตวัอกัษร ภาษาไทย ภาษาองักฤษ ตวัเลขเทา่นัน้ในการตัง้ชื่อ ห้ามใช้
ตวัอกัษรพิเศษ เช่น ! @ # $ % ^ & * ( ) + -  = และจดุ เป็นต้น ในการตัง้ชื่อไฟล์ในการจดัเก็บข้อมลู 
21.1. งานขอตัดบญัชีน ำเข้ำเคร่ืองจักรเกิน 5 ปี (ในระบบ) 

ไฟล์ต้นฉบบัส าหรับงานขอตดับญัชีน าเข้าเคร่ืองจกัรเกิน 5ปี ในระบบจะมี Sheet ส าหรับบนัทึกข้อมลู 2 Sheet   
1.ชื่อ Request-5Years 

 
 ประกอบด้วยข้อมลู 

1.1 PromoteCard  หมายเลขบตัรส่งเสริม 
1.2 Note   หมายหต ุ 
1.3 ReleaseItemCount  จ านวนรายการของ Item 
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2.ชื่อ ReleaseItem 

 
 ประกอบด้วยข้อมลู 
 2.1 ReleaseItem   ล าดบัรายการ 
 2.2 ApprovedNumber  เลขที่อนมุตัิสัง่ปล่อย (อก.หรือ นร.) 
 2.3 Item Type   เลือกประเภทรายการ   
 2.4 MachineName  ชื่อรายการ 
 2.5 InvoiceItem   ล าดบัรายการสัง่ปล่อยใน Invoice 

2.6 DeclarationLineNo  ล าดบัรายการในใบขนสินค้าขาเข้า 
2.7 ImportDeclarationDate วนัท่ีน าเข้าตามใบขนขาเข้า 

21.2. งานขอตัดบญัชีน าเข้าเคร่ืองจักรเกิน 5 ปี (นอกระบบ) 
ไฟล์ต้นฉบบัส าหรับงานขอตดับญัชีน าเข้าเคร่ืองจกัรเกิน 5ปี นอกระบบจะมี Sheet ส าหรับบนัทึกข้อมลู 3 Sheet   
1.ชื่อ Request-5Years 
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 ประกอบด้วยข้อมลู 
1.1 PromoteCard  หมายเลขบตัรส่งเสริม 
1.2 Note   หมายหต ุ 
1.3 ReleaseItemCount  จ านวนรายการของ Item 

 
2. Release-Invoice 

 
 ประกอบด้วยข้อมลู 
 2.1 ReleaseType   ประเภทการสัง่ปล่อย 

2.2 InvoiceNumber  เลขที่ใบก ากบัสินค้า 
2.3 InvoiceDate   วนัท่ีใบก ากบัสินค้า 
2.4 ImportDate   วนัท่ีน าเข้า 
2.5 PortImport   ด่านท่ีเดินพิธีการ 
2.6 CountryImport  ส่งมาจากประเทศ 
2.7 Currency   สกลุเงิน 
2.8 ExchangeRate  อตัราแลกเปล่ียน 
2.9 Note    หมายเหต 
2.10 ApprovedNumber  เลขที่อนมุตัิ (อก.หรือ นร.) 
2.11 ApprovedDate  วนัท่ีอนมุตั ิ
2.12 NumberOfInvoiceItems จ านวนรายการในแต่ละ Invoice 
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3. ReleaseItem 

 
 ประกอบด้วยข้อมลู 

  3.1 ReleaseItem   ล าดบัรายการ 
3.2 ApprovedNumber  เลขที่อนมุตัิสัง่ปล่อย (อก.หรือ นร.) 
3.3 Item Type    เลือกประเภทรายการ 
3.4 MachineName  ชื่อรายการ 
3.5 Quantity   จ านวนท่ีขอตดับญัชีน าเข้าเกิน5ปี 
3.6 DutyRate   อตัราอากร 
3.7 InvoiceItem   ล าดบัรายการสัง่ปล่อยใน Invoice 
3.8 DeclarationLineNo  ล าดบัรายการในใบขนสินค้าขาเข้า 
3.9 ValueOfInvoice  มลูค่าตาม Invoice(ตามสกลุเงิน) 
3.10 DeclarationNumber  เลขที่ใบขนขาเข้า 
3.11 DeclarationDate  วนัท่ีใบขนขาเข้า 
3.12 SerialNumber  Serial Number 
3.13 Description   รายละเอียด 
3.14 MainMachine ป็นเคร่ืองจกัรหลกัหรือไม่ ถ้าไมเ่ป็นให้ใส่เลข 0 แตถ้่าเป็นเคร่ืองจกัร

หลกัให้ใส่เลข 1 
3.15 Unit   หน่วย 
3.16 Predicament สภาพของเคร่ืองจกัรที่จะน าเข้า ถ้าเป็นเคร่ืองจกัรเก่าให้ใส่เลข 0 ถ้าเป็น

เคร่ืองจกัรใหม่ให้ใส่เลข 1 
3.17 Year   ปีที่เคร่ืองจกัรถกูผลิต (ค.ศ.) 
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21.3. งานขอท าลายเคร่ืองจักร(ในระบบ) 
ไฟล์ต้นฉบบัส าหรับงานขอท าลายเคร่ืองจกัร ในระบบจะมี Sheet ส าหรับบนัทึกข้อมลู 2 Sheet   
1.ชื่อ Request-Destroy 

 
 ประกอบด้วยข้อมลู 

1.1 PromoteCard   หมายเลขบตัรส่งเสริม 
1.2 Note    หมายหต ุ
1.3 MethodDestroy   วิธีท าลาย 
1.4 RemainingCapacity   ก าลงัการผลิตคงเหลือของโครงการ 
1.5 ShowHowtoCalculateCapacity  แสดงวิธีค านวณก าลงัการผลิต 
1.6 ReleaseItemCount   จ านวนรายการของ Item 

 
2.ชื่อ ReleaseItem 
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 ประกอบด้วยข้อมลู 
2.1 ReleaseItem   ล าดบัรายการ 
2.2 ApprovedNumber  เลขที่อนมุตัิสัง่ปล่อย (อก.หรือ นร.) 
2.3 Item Type   เลือกประเภทรายการ 
2.4 PartialMachine เป็นรายการเคร่ืองจกัรทัง้ตวัหรือเป็นอะไหล่ของรายการ ถ้าเป็นรายการ

เคร่ืองจกัรทัง้ตวัก าหนดเป็น 0 ถ้าเป็นรายการอะไหล่ของเคร่ืองจกัร
ก าหนดเป็น 1 ถ้าก าหนดเป็น 1 ชื่อรายการต้องไม่ตรงกบัชื่อสัง่ปล่อย 

2.5 MachineName  ชื่อรายการ 
2.6 Quantity   จ านวนที่ขอท าลาย 
2.7 InvoiceItem   ล าดบัรายการสัง่ปล่อยใน Invoice 
2.8 DeclarationLineNo  ล าดบัรายการในใบขนสินค้าขาเข้า 
2.9 Serial Number  Serial Number 

21.4. งานขอท าลายเคร่ืองจักร(นอกระบบ) 
ไฟล์ต้นฉบบัส าหรับงานขอท าลายเคร่ืองจกัร นอกระบบจะมี Sheet ส าหรับบนัทึกข้อมลู 3 Sheet   
1.ชื่อ Request-DestroyOut 

 
 ประกอบด้วยข้อมลู 

1.1 PromoteCard   หมายเลขบตัรส่งเสริม 
1.2 Note    หมายหต ุ
1.3 MethodDestroy   วิธีท าลาย 
1.4 RemainingCapacity   ก าลงัการผลิตคงเหลือของโครงการ 
1.5 ShowHowtoCalculateCapacity  แสดงวิธีค านวณก าลงัการผลิต 
1.6 NumberOfInvoices   จ านวน Invoice ก าหนดเพื่อใช้ในการตรวจสอบกบัข้อมลู  

Invoice ว่าจ านวนที่ก าหนดมาใน ส่วนของ Releas-Invoice 
มีจ านวนเทา่ไหร่ 
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2. ชื่อ Release-Invoice 

 
 ประกอบด้วยข้อมลู 
 2.1 ReleaseType   ประเภทการสัง่ปล่อย 

2.2 InvoiceNumber  เลขที่ใบก ากบัสินค้า 
2.3 InvoiceDate   วนัท่ีใบก ากบัสินค้า 
2.4 ImportDate   วนัท่ีน าเข้า 
2.5 PortImport   ด่านท่ีเดินพิธีการ 
2.6 CountryImport  ส่งมาจากประเทศ 
2.7 Currency   สกลุเงิน 
2.8 ExchangeRate  อตัราแลกเปล่ียน 
2.9 Note    หมายเหต 
2.10 ApprovedNumber  เลขที่อนมุตัิ (อก.หรือ นร.) 
2.11 ApprovedDate  วนัท่ีอนมุตั ิ
2.12 NumberOfInvoiceItems จ านวนรายการในแต่ละ Invoice 

 
3.ชื่อ ReleaseItem 
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ประกอบด้วยข้อมลู 

  3.1 ReleaseItem   ล าดบัรายการ 
3.2 ApprovedNumber  เลขที่อนมุตัิสัง่ปล่อย (อก.หรือ นร.) 
3.3 Item Type    เลือกประเภทรายการ 
3.4 MachineName  ชื่อรายการ 
3.5 Quantity   จ านวนที่ขอท าลาย 
3.6 DutyRate   อตัราอากร 
3.7 InvoiceItem   ล าดบัรายการสัง่ปล่อยใน Invoice 
3.8 DeclarationLineNo  ล าดบัรายการในใบขนสินค้าขาเข้า 
3.9 ValueOfInvoice  มลูค่าตาม Invoice(ตามสกลุเงิน) 
3.10 DeclarationNumber  เลขที่ใบขนขาเข้า 
3.11 DeclarationDate  วนัท่ีใบขนขาเข้า 
3.12 SerialNumber  Serial Number 
3.13 Description   รายละเอียด 
3.14 MainMachine ป็นเคร่ืองจกัรหลกัหรือไม่ ถ้าไมเ่ป็นให้ใส่เลข 0 แตถ้่าเป็นเคร่ืองจกัร

หลกัให้ใส่เลข 1 
3.15 Unit   หน่วย 
3.16 Predicament สภาพของเคร่ืองจกัรที่จะน าเข้า ถ้าเป็นเคร่ืองจกัรเก่าให้ใส่เลข 0 ถ้าเป็น

เคร่ืองจกัรใหม่ให้ใส่เลข 1 
3.17 Year   ปีที่เคร่ืองจกัรถกูผลิต (ค.ศ.) 
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21.5. งานขอบริจาคเคร่ืองจักร(ในระบบ) 
ไฟล์ต้นฉบบัส าหรับงานขอบริจาคเคร่ืองจกัร ในระบบจะมี Sheet ส าหรับบนัทึกข้อมลู 2 Sheet 
1.ชื่อ Request-Donate 

 
 ประกอบด้วยข้อมลู 

1.1 PromoteCard   หมายเลขบตัรส่งเสริม 
1.2 Note    หมายหต ุ
1.3 InstitutionDonate   หน่วยงานขอรับบริจาค 
1.4 RemainingCapacity   ก าลงัการผลิตคงเหลือของโครงการ 
1.5 ShowHowtoCalculateCapacity  แสดงวิธีค านวณก าลงัการผลิต 
1.6 ReleaseItemCount   จ านวนรายการของ Item 

2.ชื่อ ReleaseItem  
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ประกอบด้วยข้อมลู 
2.1 ReleaseItem   ล าดบัรายการ 
2.2 ApprovedNumber  เลขที่อนมุตัิสัง่ปล่อย (อก.หรือ นร.) 
2.3 Item Type เลือกประเภทรายการ   

2.4 PartialMachine เป็นรายการเคร่ืองจกัรทัง้ตวัหรือเป็นอะไหล่ของรายการ ถ้าเป็นรายการ
เคร่ืองจกัรทัง้ตวัก าหนดเป็น 0 ถ้าเป็นรายการอะไหล่ของเคร่ืองจกัร
ก าหนดเป็น 1 ถ้าก าหนดเป็น 1 ชื่อรายการต้องไม่ตรงกบัชื่อสัง่ปล่อย 

2.5 MachineName   ชื่อรายการ 
2.6 Quantity    จ านวนที่ขอบริจาค 
2.7 InvoiceItem   ล าดบัรายการสัง่ปล่อยใน Invoice 
2.8 DeclarationLineNo  ล าดบัรายการในใบขนสินค้าขาเข้า 

2.9 Serial Number   Serial Number 

21.6. งานขอบริจาคเคร่ืองจักร(นอกระบบ) 
ไฟล์ต้นฉบบัส าหรับงานขอบริจาคเคร่ืองจกัร นอกระบบจะมี Sheet ส าหรับบนัทึกข้อมลู 3 Sheet 
1.ชื่อ Request-DonateOut 

 
 ประกอบด้วยข้อมลู 

1.1 PromoteCard   หมายเลขบตัรส่งเสริม 
1.2 Note    หมายหต ุ
1.3 InstitutionDonate   หน่วยงานขอรับบริจาค 
1.4 RemainingCapacity   ก าลงัการผลิตคงเหลือของโครงการ 
1.5 ShowHowtoCalculateCapacity  แสดงวิธีค านวณก าลงัการผลิต 
1.6 NumberOfInvoices  จ านวน Invoice ก าหนดเพื่อใช้ในการตรวจสอบกบัข้อมลู 

Invoice ว่าจ านวนท่ีก าหนดมาใน ส่วนของ Releas-Invoice มี
จ านวนเท่าไหร่ 
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2.ชื่อ Release-Invoice 

 
 ประกอบด้วยข้อมลู 

2.1 ReleaseType    เลือกประเภทการสัง่ปล่อย 
2.2 InvoiceNumber   เลขที่ใบก ากบัสินค้า 
2.3 InvoiceDate    วนัท่ีใบก ากบัสินค้า 
2.4 ImportDate    วนัท่ีน าเข้า 
2.5 PortImport    ด่านท่ีเดินพิธีการ 
2.6 CountryImport   ส่งมาจากประเทศ 
2.7 Currency    สกลุเงิน 
2.8 ExchangeRate   อตัราแลกเปล่ียน 
2.9 Note     หมายเหต 
2.10 ApprovedNumber   เลขทีอ่นมุตัิ (อก.หรือ นร.) 
2.11 ApprovedDate   วนัท่ีอนมุตั ิ
2.12 NumberOfInvoiceItems  จ านวนรายการในแต่ละ Invoice 
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3.ชื่อ ReleaseItem  

 
ประกอบด้วยข้อมลู  

  3.1 ReleaseItem   ล าดบัรายการ 
3.2 ApprovedNumber  เลขที่อนมุตัิสัง่ปล่อย (อก.หรือ นร.) 
3.3 Item Type   เลือกประเภทรายการ 
3.4 MachineName  ชื่อรายการ 
3.4 Quantity   จ านวนที่ขอบริจาค 
3.5 DutyRate   อตัราอากร 
3.6 InvoiceItem   ล าดบัรายการสัง่ปล่อยใน Invoice 
3.7 DeclarationLineNo  ล าดบัรายการในใบขนสินค้าขาเข้า 
3.8 ValueOfInvoice  มลูค่าตาม Invoice(ตามสกลุเงิน) 
3.9 DeclarationNumber  เลขที่ใบขนขาเข้า 
3.10 DeclarationDate  วนัท่ีใบขนขาเข้า 
3.11 SerialNumber  Serial Number 
3.12 Description   รายละเอียด 
3.13 MainMachine เป็นเคร่ืองจกัรหลกัหรือไม่ ถ้าไม่เป็นให้ใส่เลข 0 แตถ้่าเป็นเคร่ืองจกัร

หลกัให้ใส่เลข 1 
3.14 Unit   หน่วย 
3.15 Predicament สภาพของเคร่ืองจกัรที่จะน าเข้า ถ้าเป็นเคร่ืองจกัรเก่าให้ใส่เลข 0 ถ้าเป็น

เคร่ืองจกัรใหม่ให้ใส่เลข 1 
3.16 Year   ปีที่เคร่ืองจกัรถกูผลิต (ค.ศ.) 
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21.7. งานขอช าระภาษีอากรเคร่ืองจักร(ในระบบ) 
ไฟล์ต้นฉบบัส าหรับงานขอช าระภาษีอากรเคร่ืองจกัร ในระบบจะมี Sheet ส าหรับบนัทึกข้อมลู 2 Sheet 
1.ชื่อ Request-DutyTax 

 
ประกอบด้วยข้อมลู  
1.1 PromoteCard   หมายเลขบตัรส่งเสริม 
1.2 Note    หมายหต ุ
1.3 Port Import    เลือกท่าที่ของตกมาถึง   
1.4 ReleaseItemCount   จ านวนรายการของ Item 

2.ชื่อ ReleaseItem 

 
ประกอบด้วยข้อมลู  
2.1 ReleaseItem   ล าดบัรายการ 
2.2 ApprovedNumber  เลขที่อนมุตัิสัง่ปล่อย (อก.หรือ นร.) 
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2.3 Item Type   เลือกประเภทรายการ 
2.4 MachineName  ชื่อรายการ 
2.5 Quantity   จ านวนที่ขอช าระภาษีอากร 
2.6 InvoiceItem   ล าดบัรายการสัง่ปล่อยใน Invoice 
2.7 DeclarationLineNo  ล าดบัรายการในใบขนสินค้าขาเข้า 
2.8 DeclarationNumber  เลขที่ใบขนสินค้า 
 

21.8. งานขอช าระภาษีอากรเคร่ืองจักร(นอกระบบ) 
ไฟล์ต้นฉบบัส าหรับงานขอช าระภาษีอากรเคร่ืองจกัร นอกระบบจะมี Sheet ส าหรับบนัทึกข้อมลู 3 Sheet 
1.ชื่อ Request-DutyTaxOut 

 
ประกอบด้วยข้อมลู  
1.1 PromoteCard  หมายเลขบตัรส่งเสริม 
1.2 Note   หมายหต ุ
1.3 Port Import   เลือกท่าที่ของตกมาถึง   
1.4 ReleaseItemCount  จ านวน Invoice ก าหนดเพื่อใช้ในการตรวจสอบกบัข้อมลู  

Invoice ว่าจ านวนท่ีก าหนดมาใน ส่วนของ Releas-Invoice มีจ านวน
เทา่ไหร่ 
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2.ชื่อ Release-Invoice 

 
ประกอบด้วยข้อมลู  
2.1 ReleaseType   ประเภทการสัง่ปล่อย 
2.2 InvoiceNumber  เลขที่ใบก ากบัสินค้า 
2.3 InvoiceDate   วนัท่ีใบก ากบัสินค้า 
2.4 ImportDate   วนัท่ีน าเข้า 
2.5 Port Import   ด่านท่ีเดินพิธีการ 
2.6 CountryImport  ส่งมาจากประเทศ 
2.7 Currency   สกลุเงิน 
2.8 ExchangeRate  อตัราแลกเปล่ียน 
2.9 Note    หมายเหต 
2.10 ApprovedNumber  เลขทีอ่นมุตัิ (อก.หรือ นร.) 
2.11 ApprovedDate  วนัท่ีอนมุตั ิ
2.12 NumberOfInvoiceItems จ านวนรายการในแต่ละ Invoice 

 



 User Manual-eMT System 
 

432 

3.ชื่อ ReleaseItem 

 
ประกอบด้วยข้อมลู  
3.1 ReleaseItem   ล าดบัรายการ 
3.2 ApprovedNumber  เลขทีอ่นมุตัิสัง่ปล่อย (อก.หรือ นร.) 
3.3 Item Type   เลือกประเภทรายการ   
.3.4 MachineName  ชื่อรายการ 
3.5 Quantity   จ านวนที่ขอช าระภาษีอากร 
3.6 DutyRate   อตัราอากร 
3.7 InvoiceItem   ล าดบัรายการสัง่ปล่อยใน Invoice 
3.8 DeclarationLineNo  ล าดบัรายการในใบขนสินค้าขาเข้า 
3.9 ValueOfInvoice  มลูค่าตาม Invoice(ตามสกลุเงิน) 
3.10 DeclarationNumber  เลขทีใ่บขนขาเข้า 
3.11 DeclarationDate  วนัท่ีใบขนขาเข้า 
3.12 SerialNumber  Serial Number 
3.13 Description   รายละเอียด 
3.14 MainMachine เป็นเคร่ืองจกัรหลกัหรือไม่ ถ้าไม่เป็นให้ใส่เลข 0 แตถ้่าเป็นเคร่ืองจกัร

หลกัให้ใส่เลข 1 
3.15 Unit   หน่วย 
3.16 Predicament สภาพของเคร่ืองจกัรที่จะน าเข้า ถ้าเป็นเคร่ืองจกัรเก่าให้ใส่เลข 0 ถ้าเป็น

เคร่ืองจกัรใหม่ให้ใส่เลข 1 
3.17 Year   ปีที่เคร่ืองจกัรถกูผลิต (ค.ศ.) 
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21.9. งานจ าหน่ายเคร่ืองจักรไม่มีภาระภาษี(ในระบบ) 
ไฟล์ต้นฉบบัส าหรับงานขอจ าหน่ายเคร่ืองจกัรไม่มีภาระภาษี ในระบบจะมี Sheet ส าหรับบนัทึกข้อมลู 2 Sheet 
1.ชื่อ Request-DistributeNoTax 

 
ประกอบด้วยข้อมลู  
1.1 PromoteCard   หมายเลขบตัรส่งเสริม 
1.2 Note    หมายหต ุ
1.3 RemainingCapacity   เลือกท่าทีก่ าลงัการผลิตคงเหลือของโครงการ 
1.4 ShowHowtoCalculateCapacity  แสดงวิธีค านวณก าลงัการผลิต 
1.5 Port Import    เลือกท่าที่ของตกมาถึง   
1.6 ReleaseItemCount   จ านวนรายการของ Item 
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2.ชื่อ ReleaseItem 

 
ประกอบด้วยข้อมลู  
2.1 ReleaseItem   ล าดบัรายการ 
2.2 ApprovedNumber  เลขที่อนมุตัิสัง่ปล่อย (อก.หรือ นร.) 
2.3 Item Type   เลือกประเภทรายการ   
2.4 PartialMachine เป็นรายการเคร่ืองจกัรทัง้ตวัหรือเป็นอะไหล่ของรายการ ถ้าเป็นรายการ

เคร่ืองจกัรทัง้ตวัก าหนดเป็น 0 ถ้าเป็นรายการอะไหล่ของเคร่ืองจกัร
ก าหนดเป็น 1 ถ้าก าหนดเป็น 1 ชื่อรายการต้องไม่ตรงกบัชื่อสัง่ปล่อย 

2.5 MachineName  ชื่อรายการ 
2.6 Quantity   จ านวนที่ขอจ าหน่าย 
2.7 InvoiceItem   ล าดบัรายการสัง่ปล่อยใน Invoice 
2.8 DeclarationLineNo  ล าดบัรายการในใบขนสินค้าขาเข้า 
2.9 DeclarationNumber  เลขทีใ่บขนสินค้า 
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21.10. งานจ าหน่ายเคร่ืองจักรไม่มีภาระภาษี(นอกระบบ) 
ไฟล์ต้นฉบบัส าหรับงานขอจ าหน่ายเคร่ืองจกัรไม่มีภาระภาษี นอกระบบจะมี Sheet ส าหรับบนัทึกข้อมลู 3 Sheet 
1.ชื่อ Request-Distribute 

 
ประกอบด้วยข้อมลู  
1.1 PromoteCard   หมายเลขบตัรส่งเสริม 
1.2 Note    หมายหต ุ
1.3 RemainingCapacity   ก าลงัการผลิตคงเหลือของโครงการ 
1.4 ShowHowtoCalculateCapacity  แสดงวิธีค านวณก าลงัการผลิต  
1.5 NumberOfInvoices   จ านวน Invoice ก าหนดเพื่อใช้ในการตรวจสอบกบัข้อมลู 

Invoice ว่าจ านวนท่ีก าหนดมาใน ส่วนของ Releas-Invoice 
มีจ านวนเทา่ไหร่ 
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2.ชื่อ Release-Invoice 

 
ประกอบด้วยข้อมลู  
2.1 ReleaseType   ประเภทการสัง่ปล่อย 
2.2 InvoiceNumber  เลขทีใ่บก ากบัสินค้า 
2.3 InvoiceDate   วนัท่ีใบก ากบัสินค้า 
2.4 ImportDate   วนัท่ีน าเข้า 
2.5 PortImport   ด่านท่ีเดินพิธีการ 
2.6 CountryImport  ส่งมาจากประเทศ 
2.7 Currency   สกลุเงิน 
2.8 ExchangeRate  อตัราแลกเปล่ียน 
2.9 Note    หมายเหต 
2.10 ApprovedNumber  เลขทีอ่นมุตัิ (อก.หรือ นร.) 
2.11 ApprovedDate  วนัท่ีอนมุตั ิ
2.12 NumberOfInvoiceItems จ านวนรายการในแต่ละ Invoice 

 
3.ชื่อ ReleaseItem 
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ประกอบด้วยข้อมลู  
3.1 ReleaseItem   ล าดบัรายการ 
3.2 ApprovedNumber  เลขที่อนมุตัิสัง่ปล่อย (อก.หรือ นร.) 
3.3 Item Type   เลือกประเภทรายการ   
.3.4 MachineName  ชื่อรายการ 
3.5 Quantity   จ านวนที่ขอจ าหน่าย 
3.6 DutyRate   อตัราอากร 
3.7 InvoiceItem   ล าดบัรายการสัง่ปล่อยใน Invoice 
3.8 DeclarationLineNo  ล าดบัรายการในใบขนสินค้าขาเข้า 
3.9 ValueOfInvoice  มลูค่าตาม Invoice(ตามสกลุเงิน) 
3.10 DeclarationNumber  เลขทีใ่บขนขาเข้า 
3.11 DeclarationDate  วนัท่ีใบขนขาเข้า 
3.12 SerialNumber  Serial Number 
3.13 Description   รายละเอียด 
3.14 MainMachine เป็นเคร่ืองจกัรหลกัหรือไม่ ถ้าไม่เป็นให้ใส่เลข 0 แตถ้่าเป็นเคร่ืองจกัร

หลกัให้ใส่เลข 1 
3.15 Unit   หน่วย 
3.16 Predicament สภาพของเคร่ืองจกัรที่จะน าเข้า ถ้าเป็นเคร่ืองจกัรเก่าให้ใส่เลข 0 ถ้าเป็น

เคร่ืองจกัรใหม่ให้ใส่เลข 1 
3.17 Year   ปีที่เคร่ืองจกัรถกูผลิต (ค.ศ.) 
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21.11. งานจ าหน่ายเคร่ืองจักรมีภาระภาษี(ในระบบ) 
ไฟล์ต้นฉบบัส าหรับงานขอจ าหน่ายเคร่ืองจกัรมีภาระภาษี ในระบบจะมี Sheet ส าหรับบนัทึกข้อมลู 2 Sheet 
1.ชื่อ Request-DistributeWithTax 

 
ประกอบด้วยข้อมลู  
1.1 PromoteCard   หมายเลขบตัรส่งเสริม 
1.2 Note    หมายหต ุ
1.3 RemainingCapacity   เลือกท่าที่ก าลงัการผลิตคงเหลือของโครงการ 
1.4 ShowHowtoCalculateCapacity  แสดงวิธีค านวณก าลงัการผลิต 
1.5 Port Import    เลือกท่าที่ของตกมาถึง   
1.6 ReleaseItemCount   จ านวนรายการของ Item 
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2.ชื่อ ReleaseItem 

 
ประกอบด้วยข้อมลู  
2.1 ReleaseItem   ล าดบัรายการ 
2.2 ApprovedNumber  เลขที่อนมุตัิสัง่ปล่อย (อก.หรือ นร.) 
2.3 Item Type   เลือกประเภทรายการ   
2.4 PartialMachine เป็นรายการเคร่ืองจกัรทัง้ตวัหรือเป็นอะไหล่ของรายการ ถ้าเป็นรายการ

เคร่ืองจกัรทัง้ตวัก าหนดเป็น 0 ถ้าเป็นรายการอะไหล่ของเคร่ืองจกัร
ก าหนดเป็น 1 ถ้าก าหนดเป็น 1 ชื่อรายการต้องไม่ตรงกบัชื่อสัง่ปล่อย 

2.5 MachineName  ชื่อรายการ 
2.6 Quantity   จ านวนที่ขอจ าหน่าย 
2.7 InvoiceItem   ล าดบัรายการสัง่ปล่อยใน Invoice 
2.8 DeclarationLineNo  ล าดบัรายการในใบขนสินค้าขาเข้า 
2.9 DeclarationNumber  เลขทีใ่บขนสินค้า 
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21.12. งานจ าหน่ายเคร่ืองจักรมีภาระภาษี(นอกระบบ) 
ไฟล์ต้นฉบบัส าหรับงานขอจ าหน่ายเคร่ืองจกัรมีภาระภาษี นอกระบบจะมี Sheet ส าหรับบนัทึกข้อมลู 3 Sheet 
1.ชื่อ Request-Distribute 

 
ประกอบด้วยข้อมลู  
1.1 PromoteCard   หมายเลขบตัรส่งเสริม 
1.2 Note    หมายหต ุ
1.3 RemainingCapacity   ก าลงัการผลิตคงเหลือของโครงการ 
1.4 ShowHowtoCalculateCapacity  แสดงวิธีค านวณก าลงัการผลิต  
1.5 NumberOfInvoices   จ านวน Invoice ก าหนดเพื่อใช้ในการตรวจสอบกบัข้อมลู 

Invoice ว่าจ านวนท่ีก าหนดมาใน ส่วนของ Releas-Invoice 
มีจ านวนเทา่ไหร่ 
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2.ชื่อ Release-Invoice 

 
ประกอบด้วยข้อมลู  
2.1 ReleaseType   ประเภทการสัง่ปล่อย 
2.2 InvoiceNumber  เลขที่ใบก ากบัสินค้า 
2.3 InvoiceDate   วนัท่ีใบก ากบัสินค้า 
2.4 ImportDate   วนัท่ีน าเข้า 
2.5 PortImport   ด่านท่ีเดินพิธีการ 
2.6 CountryImport  ส่งมาจากประเทศ 
2.7 Currency   สกลุเงิน 
2.8 ExchangeRate  อตัราแลกเปล่ียน 
2.9 Note    หมายเหต 
2.10 ApprovedNumber  เลขที่อนมุตัิ (อก.หรือ นร.) 
2.11 ApprovedDate  วนัท่ีอนมุตั ิ
2.12 NumberOfInvoiceItems จ านวนรายการในแต่ละ Invoice 
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3.ชื่อ ReleaseItem 

 
ประกอบด้วยข้อมลู  
3.1 ReleaseItem   ล าดบัรายการ 
3.2 ApprovedNumber  เลขทีอ่นมุตัิสัง่ปล่อย (อก.หรือ นร.) 
3.3 Item Type   เลือกประเภทรายการ   
.3.4 MachineName  ชื่อรายการ 
3.5 Quantity   จ านวนที่ขอจ าหน่าย 
3.6 DutyRate   อตัราอากร 
3.7 InvoiceItem   ล าดบัรายการสัง่ปล่อยใน Invoice 
3.8 DeclarationLineNo  ล าดบัรายการในใบขนสินค้าขาเข้า 
3.9 ValueOfInvoice  มลูค่าตาม Invoice(ตามสกลุเงิน) 
3.10 DeclarationNumber  เลขทีใ่บขนขาเข้า 
3.11 DeclarationDate  วนัท่ีใบขนขาเข้า 
3.12 SerialNumber  Serial Number 
3.13 Description   รายละเอียด 
3.14 MainMachine เป็นเคร่ืองจกัรหลกัหรือไม่ ถ้าไม่เป็นให้ใส่เลข 0 แตถ้่าเป็นเคร่ืองจกัร

หลกัให้ใส่เลข 1 
3.15 Unit   หน่วย 
3.16 Predicament สภาพของเคร่ืองจกัรที่จะน าเข้า ถ้าเป็นเคร่ืองจกัรเก่าให้ใส่เลข 0 ถ้าเป็น

เคร่ืองจกัรใหม่ให้ใส่เลข 1 
3.17 Year   ปีทีเ่คร่ืองจกัรถกูผลิต (ค.ศ.) 
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21.13. งานขอจ านองเคร่ืองจักร(ในระบบ) 
ไฟล์ต้นฉบบัส าหรับงานขอจ านองเคร่ืองจกัร  ในระบบจะมี Sheet ส าหรับบนัทึกข้อมลู 2 Sheet 
1.ชื่อ Request-Mortgage 

 
 ประกอบด้วยข้อมลู 

1.1 PromoteCard   หมายเลขบตัรส่งเสริม 
1.2 Note    หมายหต ุ
1.3 MortgageRecipientName  ชื่อผู้ รับจ านอง 
1.4 MortgageRecipientAddress  ทีอ่ยู่ผู้ รับจ านอง 
1.5 MortgageSDate   วนัท่ีเร่ิมต้นรับจ านอง 
1.6 MortgageEDate   วนัท่ีสิน้สดุรับจ านอง 
1.7 ReleaseItemCount   จ านวนรายการของ Item 
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2.ชื่อ ReleaseItem 

 
ประกอบด้วยข้อมลู  
2.1 ReleaseItem   ล าดบัรายการ 
2.2 ApprovedNumber  เลขที่อนมุตัิสัง่ปล่อย (อก.หรือ นร.) 
2.3 Item Type   เลือกประเภทรายการ   
2.4 MachineName  ชื่อรายการ 
2.5 InvoiceItem   ล าดบัรายการสัง่ปล่อยใน Invoice 
2.6 DeclarationLineNo  ล าดบัรายการในใบขนสินค้าขาเข้า 
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21.14. งานขอจ านองเคร่ืองจักร(นอกระบบ) 
ไฟล์ต้นฉบบัส าหรับงานขอจ านองเคร่ืองจกัร นอกระบบจะมี Sheet ส าหรับบนัทึกข้อมลู 3 Sheet 
1.ชื่อ Request-MortgageOut 

 
ประกอบด้วยข้อมลู  
1.1 PromoteCard   หมายเลขบตัรส่งเสริม 
1.2 Note    หมายหต ุ
1.3 MortgageRecipientName  ชื่อผู้ รับจ านอง 
1.4 MortgageRecipientAddress  ที่อยู่ผู้ รับจ านอง 
1.5 MortgageSDate   วนัท่ีเร่ิมต้นรับจ านอง 
1.6 MortgageEDate   วนัท่ีสิน้สดุรับจ านอง 
1.7 ReleaseItemCount   จ านวนรายการของ Item 

 
 
 



 User Manual-eMT System 
 

446 

2.ชื่อ Release-Invoice 

 
ประกอบด้วยข้อมลู  
2.1 ReleaseType   ประเภทการสัง่ปล่อย 
2.2 InvoiceNumber  เลขที่ใบก ากบัสินค้า 
2.3 InvoiceDate   วนัท่ีใบก ากบัสินค้า 
2.4 ImportDate   วนัท่ีน าเข้า 
2.5 PortImport   ด่านท่ีเดินพิธีการ 
2.6 CountryImport  ส่งมาจากประเทศ 
2.7 Currency   สกลุเงิน 
2.8 ExchangeRate  อตัราแลกเปล่ียน 
2.9 Note    หมายเหต 
2.10 ApprovedNumber  เลขที่อนมุตัิ (อก.หรือ นร.) 
2.11 ApprovedDate  วนัท่ีอนมุตั ิ
2.12 NumberOfInvoiceItems จ านวนรายการในแต่ละ Invoice 
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3.ชื่อ ReleaseItem 

 
ประกอบด้วยข้อมลู  
3.1 ReleaseItem   ล าดบัรายการ 
3.2 ApprovedNumber  เลขทีอ่นมุตัิสัง่ปล่อย (อก.หรือ นร.) 
3.3 Item Type   เลือกประเภทรายการ   
.3.4 MachineName  ชื่อรายการ 
3.5 Quantity   จ านวนที่ขอจ านอง 
3.6 DutyRate   อตัราอากร 
3.7 InvoiceItem   ล าดบัรายการสัง่ปล่อยใน Invoice 
3.8 DeclarationLineNo  ล าดบัรายการในใบขนสินค้าขาเข้า 
3.9 ValueOfInvoice  มลูค่าตาม Invoice(ตามสกลุเงิน) 
3.10 DeclarationNumber  เลขที่ใบขนขาเข้า 
3.11 DeclarationDate  วนัท่ีใบขนขาเข้า 
3.12 SerialNumber  Serial Number 
3.13 Description   รายละเอียด 
3.14 MainMachine เป็นเคร่ืองจกัรหลกัหรือไม่ ถ้าไม่เป็นให้ใส่เลข 0 แตถ้่าเป็นเคร่ืองจกัร

หลกัให้ใส่เลข 1 
3.15 Unit   หน่วย 
3.16 Predicament สภาพของเคร่ืองจกัรที่จะน าเข้า ถ้าเป็นเคร่ืองจกัรเก่าให้ใส่เลข 0 ถ้าเป็น

เคร่ืองจกัรใหม่ให้ใส่เลข 1 
3.17 Year   ปีทีเ่คร่ืองจกัรถกูผลิต (ค.ศ.) 
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21.15. งานขอเช่าซือ้เคร่ืองจักร(ในระบบ) 
ไฟล์ต้นฉบบัส าหรับงานขอเชา่ซือ้เคร่ืองจกัร ในระบบจะมี Sheet ส าหรับบนัทึกข้อมลู 2 Sheet 
1.ชื่อ Request-Leasing 

 
 ประกอบด้วยข้อมลู 

1.1 PromoteCard   หมายเลขบตัรส่งเสริม 
1.2 Note    หมายหต ุ
1.3 LeasingAgent   ชื่อผู้ เชา่ซือ้ 
1.4 LeasingAgentAddress  อยู่ผู้ เช่าซือ้ 
1.5 LeasingSDate   วนัท่ีเร่ิมต้นเชา่ซือ้ 
1.6 LeasingEDate   วนัที่สิน้สดุเชา่ซือ้ 
1.7 ItemCount    จ านวนรายการของ Item 
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2.ชื่อ ReleaseItem 

 
ประกอบด้วยข้อมลู  
2.1 ReleaseItem   ล าดบัรายการ 
2.2 ApprovedNumber  เลขทีอ่นมุตัิสัง่ปล่อย (อก.หรือ นร.) 
2.3 Item Type   เลือกประเภทรายการ   
2.4 MachineName  ชื่อรายการ 
2.5 Quantity   จ านวนที่ขออนญุาตเชา่ซือ้ 
2.6 InvoiceItem   ล าดบัรายการสัง่ปล่อยใน Invoice 
2.7 DeclarationLineNo  ล าดบัรายการในใบขนสินค้าขาเข้า 
2.8 SerialNumber   Serial Number 
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21.16. งานขอเช่าซือ้เคร่ืองจักร(นอกระบบ) 
ไฟล์ต้นฉบบัส าหรับงานขอเชา่ซือ้เคร่ืองจกัร นอกระบบจะมี Sheet ส าหรับบนัทึกข้อมลู 3 Sheet 
1.ชื่อ Request-LeasingOut 

 
ประกอบด้วยข้อมลู  
1.1 PromoteCard   หมายเลขบตัรส่งเสริม 
1.2 Note    หมายหต ุ
1.3 LeasingAgent   ชื่อผู้ เชา่ซือ้ 
1.4 LeasingAgentAddress  ทีอ่ยู่ผู้ เช่าซือ้ 
1.5 LeasingSDate   วนัท่ีเร่ิมต้นเชา่ซือ้ 
1.6 LeasingEDate   วนัท่ีสิน้สดุเชา่ซือ้ 
1.7 NumberOfInvoices   จ านวน Invoice ก าหนดเพื่อใช้ในการตรวจสอบกบัข้อมลู  

Invoice ว่าจ านวนท่ีก าหนดมาใน ส่วนของ Releas-Invoice 
มีจ านวนเทา่ไหร่ 
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2.ชื่อ Release-Invoice 

 
ประกอบด้วยข้อมลู  
2.1 ReleaseType   ประเภทการสัง่ปล่อย 
2.2 InvoiceNumber  เลขที่ใบก ากบัสินค้า 
2.3 InvoiceDate   วนัท่ีใบก ากบัสินค้า 
2.4 ImportDate   วนัท่ีน าเข้า 
2.5 PortImport   ด่านที่เดินพิธีการ 
2.6 CountryImport  ส่งมาจากประเทศ 
2.7 Currency   สกลุเงิน 
2.8 ExchangeRate  อตัราแลกเปล่ียน 
2.9 Note    หมายเหต 
2.10 ApprovedNumber  เลขที่อนมุตัิ (อก.หรือ นร.) 
2.11 ApprovedDate  วนัท่ีอนมุตั ิ
2.12 NumberOfInvoiceItems จ านวนรายการในแต่ละ Invoice 
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3.ชื่อ ReleaseItem 

 
ประกอบด้วยข้อมลู  
3.1 ReleaseItem   ล าดบัรายการ 
3.2 ApprovedNumber  เลขทีอ่นมุตัิสัง่ปล่อย (อก.หรือ นร.) 
3.3 Item Type   เลือกประเภทรายการ   
.3.4 MachineName  ชื่อรายการ 
3.5 Quantity   จ านวนที่ขอจ านอง 
3.6 DutyRate   อตัราอากร 
3.7 InvoiceItem   ล าดบัรายการสัง่ปล่อยใน Invoice 
3.8 DeclarationLineNo  ล าดบัรายการในใบขนสินค้าขาเข้า 
3.9 ValueOfInvoice  มลูค่าตาม Invoice(ตามสกลุเงนิ) 
3.10 DeclarationNumber  เลขทีใ่บขนขาเข้า 
3.11 DeclarationDate  วนัท่ีใบขนขาเข้า 
3.12 SerialNumber  Serial Number 
3.13 Description   รายละเอียด 
3.14 MainMachine เป็นเคร่ืองจกัรหลกัหรือไม่ ถ้าไม่เป็นให้ใส่เลข 0 แตถ้่าเป็นเคร่ืองจกัร

หลกัให้ใส่เลข 1 
3.15 Unit   หน่วย 
3.16 Predicament สภาพของเคร่ืองจกัรที่จะน าเข้า ถ้าเป็นเคร่ืองจกัรเก่าให้ใส่เลข 0 ถ้าเป็น

เคร่ืองจกัรใหม่ให้ใส่เลข 1 
3.17 Year   ปีที่เคร่ืองจกัรถกูผลิต (ค.ศ.) 
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21.17. งานขอน าคร่ืองจักรไปใช้เพื่อการอื่น(ในระบบ) 
ไฟล์ต้นฉบบัส าหรับงานขอน าเคร่ืองจกัรไปใช้เพือ่การอืน่ ในระบบจะมี Sheet ส าหรับบนัทึกข้อมลู 2 Sheet 
1.ชื่อ Request-OtherUsed 

 
 ประกอบด้วยข้อมลู 

1.1 PromoteCard   หมายเลขบตัรส่งเสริม 
1.2 Note    หมายหต ุ
1.3 EngageProduction   รับจ้างผลิต 
1.4 EmployerName   ชื่อผู้ว่าจ้าง 
1.5 EmployerAddress   ที่อยู่ผู้ว่าจ้าง 
1.6 ReleaseItemCount   จ านวนรายการของ Item 

 
2.ชื่อ ReleaseItem 

 



 User Manual-eMT System 
 

454 

ประกอบด้วยข้อมลู  
2.1 ReleaseItem   ล าดบัรายการ 
2.2 ApprovedNumber  เลขทีอ่นมุตัิสัง่ปล่อย (อก.หรือ นร.) 
2.3 Item Type   เลือกประเภทรายการ   
2.4 MachineName  ชื่อรายการ 
2.5 Quantity   จ านวนที่ขอน าเคร่ืองจกัรไปใช้เพือ่การอื่น 
2.6 InvoiceItem   ล าดบัรายการสัง่ปล่อยใน Invoice 
2.7 DeclarationLineNo  ล าดบัรายการในใบขนสินค้าขาเข้า 
2.8 SerialNumber   Serial Number 
2.9 ProductionCapacity  ก าลงัการผลิต 

 

21.18. งานขอน าคร่ืองจักรไปใช้เพื่อการอื่น(นอกระบบ) 
ไฟล์ต้นฉบบัส าหรับงานขอน าเคร่ืองจกัรไปใช้เพื่อการอื่น นอกระบบจะมี Sheet ส าหรับบนัทึกข้อมลู 3 Sheet 
1.ชื่อ Request-OtherUsedOut 

 
ประกอบด้วยข้อมลู  
1.1 PromoteCard   หมายเลขบตัรส่งเสริม 
1.2 Note    หมายหต ุ
1.3 EngageProduction   รับจ้างผลิต 
1.4 EmployerName   ชื่อผู้ว่าจ้าง 
1.5 EmployerAddress   ที่อยู่ผู้ว่าจ้าง 
1.6 ReleaseItemCount   จ านวนรายการของ Item 
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2.ชื่อ Release-Invoice 

 
ประกอบด้วยข้อมลู  
2.1 ReleaseType   ประเภทการสัง่ปล่อย 
2.2 InvoiceNumber  เลขที่ใบก ากบัสินค้า 
2.3 InvoiceDate   วนัท่ีใบก ากบัสินค้า 
2.4 ImportDate   วนัท่ีน าเข้า 
2.5 PortImport   ด่านที่เดินพิธีการ 
2.6 CountryImport  ส่งมาจากประเทศ 
2.7 Currency   สกลุเงิน 
2.8 ExchangeRate  อตัราแลกเปล่ียน 
2.9 Note    หมายเหต 
2.10 ApprovedNumber  เลขที่อนมุตัิ (อก.หรือ นร.) 
2.11 ApprovedDate  วนัท่ีอนมุตั ิ
2.12 NumberOfInvoiceItems จ านวนรายการในแต่ละ Invoice 

 
3.ชื่อ ReleaseItem 
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ประกอบด้วยข้อมลู  
3.1 ReleaseItem   ล าดบัรายการ 
3.2 ApprovedNumber  เลขทีอ่นมุตัิสัง่ปล่อย (อก.หรือ นร.) 
3.3 Item Type   เลือกประเภทรายการ   
.3.4 MachineName  ชื่อรายการ 
3.5 Quantity   จ านวนที่ขอจ านอง 
3.6 DutyRate   อตัราอากร 
3.7 InvoiceItem   ล าดบัรายการสัง่ปล่อยใน Invoice 
3.8 DeclarationLineNo  ล าดบัรายการในใบขนสินค้าขาเข้า 
3.9 ValueOfInvoice  มลูค่าตาม Invoice(ตามสกลุเงิน) 
3.10 DeclarationNumber  เลขที่ใบขนขาเข้า 
3.11 DeclarationDate  วนัท่ีใบขนขาเข้า 
3.12 SerialNumber  Serial Number 
3.13 ProductionCapacity  ก าลงัการผลิต 
3.14 Description   รายละเอียด 
3.15 MainMachine เป็นเคร่ืองจกัรหลกัหรือไม่ ถ้าไม่เป็นให้ใส่เลข 0 แตถ้่าเป็นเคร่ืองจกัร

หลกัให้ใส่เลข 1 
3.16 Unit   หน่วย 
3.17 Predicament สภาพของเคร่ืองจกัรที่จะน าเข้า ถ้าเป็นเคร่ืองจกัรเก่าให้ใส่เลข 0 ถ้าเป็น

เคร่ืองจกัรใหม่ให้ใส่เลข 1 
3.18 Year   ปีที่เคร่ืองจกัรถกูผลิต (ค.ศ.) 
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21.19. งานขออนุญาตน าเคร่ืองจักรไปให้บุคคลอื่นใช้(ในระบบ) 
ไฟล์ต้นฉบบัส าหรับงานขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปให้บคุคลอื่นใช้ ในระบบจะมี Sheet ส าหรับบนัทึกข้อมลู 2 Sheet 
1.ชื่อ Request-OtherPerson 

 
 ประกอบด้วยข้อมลู 

1.1 PromoteCard   หมายเลขบตัรส่งเสริม 
1.2 Note    หมายหต ุ
1.3 EmployeeName   ชื่อผู้ รับจ้าง 
1.4 EmployeeAddress   ที่อยู่ผู้ รับจ้าง 
1.5 ContactPerson   ผู้ติดต่อ 
1.6 EngageSDate   วนัท่ีเร่ิมต้นรับจ้าง 
1.7 EngageEDate   วนัท่ีสิน้สดุรับจ้าง 
1.8 ReleaseItemCount   จ านวนรายการของ Item 
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2.ชื่อ ReleaseItem 

 
ประกอบด้วยข้อมลู  
2.1 ReleaseItem   ล าดบัรายการ 
2.2 ApprovedNumber  เลขที่อนมุตัิสัง่ปล่อย (อก.หรือ นร.) 
2.3 Item Type   เลือกประเภทรายการ   
2.4 MachineName  ชื่อรายการ 
2.5 Quantity   จ านวนที่ขอน าเคร่ืองจกัรไปให้บคุคลอื่นใช้ 
2.6 InvoiceItem   ล าดบัรายการสัง่ปล่อยใน Invoice 
2.7 DeclarationLineNo  ล าดบัรายการในใบขนสินค้าขาเข้า 
2.8 SerialNumber   Serial Number 
2.9 ProductionCapacity  ก าลงัการผลิต 

 



 User Manual-eMT System 
 

459 

 

21.20. งานขออนุญาตน าเคร่ืองจักรไปให้บุคคลอื่นใช้(นอกระบบ) 
ไฟล์ต้นฉบบัส าหรับงานขออนญุาตน าเคร่ืองจกัรไปให้บคุคลอื่นใช้ นอกระบบจะมี Sheet ส าหรับบนัทึกข้อมลู 3 Sheet 
1.ชื่อ Request-OtherPersonOut 

 
ประกอบด้วยข้อมลู  
1.1 PromoteCard   หมายเลขบตัรส่งเสริม 
1.2 Note    หมายหต ุ
1.3 EmployeeName   ชื่อผู้ รับจ้าง 
1.4 EmployeeAddress   ที่อยู่ผู้ รับจ้าง 
1.5 ContactPerson   ผู้ติดต่อ 
1.6 EngageSDate   วนัท่ีเร่ิมต้นรับจ้าง 
1.7 EngageEDate   วนัท่ีสิน้สดุรับจ้าง 
1.8 ReleaseItemCount   จ านวน Invoice ก าหนดเพื่อใช้ในการตรวจสอบกบัข้อมลู  

Invoice ว่าจ านวนท่ีก าหนดมาใน ส่วนของ Releas-Invoice 
มีจ านวนเทา่ไหร่ 
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2.ชื่อ Release-Invoice 

 
ประกอบด้วยข้อมลู  
2.1 ReleaseType   ประเภทการสัง่ปล่อย 
2.2 InvoiceNumber  เลขที่ใบก ากบัสินค้า 
2.3 InvoiceDate   วนัท่ีใบก ากบัสินค้า 
2.4 ImportDate   วนัท่ีน าเข้า 
2.5 PortImport   ด่านที่เดินพิธีการ 
2.6 CountryImport  ส่งมาจากประเทศ 
2.7 Currency   สกลุเงิน 
2.8 ExchangeRate  อตัราแลกเปล่ียน 
2.9 Note    หมายเหต 
2.10 ApprovedNumber  เลขที่อนมุตัิ (อก.หรือ นร.) 
2.11 ApprovedDate  วนัท่ีอนมุตั ิ
2.12 NumberOfInvoiceItems จ านวนรายการในแต่ละ Invoice 
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3.ชื่อ ReleaseItem 

 
ประกอบด้วยข้อมลู  
3.1 ReleaseItem   ล าดบัรายการ 
3.2 ApprovedNumber  เลขทีอ่นมุตัิสัง่ปล่อย (อก.หรือ นร.) 
3.3 Item Type   เลือกประเภทรายการ   
.3.4 MachineName  ชื่อรายการ 
3.5 Quantity   จ านวนท่ีขอจ านอง 
3.6 DutyRate   อตัราอากร 
3.7 InvoiceItem   ล าดบัรายการสัง่ปล่อยใน Invoice 
3.8 DeclarationLineNo  ล าดบัรายการในใบขนสินค้าขาเข้า 
3.9 ValueOfInvoice  มลูค่าตาม Invoice(ตามสกลุเงิน) 
3.10 DeclarationNumber  เลขที่ใบขนขาเข้า 
3.11 DeclarationDate  วนัที่ใบขนขาเข้า 
3.12 SerialNumber  Serial Number 
3.13 ProductionCapacity  ก าลงัการผลิต 
3.14 Description   รายละเอียด 
3.15 MainMachine เป็นเคร่ืองจกัรหลกัหรือไม่ ถ้าไม่เป็นให้ใส่เลข 0 แตถ้่าเป็นเคร่ืองจกัร

หลกัให้ใส่เลข 1 
3.16 Unit   หน่วย 
3.17 Predicament สภาพของเคร่ืองจกัรที่จะน าเข้า ถ้าเป็นเคร่ืองจกัรเก่าให้ใส่เลข 0 ถ้าเป็น

เคร่ืองจกัรใหม่ให้ใส่เลข 1 
3.18 Year   ปีทีเ่คร่ืองจกัรถกูผลิต (ค.ศ.) 

 

 


