
การใช้งานระบบ (eMTUpgrade 14 Function) 

 ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนร่วมกับสมาคมสโมสรนักลงทุน ได้ปรับปรุง

ระบบงาน eMT เพ่ิมเติม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ อำนวยความสะดวกในการใช้งานระบบให้กับผู้ใช้บริการ 

รวมถึงในส่วนของเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนนั้นประกอบด้วย 14 ฟังก์ชั่น ดังนี้ 

ลำดับ รายละเอียด ผู้ใช้งาน 

1 พัฒนาระบบงานหลังเดินพิธีการที่ต้องออกเอกสารให้เป็นแบบไร้เอกสาร (PAPERLESS)  บริษัท 

2 พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระบบ EMT ONLINE กับระบบฐานข้อมูลกลาง BCD  

ของสกท. 

ระบบ

ดำเนินการ 

3 ปรับปรุง FUNCTION งานขยายเวลานำเข้าเครื่องจักร โดยเพ่ิม MESSAGE คำแนะนำการระบุ

เหตุผลเพิ่มเติม  (ถูกกำหนดไว้ 4 หัวข้อ) 

บริษัท 

4 ปรับปรุงงานขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักรให้สามารถ UPLOAD ไฟล์ชี้แจงประกอบการ

พิจารณาเพ่ิมเติมได้ 

บริษัท 

5 ปรับปรุงการออกรายงานฝั่งผู้ประกอบการให้สามารถEXPORT ข้อมูลเป็น EXCEL ได้ บริษัท 

6 ปรับปรุงงานขออนุมัติสั่งปล่อยเครื่องจักรให้สามารถ EXPORT ข้อมูล เป็นEXCEL FILE  ได้  BOI,IC 

7 พัฒนา FUNCTION การจำกัดจำนวนรายการที่ยื่นขออนุมัติของงานแต่ละประเภท บริษัท 

8 พัฒนา FUNCTION สำหรับงาน PHASE 2 ให้สามารถUPLOAD EXCEL FILE ได ้ บริษัท 

9 เพ่ิมเติมชื่อด่านศุลกากรในหนังสือขอชำระภาษี และ หนังสือขอจำหน่ายแบบมีภาระภาษี บริษัท 
10 พัฒนา FUNCTION ประเภทงาน จำหน่าย บริจาค ทำลาย ให้เหมือนงานส่งคืน ส่งซ่อม

เครื่องจักร  

บริษัท 

11 พัฒนา FUNCTION การ MONITOR ระบบของผู้อำนวยการกอง  BOI 

12 พัฒนารายงานให้สามารถเรียกดู KPI ของงาน AUTO APPROVE (AVAILABILITY 99.9%)  ได้ IC 

13 การแก้ไข PASSWORD ระบบ EMT ส่วน ICUI  IC 

14 ปรับปรุงรายงานการเรียกเก็บภาษีให้ระบบสามารถMAPPING  กับข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าได้ บริษัท 

 

 



มีรายละเอียดการใช้งานในแต่ละฟังก์ชั่นดังนี้  

1. พัฒนาระบบงานหลังเดินพิธีการที่ต้องออกเอกสารให้เป็นแบบไร้เอกสาร (PAPERLESS) 
    (สำหรับบริษัท)  
 
จากเดิมการสั่งปล่อยเครื่องจักรก่อนเดินพิธีการและหลังเดินพิธีการ เมื่อบริษัท ยื่นคำขอสั่งปล่อยเครื่องจักรในระบบ 
ระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูลบัตรส่งเสริม ว่ายังมีระยะเวลาในการใช้สิทธิสั่งปล่อยหรือไม่ ถ้ามีระบบจะให้เข้าไปเพื่อ 
บันทึกข้อมูล Invoice ในการบันทึกรายละเอียดของ Invoice บริษัทฯ ต้องเลือกประเภทการสั่งปล่อย (สั่งปล่อยปกติ, 
สั่งปล่อยจากส่งซ่อม, สั่งปล่อยจากส่งซ่อม(นอกระบบ), สั่งปล่อยถอนค้ำ, สั่งปล่อยคืนอากร, สั่งปล่อยคืนอากรจากส่ง
ซ่อม, สั่งปล่อยคืนอากรจากส่งซ่อม(นอกระบบ) )และรายการขอสั่งปล่อย ระบบจะตรวจสอบชื่อรายการและจำนวนที่
สามารถขอสั่งปล่อยได้ในแต่ละรายการกรณีท่ีเป็นรายการเครื่องจักรแต่ถ้าเป็นรายการอะไหล่หรือรายการแม่พิมพ์ จะ
ตรวจสอบเฉพาะชื่อรายการตรงตามที่มีอยู่ในบัญชีหรือไม่ เมื่อบริษัทฯ บันทึกข้อมูลเรียบร้อย พร้อมส่งข้อมูล ระบบจะ
ทำการตรวจสอบประเภทของการสั่งปล่อยว่าเป็นการสั่งปล่อยก่อนเดินพิธีการหรือหลังเดินพิธีการ ถ้าเป็นสั่งปล่อยก่อน
เดินพิธีการ(สั่งปล่อยปกติ, สั่งปล่อยจากส่งซ่อม, สั่งปล่อยจากส่งซ่อม(นอกระบบ)) ระบบจะส่งข้อมูลการขอสั่ง
ปล่อยไปให้กรมศุลกากร ผ่านเครือข่าย NSW โดยระบบของกรมศุลกากรจะทำการตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลตาม
โครงสร้างที่ได้มีการตกลงทำกันไว้ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กับ กรมศุลกากร ถ้าข้อมูล
ที่ส่งไปถูกต้อง จะได้รับข้อมูลตอบกลับเป็น Accept ถ้าข้อมูลที่ส่งไปไม่ถูกต้องจะเป็น Reject และมีข้อความแจ้งผลการ 
Reject หรือ Duplicate กรณีมีการส่งซ้าหรือเลขที่อนุมัติส่งไปซ้า เมื่อระบบได้รับผลตอบกลับมาระบบจะทำการ 
Update สถานะคำขอให้เป็น อนุมัติ กรณีได้รับผลตอบกลับเป็น Accept และ ไม่อนุมัติ กรณีได้รับผลตอบกลับเป็น 
Reject หลังจากท่ีระบบได้ประมวลผลเป็น อนุมัติแล้ว บริษัทฯ จึงไปดำเนินการทำใบขนขาออกเพ่ือเดินพิธีการต่อไป 
แต่ถ้าเป็นสั่งปล่อยหลังเดินพิธีการ (สั่งปล่อยถอนค้ำ, สั่งปล่อยคืนอากร, สั่งปล่อยคืนอากรจากส่งซ่อม, สั่งปล่อยคืน
อากรจากส่งซ่อม(นอกระบบ)) เมื่อส่งข้อมูลระบบจะส่งข้อมูลไปท่ีเจ้าหน้าที่สมาคมสโมสรนักลงทุน (IC) เจ้าหน้าที่ IC 
จะพิมพ์เป็นหนังสือสั่งปล่อย ออกมาจากระบบและส่งให้เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
ลงนามอนุมัติหรือไม่อนุมัติ และส่งเอกสารที่ลงนามแล้วให้เจ้าหน้าที่ IC Scan และแนบไฟล์ที่ Scan กลับเข้าไปในคำขอ
สั่งปล่อย พร้อมทั้งกดปุ่ม อนุมัติ หรือไม่อนุมัติ ตามที่เจ้าหน้าที่ BOI ลงนามมาในหนังสือสั่งปล่อย ในกรณีเป็นการ
อนุมัติ เมื่อเจ้าหน้าที่ IC กดปุ่ม อนุมัติ ระบบจะทำงานเหมือนกรณี สั่งปล่อยก่อนเดินพิธีการ จนถึงการประมวลผลตอบ
กลับจากกรมศุลกากร 
 

ปัจจุบัน การทำงานของงานสั่งปล่อยเครื่องจักรหลังจากท่ีมีการแก้ไขให้เป็นระบบไร้เอกสาร (Paperless) คือ
การเปลี่ยนการทำงานของประเภทการสั่งปล่อยหลังเดินพิธีการ (สั่งปล่อยถอนค้ำ, สั่งปล่อยคืนอากร, สั่งปล่อยคืน
อากรจากส่งซ่อม, สั่งปล่อยคืนอากรจากส่งซ่อม(นอกระบบ)) ให้ทำงานเหมือนกับประเภทสั่งปล่อยก่อนเดินพิธีการ
(สั่งปล่อยปกติ, สั่งปล่อยจากส่งซ่อม, สั่งปล่อยจากส่งซ่อม(นอกระบบ)) เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการทำงานให้สะดวก
มากขึ้น และเป็นการลดปริมาณการใช้กระดาษในการติดต่อกับกรมศุลกากร ในการขอคืนอากร เมื่อบริษัทฯ ขอใช้สิทธิ
ในการขอคืนอาการสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรได้เลยโดยไม่ต้องแสดงเอกสารการขอใช้สิทธิขอคืนอากร 
 



2. พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระบบ EMT ONLINE กับระบบฐานข้อมลูกลาง BCD ของสกท. 

(เป็นการพัฒนาระบบสำหรับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และสมาคมสโมสรนักลงทนุ) 

 

3. ปรับปรุง FUNCTION งานขยายเวลานำเข้าเครื่องจักร โดยเพิ่ม MESSAGE คำแนะนำการระบุ

เหตุผลเพิ่มเติม  (สำหรับบริษัท) 
 ปรับปรุง Function งานขยายเวลานำเข้าเครื่องจักร โดยเพ่ิม Message คำแนะนำการระบุเหตุผลเพ่ิมเติม  

เพ่ิม Column หมายเหตุที่หน้าขอขยายเวลา  
ขอขยายเวลาย้อนหลังหน้าเดิม 

 
ขอขยายเวลาย้อนหลังหน้าจอใหม่  

 
 
 



ขอขยายเวลานำเข้าปกติหน้าจอเดิม 
 

 
 
ขอขยายเวลานำเข้าปกติหน้าจอใหม่ 

 
 

การทำงานเดิมการขอขยายเวลานำเข้าเครื่องจักรปกติ และขอขยายเวลาย้อนหลัง ช่องหมายเหตุขอขยายเวลา
เป็น Free Text คือ ให้บริษัทฯ บันทึกข้อมูลเหตุผลที่ต้องการขอขยายระยะเวลานำเข้า เพ่ือแจ้งเจ้าหน้าที่ แต่เนื่องจาก
เป็นการเปิดให้บริษัทฯ คีย์ข้อมูลชี้แจงเหตุผลขอขยายเวลาไม่มีรูปแบบทีช่ัดเจน ทำให้เกิดความหลากหลายและการ
ชี้แจงบางครั้งไม่มีเหตุผลที่ควรจะเป็นทำให้เจ้าหน้าทีไ่ม่สามารถนำมาประกอบการพิจารณาได้  



 
ดังนั้นการแก้ไขจึงได้ออกแบบเหตุผลการขอขยายเวลาที่มีรูปแบบชัดเจนเอาไว้แต่ในเหตุผลของการขอขยาย

เวลา มีตัวแปรที่เป็น ตัวเลขเปอร์เซ็นต์ มูลค่า วันที่ ที่เป็นข้อมูลที่ไม่แน่นอนของแต่ละโครงการ จึงได้ออกแบบการ
ทำงานเมื่อบริษัทฯ เลือกเหตุผลที่ต้องการชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ทราบ ระบบจะนำเหตุผลที่เลือกไปแสดงในช่องหมายเหตุที่
สามารถแก้ไข ได้เพ่ือให้บริษัทฯ ได้แก้ไขข้อมูลที่เป็นตัวแปร ของแต่ละโครงการที่ไม่เหมือนกัน เพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่
พิจารณาเหตุผลที่ขอขยายเวลา 
 

เพิ่มหน้าจอ เพิ่มแก้ไข ลบหมายเหตุ (ตรวจก่อนว่ามีการใช้หมายเหตุหรือไม่ ถ้าใช้ลบไม่ได้) 
เมนูหมายเหตุขอขยายเวลา 

 



 
การทำงานในส่วนของหมายเหตุขอขยายเวลา เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐานให้บริษัทฯ เลือกเพ่ือชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ทำ

การพิจารณาในการขอขยายเวลา ในการบันทึกสามารถแก้ไขหรือเพ่ิมเหตุผลที่ขอชี้แจงได้เพ่ือกาหนดให้เป็นรูปแบบที่
เป็นรูปแบบเดียวกันและไม่เกิดความหลากหลายของเหตุผลของการขอขยายเวลา โดยเบื้องต้นจะกำหนดหมายเหตุขอ
ขยายเวลาไว้ 4 หมายเหตุ เพื่อให้บริษัทฯ เลือก  
 
1. บริษัทยังนำเข้าเครื่องจักร ไม่ครบตามกำลังผลิตของโครงการที่ได้รับอนุมัติ โดยปัจจุบันมีกาลังผลิตร้อยละ...........ของ
โครงการ เริ่มผลิตเมื่อ...../ยังไม่ได้มีการผลิต มูลค่าเครื่องจักรที่ยังไม่ได้นำเข้ามูลค่าประมาณ….......... คิดเป็นร้อยละ
...................ของมูลค่าเครื่องจักรตามโครงการ คาดว่าจะนำเข้าครบถ้วนตามโครงการภายใน เดือน/ปี  
2. บริษัทนำเข้าเครื่องจักรยังไม่ครบตามโครงการ เนื่องจากอยู่ระหว่างก่อสร้างอาคารโรงงาน ซึ่งปัจจุบันการก่อสร้าง
แล้วเสร็จร้อยละ.......... และคาดว่าจะเริ่มนำเข้าเครื่องจักรเข้ามาติดตั้งได้ภายใน เดือน/ปี  
3. บริษัทได้ยื่นขอแก้ไขโครงการ เพ่ิมกำลังผลิตโดยการลงทุนเพิ่ม/แก้ไขกรรมวิธีการผลิต/…............. คาดว่าจะนำเข้า
เครื่องจักรที่ได้รับอนุมัติให้แก้ไขโครงการเข้ามาภายใน เดือน/ปี  
4. บริษัทได้นำเข้าเครื่องจักรก่อนได้รับอนุมัติให้การส่งเสริม คือ วันที่/เดือน/ปี แต่หลังวันยื่นคำขอคือ วันที่/เดือน/ปี 
โดยได้ดำเนินการเสียภาษีสงวนสิทธิ์เพื่อนำเครื่องจักรเข้าแล้ว  

 

 



4. ปรับปรุงงานขออนุมัตบิัญชีรายการเครื่องจักรให้สามารถ UPLOAD ไฟล์ชี้แจงประกอบการ

พิจารณาเพิ่มเติมได้ (สำหรับบริษัท) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ปรับปรุงการออกรายงานฝั่งผู้ประกอบการให้สามารถEXPORT ข้อมูลเปน็ EXCEL ได ้

 

 



 

 



 

 



 

 

6. ปรับปรุงงานขออนุมัตสิั่งปล่อยเคร่ืองจักรให้สามารถ EXPORT ข้อมูล เป็นEXCEL FILE ได ้

   (สำหรับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. พัฒนา FUNCTION การจำกัดจำนวนรายการที่ยื่นขออนุมัติของงานแต่ละประเภท 

   (สำหรับบริษัท)  

 ระบบจะจำกัดจำนวนรายการที่ยื่นขออนุมัติของงานแต่ละประเภท รายละเอียดดังตาราง 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. พัฒนา FUNCTION สำหรับงาน PHASE 2 ใหส้ามารถUPLOAD EXCEL FILE ได ้

   (สำหรับบริษัท) 

การออกแบบไฟล์ Excel จะกำหนดข้อมูลเป็น Sheet โดย Sheet ที่มีคำว่า Definition จะเป็น Sheet ที่

อธิบายการบันทึกข้อมูลของ Sheet ก่อนหน้า เช่น Sheet ชื่อ Definition-Request 5 Years เป็น Sheet ที่อธิบาย

การบันทึกข้อมูลของ Sheet Request 5 Years เป็นต้น 

 

 

 



1.Column PromoteCardเป็น หมายเลขบัตรส่งเสริม สามารถกำหนดข้อมูลเป็นตัวอักษรและตัวเลขรวมทั้ง 
ตัวอักษรที่อยู่บนแป้นคีย์บอร์ด  
2.Column Note เป็น หมายหตุ สามารถกำหนดข้อมูลเป็นตัวอักษรและตัวเลขรวมทั้งตัวอักษรที่อยู่บนแป้นคีย์บอร์ด  
3.Column ReleaseItemCountเป็น จำนวนรายการของ Item สามารถกำหนดได้เฉพาะเป็นตัวเลข 

 

1.ตัดบัญชีเครื่องจักรนำเข้าเกิน 5 ปี ในระบบ ต้องบันทึกข้อมูล 2 Sheet  
1.1Request-5Years  

 1.2. ReleaseItem 

 
 
PromoteCard   หมายถึง หมายเลขบัตรส่งเสริม  
Note     หมายถึง หมายหตุ  
ReleaseItemCount  หมายถึง จำนวนรายการของ Item 

 

 
 



ReleaseItem   หมายถึง ลำดับรายการ  
ApprovedNumber  หมายถึง เลขที่อนุมัติสั่งปล่อย (อก.หรือ นร.)  
Item Type   หมายถึง เลือกประเภทรายการ(Machine,Mold,Sparepart)  
MachineName   หมายถึง ชื่อรายการ  
Quantity    หมายถึง จำนวนที่ขอตัดบัญชีนำเข้าเกิน5ปี  
InvoiceItem   หมายถึง ลำดับรายการสั่งปล่อยใน Invoice  
DeclarationLineNo  หมายถึงลำดับรายการในใบขนสินค้าขาเข้า  
ImportDeclarationDate หมายถึงวันที่นำเข้าตามใบขนขาเข้า 

 
2.ตัดบัญชีเครื่องจักรนาเข้าเกิน 5 ปี นอกระบบ ต้องบันทึกข้อมูล 3 Sheet  

2.1Request-5Years  

2.2Release-Invoice  

2.3ReleaseItem 

 
 
PromoteCard   หมายถึง หมายเลขบัตรส่งเสริม  
Note     หมายถึง หมายหตุ  
NumberOfInvoices หมายถึง จำนวน Invoice กำหนดเพื่อใช้ในการตรวจสอบกับข้อมูล 

Invoice ว่าจำนวนที่กำหนดมาใน ส่วนของ Releas-Invoice มีจำนวน
เท่าไหร่ 



 
 

ReleaseType   หมายถึง ประเภทการสั่งปล่อย  
InvoiceNumber  หมายถึง เลขที่ใบกำกับสินค้า  
InvoiceDate   หมายถึง วันที่ใบกำกับสินค้า  
ImportDate   หมายถึง วันที่นำเข้า  
PortImport   หมายถึง ด่านที่เดินพิธีการ  
CountryImport   หมายถึง ส่งมาจากประเทศ  
Currency    หมายถึง สกุลเงิน  
ExchangeRate   หมายถึง อัตราแลกเปลี่ยน  
Note     หมายถึง หมายเหตุ  
ApprovedNumber  หมายถึง เลขที่อนุมัติ (อก.หรือ นร.)  
ApprovedDate   หมายถึง วันที่อนุมัติ  
NumberOfInvoiceItems หมายถึง จำนวนรายการในแต่ละ Invoice 



 

ReleaseItem   หมายถึง ลำดับรายการ  
ApprovedNumber  หมายถึง เลขที่อนุมัติสั่งปล่อย (อก.หรือ นร.)  
Item Type    หมายถึง เลือกประเภทรายการ  
MachineName   หมายถึง ชื่อรายการ  
Quantity    หมายถึงจำนวนที่ขอตัดบัญชีนำเข้าเกิน5ปี  
DutyRate   หมายถึง อัตราอากร  
InvoiceItem   หมายถึง ลำดับรายการสั่งปล่อยใน Invoice  
DeclarationLineNo  หมายถึง ลำดับรายการในใบขนสินค้าขาเข้า  
ValueOfInvoice  หมายถึงมูลค่าตาม Invoice(ตามสกุลเงิน)  
DeclarationNumber  หมายถึง เลขที่ใบขนขาเข้า  
DeclarationDate  หมายถึง วันที่ใบขนขาเข้า  
SerialNumber   หมายถึง Serial Number  
Description    หมายถึง รายละเอียด  
MainMachine หมายถึง เป็นเครื่องจักรหลักหรือไม่ ถ้าไม่เป็นให้ใส่เลข 0 แต่ถ้าเป็น 

เครื่องจักรหลักให้ใส่เลข 1  
Unit  หมายถึง หน่วย  
Predicament  หมายถึง สภาพของเครื่องจักรที่จะนำเข้า ถ้าเป็นเครื่องจักรเก่า 

ให้ใส่เลข 0 ถ้าเป็นเครื่องจักรใหม่ให้ใส่เลข 1  
Year     หมายถึง ปีที่เครื่องจักรถูกผลิต (ค.ศ.) 

 

 



3. ทำลายเครื่องจักร ในระบบ ต้องบันทึกข้อมูล 2 Sheet  

3.1Request-Destroy  

3.2. ReleaseItem 
 

 

PromoteCard   หมายถึง หมายเลขบัตรส่งเสริม  
Note     หมายถึง หมายเหตุ  
MethodDestroy  หมายถึง วิธีทำลาย  
RemainingCapacity  หมายถึง กำลังการผลิตคงเหลือของโครงการ  
ShowHowtoCalculateCapacityหมายถึง แสดงวิธีคำนวณกำลังการผลิต  
ReleaseItemCount  หมายถึง จำนวนรายการของ Item 

 

ReleaseItem   หมายถึงลำดับรายการ  
ApprovedNumber  หมายถึง เลขที่อนุมัติสั่งปล่อย (อก.หรือ นร.)  
Item Type    หมายถึง เลือกประเภทรายการ  
 
 



PartialMachine หมายถึง เป็นรายการเครื่องจักรทั้งตัวหรือเป็นอะไหล่ของรายการ ถ้าเป็น 
รายการเครื่องจักรทั้งตัวกำหนดเป็น 0 ถ้าเป็นรายการอะไหล่ของ 
เครื่องจักรกำหนดเป็น 1 ถ้ากำหนดเป็น 1 ชื่อรายการต้องไม่ตรง 
กับชื่อสั่งปล่อย  

MachineName   หมายถึง ชื่อรายการ  
Quantity    หมายถึง จำนวนที่ขอทำลาย  
InvoiceItem   หมายถึงลำดับรายการสั่งปล่อยใน Invoice  
DeclarationLineNo  หมายถึงลำดับรายการในใบขนสินค้าขาเข้า  
Serial Number    หมายถึง Serial Number 

4.ทำลายเครื่องจักร นอกระบบ ต้องบันทึกข้อมูล 3 Sheet  
4.1Request-DestroyOut 

4.2Release-Invoice  

4.3ReleaseItem 
 

 

 
PromoteCard   หมายถึง หมายเลขบัตรส่งเสริม  
Note     หมายถึง หมายหตุ  
MethodDestroy  หมายถึง วิธีทำลาย  
RemainingCapacity  หมายถึง กำลังการผลิตคงเหลือของโครงการ  
ShowHowtoCalculateCapacityหมายถึง แสดงวิธีคำนวณกำลังการผลิต  
NumberOfInvoices หมายถึง จำนวน Invoice กำหนดเพื่อใช้ในการตรวจสอบกับข้อมูล  

Invoice ว่าจำนวนที่กำหนดมาใน ส่วนของ Releas-Invoice  

มีจำนวนเท่าไหร่ 



 

ReleaseType   หมายถึง ประเภทการสั่งปล่อย  
InvoiceNumber  หมายถึง เลขที่ใบกำกับสินค้า  
InvoiceDate   หมายถึง วันที่ใบกำกับสินค้า  
ImportDate   หมายถึง วันที่นำเข้า  
PortImport   หมายถึงด่านที่เดินพิธีการ  
CountryImport   หมายถึงส่งมาจากประเทศ  
Currency    หมายถึง สกุลเงิน  
ExchangeRate   หมายถึง อัตราแลกเปลี่ยน  
Note     หมายถึง หมายเหตุ 
ApprovedNumber  หมายถึงเลขที่อนุมัติ (อก.หรือ นร.) 

ApprovedDate   หมายถึง วันที่อนุมัติ  

NumberOfInvoiceItems หมายถึงจำนวนรายการในแต่ละ Invoice 

 
 

 
 



ReleaseItem   หมายถึง ลำดับรายการ  
ApprovedNumber  หมายถึง เลขที่อนุมัติสั่งปล่อย (อก.หรือ นร.)  
Item Type   หมายถึงเลือกประเภทรายการ  
MachineName   หมายถึง ชื่อรายการ  
Quantity    หมายถึง จำนวนที่ขอทำลาย  
DutyRate   หมายถึง อัตราอากร  
InvoiceItem   หมายถึง ลำดับรายการสั่งปล่อยใน Invoice  
DeclarationLineNo  หมายถึง ลำดับรายการในใบขนสินค้าขาเข้า  
ValueOfInvoice  หมายถึง มูลค่าตาม Invoice(ตามสกุลเงิน) 
DeclarationNumber  หมายถึง เลขที่ใบขนขาเข้า  
DeclarationDate  หมายถึง วันที่ใบขนขาเข้า  
SerialNumber   หมายถึง Serial Number 
Description    หมายถึง รายละเอียด  
MainMachine หมายถึง เป็นเครื่องจักรหลักหรือไม่ ถ้าไม่เป็นให้ใส่เลข 0 แต่ถ้าเป็น 

เครื่องจักรหลักให้ใส่เลข 1 Unit หน่วย  
Predicament หมายถึงสภาพของเครื่องจักรที่จะนำเข้า ถ้าเป็นเครื่องจักรเก่าให้ใส่เลข 0 

ถ้าเป็นเครื่องจักรใหม่ให้ใส่เลข 1 Year ปีที่เครื่องจักรถูกผลิต  
(ค.ศ.) 

 
5.บริจาคเครื่องจักร ในระบบ ต้องบันทึกข้อมูล 2 Sheet  

5.1Request-Donate  

5.2ReleaseItem 
 

 
 



 
PromoteCard   หมายถึง หมายเลขบัตรส่งเสริม  
Note     หมายถึง หมายหตุ  
InstitutionDonate  หมายถึง หน่วยงานขอรับบริจาค  
RemainingCapacity  หมายถึง กำลังการผลิตคงเหลือของโครงการ  
ShowHowtoCalculateCapacity หมายถึงแสดงวิธีคำนวณกำลังการผลิต  
ReleaseItemCount   หมายถึง จำนวนรายการของ Item 
 

 
 
ReleaseItem   หมายถึง ลำดับรายการ  
ApprovedNumber  หมายถึง เลขที่อนุมัติสั่งปล่อย (อก.หรือ นร.)  
Item Type   หมายถงึเลือกประเภทรายการ  
PartialMachine หมายถึง เป็นรายการเครื่องจักรทั้งตัวหรือเป็นอะไหล่ของรายการ ถ้าเป็น 

รายการเครื่องจักรทั้งตัวกำหนดเป็น 0 ถ้าเป็นรายการอะไหล่ของ 
เครื่องจักรกำหนดเป็น 1 ถ้ากำหนดเป็น 1 ชื่อรายการต้องไม่ตรง 
กับชื่อสั่งปล่อย  

MachineName   หมายถึง ชื่อรายการ  
Quantity    หมายถึง จำนวนที่ขอบริจาค  
InvoiceItem   หมายถึง ลำดับรายการสั่งปล่อยใน Invoice  
DeclarationLineNo  หมายถึง ลำดับรายการในใบขนสินค้าขาเข้า  
Serial Number    หมายถึง Serial Number 

 
 
 



6.บริจาคเครื่องจักร นอกระบบ ต้องบันทึกข้อมูล 3 Sheet  
6.1Request-DonateOut 

6.2Release-Invoice  

6.3ReleaseItem 
 

 
 
PromoteCard   หมายถึง หมายเลขบัตรส่งเสริม  
Note     หมายถึง หมายหตุ  
InstitutionDonate  หมายถึง หน่วยงานขอรับบริจาค  
RemainingCapacity  หมายถึง กำลังการผลิตคงเหลือของโครงการ  
ShowHowtoCalculateCapacityหมายถึง แสดงวิธีคำนวณกำลังการผลิต  
NumberOfInvoices หมายถึง จำนวน Invoice กำหนดเพื่อใช้ในการตรวจสอบกับข้อมูล  

Invoice ว่าจำนวนที่กำหนดมาใน ส่วนของ Releas-Invoice  
มีจำนวนเท่าไหร่ 

 



 

 
ReleaseType   หมายถึง ประเภทการสั่งปล่อย  
InvoiceNumber  หมายถึง เลขที่ใบกำกับสินค้า  
InvoiceDate   หมายถึง วันที่ใบกำกับสินค้า  
ImportDate   หมายถึง วันที่นำเข้า  
PortImport   หมายถึง ด่านที่เดินพิธีการ  
CountryImport   หมายถึงส่งมาจากประเทศ  
Currency    หมายถึง สกุลเงิน  
ExchangeRate   หมายถึง อัตราแลกเปลี่ยน  
Note หมายถึง    หมายเหตุ  
ApprovedNumber  หมายถึง เลขที่อนุมัติ (อก.หรือ นร.) 
ApprovedDate   หมายถึง วันที่อนุมัติ  
NumberOfInvoiceItems หมายถึง จำนวนรายการในแต่ละ Invoice 

 



ReleaseItem   หมายถึง ลำดับรายการ  
ApprovedNumber  หมายถึง เลขที่อนุมัติสั่งปล่อย (อก.หรือ นร.)  
Item Type    หมายถึง เลือกประเภทรายการ  
MachineName   หมายถึง ชื่อรายการ  
Quantity   หมายถึงจำนวนที่ขอบริจาค  
DutyRate   หมายถึง อัตราอากร  
InvoiceItem   หมายถึง ลำดับรายการสั่งปล่อยใน Invoice  
DeclarationLineNo  หมายถึง ลำดับรายการในใบขนสินค้าขาเข้า  
ValueOfInvoice  หมายถึง มูลค่าตาม Invoice(ตามสกุลเงิน)  
DeclarationNumber  หมายถึง เลขที่ใบขนขาเข้า  
DeclarationDate  หมายถึง วันที่ใบขนขาเข้า 
SerialNumber   หมายถึง Serial Number  
Description    หมายถึง รายละเอียด  
MainMachine หมายถึง เป็นเครื่องจักรหลักหรือไม่ ถ้าไม่เป็นให้ใส่เลข 0 แต่ถ้าเป็น 

เครื่องจักรหลักให้ใส่เลข 1 Unitหน่วย  
Predicament  หมายถึง สภาพของเครื่องจักรที่จะนำเข้า ถ้าเป็นเครื่องจักรเก่าให้ใส่เลข 0 

ถ้าเป็นเครื่องจักรใหม่ให้ใส่เลข 1  
Year     หมายถึง ปีที่เครื่องจักรถูกผลิต (ค.ศ.) 

 
7.ชำระภาษีอากรเครื่องจักร ในระบบ ต้องบันทึกข้อมูล 2 Sheet  

7.1Request-DutyTax 

7.2ReleaseItem 
 

 
 
 



PromoteCard   หมายถึง หมายเลขบัตรส่งเสริม  
Note     หมายถึง หมายหตุ  
Port Import    หมายถึง เลือกท่าที่ของตกมาถึง  
ReleaseItemCount  หมายถึง จำนวนรายการของ Item 
 

 
 
ReleaseItem   หมายถึง ลำดับรายการ  
ApprovedNumber  หมายถึง เลขที่อนุมัติสั่งปล่อย (อก.หรือ นร.)  
Item Type    หมายถึง เลือกประเภทรายการ  
MachineName   หมายถึง ชื่อรายการ  
Quantity    หมายถึง จำนวนที่ขอชำระภาษีอากร  
InvoiceItem   หมายถึง ลำดับรายการสั่งปล่อยใน Invoice  
DeclarationLineNo  หมายถึง ลำดับรายการในใบขนสินค้าขาเข้า  
DeclarationNumber  หมายถึง เลขที่ใบขนสินค้า 

 
8.ชำระภาษีอากรเครื่องจักร นอกระบบ ต้องบันทึกข้อมูล 3 Sheet  

8.1Request-DutyTaxOut 

8.2Release-Invoice  

8.3ReleaseItem 
 



 
 
PromoteCard   หมายถึง หมายเลขบัตรส่งเสริม  
Note    หมายถึง หมายหตุ  
NumberOfInvoices หมายถึง จำนวน Invoice กำหนดเพื่อใช้ในการตรวจสอบกับข้อมูล 

Invoice ว่าจำนวนที่กำหนดมาใน ส่วนของ Releas-Invoice  

มีจำนวนเท่าไหร่ 

 

ReleaseType   หมายถึง ประเภทการสั่งปล่อย  
InvoiceNumber  หมายถึง เลขที่ใบกำกับสินค้า  
InvoiceDate   หมายถึง วันที่ใบกำกับสินค้า  
ImportDate   หมายถึง วันที่นำเข้า  
PortImport   หมายถึง ด่านที่เดินพิธีการ  
CountryImport   หมายถึง ส่งมาจากประเทศ  
Currency    หมายถึง สกุลเงิน  
ExchangeRate   หมายถึง อัตราแลกเปลี่ยน  



Note     หมายถึง หมายเหตุ  
ApprovedNumber  หมายถึง เลขที่อนุมัติ (อก.หรือ นร.)  
ApprovedDate   หมายถึง วันที่อนุมัติ 

NumberOfInvoiceItems หมายถึง จำนวนรายการในแต่ละ Invoice 

 
 

ReleaseItem   หมายถึงลำดับรายการ  
ApprovedNumber  หมายถึง เลขที่อนุมัติสั่งปล่อย (อก.หรือ นร.)  
Item Type   หมายถึง เลือกประเภทรายการ  
MachineName   หมายถึง ชื่อรายการ  
Quantity   หมายถึงจำนวนที่ขอชำระภาษีอากร  
DutyRate   หมายถึง อัตราอากร  
InvoiceItem   หมายถึง ลำดับรายการสั่งปล่อยใน Invoice  
DeclarationLineNo  หมายถึง ลำดับรายการในใบขนสินค้าขาเข้า  
ValueOfInvoice  หมายถึง มูลค่าตาม Invoice(ตามสกุลเงิน)  
DeclarationNumber  หมายถึง เลขที่ใบขนขาเข้า  
DeclarationDate  หมายถึง วันที่ใบขนขาเข้า 
SerialNumber   หมายถึง Serial Number  
Description    หมายถึง รายละเอียด 
MainMachine   หมายถึง เป็นเครื่องจักรหลักหรือไม่ ถ้าไม่เป็นให้ใส่เลข 0 แต่ถ้าเป็น 
                                          เครื่องจักรหลักให้ใส่เลข 1 Unitหน่วย  
Predicament    หมายถึง สภาพของเครื่องจักรที่จะนำเข้า ถ้าเป็นเครื่องจักรเก่าให้ใส่เลข 0 

                                                    ถ้าเป็นเครื่องจักรใหม่ให้ใส่เลข 1  
Year     หมายถึง ปีที่เครื่องจักรถูกผลิต (ค.ศ.) 

 



9.จำหน่ายเครื่องจักรไม่มีภาระภาษี ในระบบ ต้องบันทึกข้อมูล 2 Sheet  
9.1 Request-DistributeNoTax 

9.2 ReleaseItem 
 

 

 
PromoteCard   หมายถึง หมายเลขบัตรส่งเสริม  
Note     หมายถึง หมายหตุ  
RemainingCapacity  หมายถึง กำลังการผลิตคงเหลือของโครงการ  
ShowHowtoCalculateCapacityหมายถึง แสดงวิธีคำนวณกำลังการผลิต  
Port Import    หมายถึง เลือกท่าที่ของตกมาถึง  
ReleaseItemCount  หมายถึง จำนวนรายการของ Item 

 

 
 



ReleaseItem   หมายถึง ลำดับรายการ  
ApprovedNumber  หมายถึง เลขที่อนุมัติสั่งปล่อย (อก.หรือ นร.)  
Item Type    หมายถึง เลือกประเภทรายการ  
PartialMachine หมายถึง เป็นรายการเครื่องจักรทั้งตัวหรือเป็นอะไหล่ของรายการ ถ้าเป็น 

รายการเครื่องจักรทั้งตัวกำหนดเป็น 0 ถ้าเป็นรายการอะไหล่ของ 
เครื่องจักรกำหนดเป็น 1 ถ้ากำหนดเป็น 1 ชื่อรายการต้องไม่ตรง 
กับชื่อสั่งปล่อย  

MachineName   หมายถึง ชื่อรายการ  
Quantity    หมายถึง จำนวนที่ขอจำหน่าย  
InvoiceItem   หมายถึง ลำดับรายการสั่งปล่อยใน Invoice  
DeclarationLineNo  หมายถึง ลำดับรายการในใบขนสินค้าขาเข้า  

  DeclarationNumber  หมายถึง เลขที่ใบขนสินค้า 

10.จำหน่ายเครื่องจักรไม่มีภาระภาษี นอกระบบ ต้องบันทึกข้อมูล 3 Sheet  
10.1Request-Distribute  

10.2Release-Invoice  

10.3ReleaseItem 

 
 

PromoteCard   หมายถึง หมายเลขบัตรส่งเสริม  
Note     หมายถึง หมายหตุ  
RemainingCapacity  หมายถึง กำลังการผลิตคงเหลือของโครงการ  
ShowHowtoCalculateCapacityหมายถึงแสดงวิธีคำนวณกำลังการผลิต  
NumberOfInvoices  หมายถึง จำนวน Invoice กำหนดเพื่อใช้ในการตรวจสอบกับข้อมูล  

   Invoice ว่าจำนวนที่กำหนดมาใน ส่วนของ Releas-Invoice มีจำนวน        
        เท่าไหร่ 
 



 
 

ReleaseType   หมายถึง ประเภทการสั่งปล่อย  
InvoiceNumber  หมายถึง เลขที่ใบกำกับสินค้า  
InvoiceDate   หมายถึง วันที่ใบกำกับสินค้า  
ImportDate   หมายถึง วันที่นำเข้า  
PortImport   หมายถึง ด่านที่เดินพิธีการ  
CountryImport   หมายถึง ส่งมาจากประเทศ  
Currency    หมายถึง สกุลเงิน  
ExchangeRate   หมายถึง อัตราแลกเปลี่ยน  
Note     หมายถึง หมายเหตุ  
ApprovedNumber  หมายถึง เลขที่อนุมัติ (อก.หรือ นร.) 
ApprovedDate   หมายถึง วันที่อนุมัติ  
NumberOfInvoiceItems หมายถึง จำนวนรายการในแต่ละ Invoice 
 

 
 



ReleaseItem  หมายถึง ลำดับรายการ  
ApprovedNumber หมายถึง เลขที่อนุมัติสั่งปล่อย (อก.หรือ นร.)  
Item Type   หมายถึง เลือกประเภทรายการ  
MachineName  หมายถึง ชื่อรายการ  
Quantity   หมายถึง จำนวนที่ขอจำหน่าย  
DutyRate  หมายถึง อัตราอากร  
InvoiceItem  หมายถึง ลำดับรายการสั่งปล่อยใน Invoice  
DeclarationLineNo หมายถึง ลำดับรายการในใบขนสินค้าขาเข้า  
ValueOfInvoice หมายถึง มูลค่าตาม Invoice(ตามสกุลเงิน)  
DeclarationNumber หมายถึง เลขที่ใบขนขาเข้า 
DeclarationDate หมายถึง วันที่ใบขนขาเข้า  
SerialNumber  หมายถึง Serial Number 
Description   หมายถึง รายละเอียด  
MainMachine หมายถึง เป็นเครื่องจักรหลักหรือไม่ ถ้าไม่เป็นให้ใส่เลข 0 แต่ถ้าเป็นเครื่องจักรหลัก 

ให้ใส่เลข 1 Unit หน่วย  
Predicament  หมายถึง สภาพของเครื่องจักรที่จะนำเข้า ถ้าเป็นเครื่องจักรเก่าให้ใส่เลข 0 ถ้าเป็น 

เครื่องจักรใหม่ให้ใส่เลข 1  
Year    หมายถึง ปีที่เครื่องจักรถูกผลิต (ค.ศ.) 
 

11.จำหน่ายเครื่องจักรมีภาระภาษี ในระบบ ต้องบันทึกข้อมูล 2 Sheet  
11.1Request-DistributeWithTax 

11.2ReleaseItem 
 

 
 
 



PromoteCard   หมายถึง หมายเลขบัตรส่งเสริม  
Note     หมายถึง หมายหตุ  
RemainingCapacity  หมายถึง กำลังการผลิตคงเหลือของโครงการ  
ShowHowtoCalculateCapacityหมายถึง แสดงวิธีคำนวณกำลังการผลิต  
Port Import    หมายถึง เลือกท่าที่ของตกมาถึง  
ReleaseItemCount  หมายถึง จำนวนรายการของ Item 
 

 
 

 
ReleaseItem   หมายถึง ลำดับรายการ  
ApprovedNumber  หมายถึง เลขที่อนุมัติสั่งปล่อย (อก.หรือ นร.)  
Item Type    หมายถึง เลือกประเภทรายการ  
PartialMachine หมายถึง เป็นรายการเครื่องจักรทั้งตัวหรือเป็นอะไหล่ของรายการ ถ้าเป็น 

รายการเครื่องจักรทั้งตัวกำหนดเป็น 0 ถ้าเป็นรายการอะไหล่ของ 
เครื่องจักรกำหนดเป็น 1 ถ้ากำหนดเป็น 1 ชื่อรายการต้องไม่ตรงกับชื่อสั่ง
ปล่อย  

MachineName   หมายถึง ชื่อรายการ  
Quantity    หมายถึง จำนวนที่ขอจำหน่าย  
InvoiceItem   หมายถึง ลำดับรายการสั่งปล่อยใน Invoice  
DeclarationLineNo  หมายถึง ลำดับรายการในใบขนสินค้าขาเข้า  
DeclarationNumber  หมายถึง เลขที่ใบขนสินค้า 

 
 
 
 
 



12.จำหน่ายเครื่องจักรมีภาระภาษี นอกระบบ ต้องบันทึกข้อมูล 3 Sheet  
12.1Request-Distribute  

12.2Release-Invoice  

12.3ReleaseItem 
 

 
 

PromoteCard   หมายถึง หมายเลขบัตรส่งเสริม  
Note     หมายถึง หมายหตุ  
RemainingCapacity  หมายถึง กำลังการผลิตคงเหลือของโครงการ  
ShowHowtoCalculateCapacityหมายถึง แสดงวิธีคำนวณกำลังการผลิต  
NumberOfInvoices หมายถึง จำนวน Invoice กำหนดเพื่อใช้ในการตรวจสอบกับข้อมูล  

Invoice ว่าจำนวนที่กำหนดมาใน ส่วนของ Releas-Invoice มี 
จำนวนเท่าไหร่ 

 

 
 
 



ReleaseType   หมายถึง ประเภทการสั่งปล่อย  
InvoiceNumber  หมายถึง เลขที่ใบกำกับสินค้า 
InvoiceDate   หมายถึง วันที่ใบกำกับสินค้า  
ImportDate   หมายถึง วันที่นำเข้า  
PortImport   หมายถึง ด่านที่เดินพิธีการ  
CountryImport   หมายถึง ส่งมาจากประเทศ  
Currency   หมายถึง สกุลเงิน  
ExchangeRate   หมายถึง อัตราแลกเปลี่ยน  
Note     หมายถึง หมายเหตุ  
ApprovedNumber  หมายถึง เลขที่อนุมัติ (อก.หรือ นร.) 
ApprovedDate   หมายถึง วันที่อนุมัติ  

 
ReleaseItem   หมายถึง ลำดับรายการ  
ApprovedNumber  หมายถึง เลขที่อนุมัติสั่งปล่อย (อก.หรือ นร.)  
Item Type    หมายถึง เลือกประเภทรายการ  
MachineName   หมายถึง ชื่อรายการ  
Quantity    หมายถึง จำนวนที่ขอตัดบัญชีนำเข้าเกิน5ปี  
DutyRate   หมายถึง อัตราอากร  
InvoiceItem   หมายถึง ลำดับรายการสั่งปล่อยใน Invoice  
DeclarationLineNo  หมายถึง ลำดับรายการในใบขนสินค้าขาเข้า  
ValueOfInvoice  หมายถึง มูลค่าตาม Invoice(ตามสกุลเงิน)  
DeclarationNumber  หมายถึง เลขที่ใบขนขาเข้า  
DeclarationDate  หมายถึง วันที่ใบขนขาเข้า 
SerialNumber   หมายถึง Serial Number 
Description    หมายถึง รายละเอียด  



MainMachine หมายถึง เป็นเครื่องจักรหลักหรือไม่ ถ้าไม่เป็นให้ใส่เลข 0 แต่ถ้าเป็น
เครื่องจักรหลักให้ใส่เลข 1 Unit หน่วย  

Predicament  หมายถึง สภาพของเครื่องจักรที่จะนำเข้า ถ้าเป็นเครื่องจักรเก่าให้ใส่เลข 0 
ถ้าเป็นเครื่องจักรใหม่ให้ใส่เลข 1  

 Year     หมายถึง ปีที่เครื่องจักรถูกผลิต (ค.ศ.) 
 
 
 

13.จำนองเครื่องจักร ในระบบ ต้องบันทึกข้อมูล 2 Sheet  
13.1Request-Mortgage  

13.2ReleaseItem 
 

 
 
PromoteCard   หมายถึง หมายเลขบัตรส่งเสริม  
Note     หมายถึง หมายหตุ  
MortgageRecipientName หมายถึง ชื่อผู้รับจำนอง  
MortgageRecipientAddress หมายถึง ที่อยู่ผู้รับจำนอง  
MortgageSDate   หมายถึง วันที่เริ่มต้นรับจำนอง  
MortgageEDate   หมายถึง วันที่สิ้นสุดรับจำนอง  
ReleaseItemCount  หมายถึง จำนวนรายการของ Item 
 



 
 

 
ReleaseItem  หมายถึง ลำดับรายการ  
ApprovedNumber หมายถึง เลขที่อนุมัติสั่งปล่อย (อก.หรือ นร.)  
Item Type   หมายถึง เลือกประเภทรายการ  
MachineName  หมายถึง ชื่อรายการ  
InvoiceItem  หมายถึง ลำดับรายการสั่งปล่อยใน Invoice  

  DeclarationLineNo หมายถึง ลำดับรายการในใบขนสินค้าขาเข้า 

 

14.จานองเครื่องจักร นอกระบบ ต้องบันทึกข้อมูล 3 Sheet  

14.1Request-MortgageOut 

14.2Release-Invoice  

14.3ReleaseItem 
 

 
 



PromoteCard   หมายถึง บัตรส่งเสริม  
Note     หมายถึง หมายหตุ  
MortgageRecipientName หมายถึง ชื่อผู้รับจำนอง  
MortgageRecipientAddress หมายถึง ที่อยู่ผู้รับจำนอง  
MortgageSDate   หมายถึง วันที่เริ่มต้นรับจำนอง  
MortgageEDate   หมายถึง วันที่สิ้นสุดรับจำนอง  
ReleaseItemCount  หมายถึง จำนวนรายการของ Item 

 

ReleaseType   หมายถึง ประเภทการสั่งปล่อย  
InvoiceNumber  หมายถึง เลขที่ใบกำกับสินค้า  
InvoiceDate   หมายถึง วันที่ใบกำกับสินค้า  
ImportDate   หมายถึง วันที่นำเข้า  
PortImport   หมายถึง ด่านที่เดินพิธีการ  
CountryImport   หมายถึง ส่งมาจากประเทศ  
Currency    หมายถึง สกุลเงิน  
ExchangeRate   หมายถึง อัตราแลกเปลี่ยน  
Note     หมายถึง หมายเหตุ 
ApprovedNumber  หมายถึง เลขที่อนุมัติ (อก.หรือ นร.)  
ApprovedDate   หมายถึง วันที่อนุมัติ  
NumberOfInvoiceItems หมายถึง จำนวนรายการในแต่ละ Invoice 



 

ReleaseItem   หมายถึง ลำดับรายการ  
ApprovedNumber  หมายถึง เลขที่อนุมัติสั่งปล่อย (อก.หรือ นร.)  
Item Type    หมายถึง เลือกประเภทรายการ  
MachineName   หมายถึง ชื่อรายการ  
Quantity    หมายถึง จำนวนที่ขอจำนอง  
DutyRate   หมายถึง อัตราอากร  
InvoiceItem   หมายถึง ลำดับรายการสั่งปล่อยใน Invoice  
DeclarationLineNo  หมายถึง ลำดับรายการในใบขนสินค้าขาเข้า  
ValueOfInvoice  หมายถึง มูลค่าตาม Invoice(ตามสกุลเงิน)  
DeclarationNumber  หมายถึง เลขที่ใบขนขาเข้า 
DeclarationDate  หมายถึง วันที่ใบขนขาเข้า  
SerialNumber   หมายถึง Serial Number 
Description    หมายถึง รายละเอียด  
MainMachine หมายถึง เป็นเครื่องจักรหลักหรือไม่ ถ้าไม่เป็นให้ใส่เลข 0 แต่ถ้าเป็น

เครื่องจักรหลักให้ใส่เลข 1 Unit หน่วย  
Predicament  หมายถึง สภาพของเครื่องจักรที่จะนำเข้า ถ้าเป็นเครื่องจักรเก่าให้ใส่เลข 0 

ถ้าเป็นเครื่องจักรใหม่ให้ใส่เลข 1  
Year     หมายถึง ปีที่เครื่องจักรถูกผลิต (ค.ศ.) 

 

 

 

 

 



15.ขออนุญาตเช่าซื้อเครื่องจักร ในระบบ ต้องบันทึกข้อมูล 2 Sheet  
15.1Request-Leasing  

15.2ReleaseItem 
 

 

PromoteCard   หมายถึง หมายเลขบัตรส่งเสริม  
Note     หมายถึง หมายเหตุ  
LeasingAgent   หมายถึง ชื่อผู้เช่าซื้อ  
LeasingAgentAddress  หมายถึง ที่อยู่ผู้เช่าซื้อ  
LeasingSDate   หมายถึง วันที่เริ่มต้นเช่าซื้อ  
LeasingEDate   หมายถึง วันที่สิ้นสุดเช่าซื้อ  
ItemCount   หมายถึง จำนวนรายการของ Item 

 

 
 



ReleaseItem   หมายถึง ลำดับรายการ  
ApprovedNumber  หมายถึง เลขที่อนุมัติสั่งปล่อย (อก.หรือ นร.)  
Item Type   หมายถึง เลือกประเภทรายการ  
MachineName   หมายถึง ชื่อรายการ  
Quantity    หมายถึง จำนวนที่ขออนุญาตเช่าซื้อ  
InvoiceItem   หมายถึง ลำดับรายการสั่งปล่อยใน Invoice  
DeclarationLineNo  หมายถึง ลำดับรายการในใบขนสินค้าขาเข้า  
SerialNumber   หมายถึง Serial Number 

 
16.ขออนุญาตเช่าซื้อเครื่องจักร นอกระบบ ต้องบันทึกข้อมูล 3 Sheet  

16.1Request-LeasingOut 

16.2Release-Invoice  

16.3ReleaseItem 

 
 

PromoteCard   หมายถึง หมายเลขบัตรส่งเสริม  
Note     หมายถึง หมายหตุ  
LeasingAgent   หมายถึง ชื่อผู้เช่าซื้อ  
LeasingAgentAddress  หมายถึง ที่อยู่ผู้เช่าซื้อ  
LeasingSDate   หมายถึง วันที่เริ่มต้นเช่าซื้อ  
LeasingEDate   หมายถึง วันที่สิ้นสุดเช่าซื้อ  
NumberOfInvoices หมายถึง จำนวน Invoice กำหนดเพื่อใช้ในการตรวจสอบกับข้อมูล  

Invoice ว่าจำนวนที่กำหนดมาใน ส่วนของ Releas-Invoice มี 
จำนวนเท่าไหร่ 

 



 
 

ReleaseType   หมายถึง ประเภทการสั่งปล่อย  
InvoiceNumber  หมายถึง เลขที่ใบกำกับสินค้า  
InvoiceDate   หมายถึง วันที่ใบกำกับสินค้า  
ImportDate   หมายถึง วันที่นำเข้า  
PortImport   หมายถึง ด่านที่เดินพิธีการ  
CountryImport   หมายถึง ส่งมาจากประเทศ  
Currency   หมายถึง สกุลเงิน  
ExchangeRate   หมายถึง อัตราแลกเปลี่ยน  
Note     หมายถึง หมายเหตุ  
ApprovedNumber  หมายถึง เลขที่อนุมัติ (อก.หรือ นร.) 
ApprovedDate   หมายถึง วันที่อนุมัติ  
NumberOfInvoiceItems หมายถึง จำนวนรายการในแต่ละ Invoice 

 
 



ReleaseItem   หมายถึง ลำดับรายการ  
ApprovedNumber  หมายถึง เลขที่อนุมัติสั่งปล่อย (อก.หรือ นร.)  
Item Type    หมายถึง เลือกประเภทรายการ  
MachineName   หมายถึง ชื่อรายการ  
Quantity   หมายถึง จำนวนที่ขอเช่าซื้อ  
DutyRate   หมายถึง อัตราอากร  
InvoiceItem   หมายถึง ลำดับรายการสั่งปล่อยใน Invoice  
DeclarationLineNo  หมายถึง ลำดับรายการในใบขนสินค้าขาเข้า  
ValueOfInvoice  หมายถึง มูลค่าตาม Invoice(ตามสกุลเงิน)  
DeclarationNumber  หมายถึง เลขที่ใบขนขาเข้า 
DeclarationDate  หมายถึง วันที่ใบขนขาเข้า  
SerialNumber   หมายถึง Serial Number  
Description    หมายถึง รายละเอียด 
MainMachine   หมายถึง เป็นเครื่องจักรหลักหรือไม่ ถ้าไม่เป็นให้ใส่เลข 0 แต่ถ้าเป็น  
                                          เครื่องจักรหลักให้ใส่เลข 1 Unit หน่วย  
Predicament    หมายถึง สภาพของเครื่องจักรที่จะนำเข้า ถ้าเป็นเครื่องจักรเก่าให้ใส่เลข 0  
                                          ถ้าเป็นเครื่องจักรใหม่ให้ใส่เลข 1  
Year     หมายถึง ปีที่เครื่องจักรถูกผลิต (ค.ศ.) 

 

17.นาเครื่องจักรไปใช้เพื่อการอื่น ในระบบ ต้องบันทึกข้อมูล 2 Sheet  
17.1 Request-OtherUsed 

17.2ReleaseItem 
 

 
 
 



PromoteCard   หมายถึง หมายเลขบัตรส่งเสริม  
Note     หมายถึง หมายเหตุ  
EngageProduction  หมายถึง รับจ้างผลิต  
EmployerName  หมายถึง ชื่อผู้ว่าจ้าง  
EmployerAddress  หมายถึง ที่อยู่ผู้ว่าจ้าง  
ReleaseItemCount  หมายถึง จำนวนรายการของ Item 
 

 
 
 

ReleaseItem   หมายถึง ลำดับรายการ  
ApprovedNumber  หมายถึง เลขที่อนุมัติสั่งปล่อย (อก.หรือ นร.)  
Item Type   หมายถึง เลือกประเภทรายการ  
MachineName   หมายถึง ชื่อรายการ  
InvoiceItem   หมายถึง ลำดับรายการสั่งปล่อยใน Invoice  
DeclarationLineNo  หมายถึง ลำดับรายการในใบขนสินค้าขาเข้า  
SerialNumber   หมายถึง Serial Number  
ProductionCapacity  หมายถึง กำลังการผลิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18.นำเครื่องจักรไปใช้เพื่อการอื่น นอกระบบ ต้องบันทึกข้อมูล 3 Sheet  
18.1Request-OtherUsedOut 

18.2Release-Invoice  

18.3ReleaseItem 
 

 
 
 
PromoteCard   หมายถึง หมายเลขบัตรส่งเสริม  
Note     หมายถึง หมายเหตุ  
EngageProduction  หมายถึง รับจ้างผลิต  
EmployerName  หมายถึง ชื่อผู้ว่าจ้าง  
EmployerAddress  หมายถึง ที่อยู่ผู้ว่าจ้าง  
ReleaseItemCount  หมายถึง จำนวนรายการของ Item 
 

 
 

ReleaseType   หมายถึง ประเภทการสั่งปล่อย  
InvoiceNumber  หมายถึง เลขที่ใบกำกับสินค้า  
InvoiceDate   หมายถึง วันที่ใบกำกับสินค้า  



ImportDate   หมายถึง วันที่นำเข้า  
PortImport   หมายถึง ด่านที่เดินพิธีการ  
CountryImport   หมายถึง ส่งมาจากประเทศ  
Currency    หมายถึง สกุลเงิน  
ExchangeRate   หมายถึง อัตราแลกเปลี่ยน  
Note     หมายถึง หมายเหตุ  
ApprovedNumber  หมายถึง เลขที่อนุมัติ (อก.หรือ นร.) 
ApprovedDate   หมายถึง วันที่อนุมัติ  
NumberOfInvoiceItems หมายถึง จำนวนรายการในแต่ละ Invoice 
 

 
 
ReleaseItem   หมายถึง ลำดับรายการ  
ApprovedNumber  หมายถึง เลขที่อนุมัติสั่งปล่อย (อก.หรือ นร.)  
Item Type    หมายถึง เลือกประเภทรายการ  
MachineName   หมายถึง ชื่อรายการ  
Quantity    หมายถึง จำนวนที่ขอนำไปใช้เพ่ือการอ่ืน  
DutyRate   หมายถึง อัตราอากร  
InvoiceItem   หมายถึง ลำดับรายการสั่งปล่อยใน Invoice  
DeclarationLineNo  หมายถึง ลำดับรายการในใบขนสินค้าขาเข้า  
ValueOfInvoice  หมายถึง มูลค่าตาม Invoice(ตามสกุลเงิน) 
DeclarationNumber  หมายถึง เลขที่ใบขนขาเข้า  
DeclarationDate  หมายถึง วันที่ใบขนขาเข้า  
SerialNumber   หมายถึง Serial Number  
Description    หมายถึง รายละเอียด  
MainMachine   หมายถึง เป็นเครื่องจักรหลักหรือไม่ ถ้าไม่เป็นให้ใส่เลข 0 แต่ถ้าเป็น   



                                          เครื่องจักรหลักให้ใส่เลข 1 Unit หน่วย 
Predicament   หมายถึง สภาพของเครื่องจักรที่จะนำเข้า ถ้าเป็นเครื่องจักรเก่าให้ใส่เลข 0   
                                          ถ้าเป็นเครื่องจักรใหม่ให้ใส่เลข 1  
Year     หมายถึง ปีที่เครื่องจักรถูกผลิต (ค.ศ.) 
 

19.นำเครื่องจักรไปให้บุคคลอ่ืนใช้ ในระบบ ต้องบันทึกข้อมูล 2 Sheet  
19.1Request-OtherPerson 

19.2ReleaseItem 
 

 
 

PromoteCard   หมายถึง หมายเลขบัตรส่งเสริม  
Note     หมายถึง หมายเหตุ  
EmployeeName  หมายถึง ชื่อผู้รับจ้าง  
EmployeeAddress  หมายถึง ที่อยู่ผู้รับจ้าง  
ContactPerson   หมายถึง ผู้ติดต่อ  
EngageSDate   หมายถึง วันที่เริ่มต้นรับจ้าง  
EngageEDate   หมายถึง วันที่สิ้นสุดรับจ้าง  
ReleaseItemCount  หมายถึง จำนวนรายการของ Item 

 



 
 
ReleaseItem   หมายถึง ลำดับรายการ  
ApprovedNumber  หมายถึง เลขที่อนุมัติสั่งปล่อย (อก.หรือ นร.)  
Item Type    หมายถึง เลือกประเภทรายการ  
MachineName   หมายถึง ชื่อรายการ  
Quantity    หมายถึง จำนวนที่ขอนำเครื่องจักรไปให้บุคคลอ่ืนใช้  
InvoiceItem   หมายถึง ลำดับรายการสั่งปล่อยใน Invoice  
DeclarationLineNo  หมายถึง ลำดับรายการในใบขนสินค้าขาเข้า  
SerialNumber   หมายถึง Serial Number  
ProductionCapacity  หมายถึง กำลังการผลิต 
 

20.นำเครื่องจักรไปให้บุคคลอ่ืนใช้ นอกระบบ ต้องบันทึกข้อมูล 3 Sheet  
20.1Request-OtherPersonOut 

20.2Release-Invoice  

20.3ReleaseItem 
 

 



 
PromoteCard   หมายถึง หมายเลขบัตรส่งเสริม  
Note     หมายถึง หมายเหตุ  
EmployeeName  หมายถึง ชื่อผู้รับจ้าง  
EmployeeAddress  หมายถึง ที่อยู่ผู้รับจ้าง  
ContactPerson   หมายถึง ผู้ติดต่อ  
EngageSDate   หมายถึง วันที่เริ่มต้นรับจ้าง  
EngageEDate   หมายถึง วันที่สิ้นสุดรับจ้าง  
ReleaseItemCount หมายถึง จำนวน Invoice กำหนดเพื่อใช้ในการตรวจสอบกับข้อมูล 

Invoice ว่าจำนวนที่กำหนดมาใน ส่วนของ Releas-Invoice มีจำนวน
เท่าไหร่ 

 

 
 
ReleaseType   หมายถึง ประเภทการสั่งปล่อย  
InvoiceNumber  หมายถึง เลขที่ใบกำกับสินค้า  
InvoiceDate   หมายถึง วันที่ใบกำกับสินค้า  
ImportDate   หมายถึง วันที่นำเข้า  
PortImport   หมายถึง ด่านที่เดินพิธีการ  
CountryImport   หมายถึง ส่งมาจากประเทศ  
Currency    หมายถึง สกุลเงิน  
ExchangeRate   หมายถึง อัตราแลกเปลี่ยน  
Note     หมายถึง หมายเหตุ  
ApprovedNumber  หมายถึง เลขที่อนุมัติ (อก.หรือ นร.) 
ApprovedDate   หมายถึง วันที่อนุมัติ  
NumberOfInvoiceItems หมายถึง จำนวนรายการในแต่ละ Invoice  



 

 

ReleaseItem   หมายถึง ลำดับรายการ  
ApprovedNumber  หมายถึง เลขที่อนุมัติสั่งปล่อย (อก.หรือ นร.)  
Item Type    หมายถึง เลือกประเภทรายการ  
MachineName   หมายถึง ชื่อรายการ  
Quantity    หมายถึง จำนวนที่ขอนำไปใช้เพ่ือการอ่ืน  
DutyRate   หมายถึง อัตราอากร  
InvoiceItem   หมายถึง ลำดับรายการสั่งปล่อยใน Invoice  
DeclarationLineNo  หมายถึง ลำดับรายการในใบขนสินค้าขาเข้า  
ValueOfInvoice  หมายถึง มูลค่าตาม Invoice(ตามสกุลเงิน) 
DeclarationNumber  หมายถึง เลขที่ใบขนขาเข้า  
DeclarationDate  หมายถึง วันที่ใบขนขาเข้า  
SerialNumber   หมายถึง Serial Number  
Description    หมายถึง รายละเอียด  
MainMachine หมายถึง เป็นเครื่องจักรหลักหรือไม่ ถ้าไม่เป็นให้ใส่เลข 0 แต่ถ้าเป็น         

เครื่องจักรหลักให้ใส่เลข 1 Unit หน่วย 
Predicament  หมายถึง สภาพของเครื่องจักรที่จะนำเข้า ถ้าเป็นเครื่องจักรเก่าให้ใส่เลข 0 

ถ้าเป็นเครื่องจักรใหม่ให้ใส่เลข 1  
Year     หมายถึง ปีที่เครื่องจักรถูกผลิต (ค.ศ.) 

 

 

 



9. เพ่ิมเติมชื่อด่านศุลกากรในหนังสือขอชำระภาษี และ หนังสือขอจำหน่ายแบบมีภาระภาษี 

   (สำหรับบริษัท) 

 

 



 



 



 



 



 

 



10. พัฒนา FUNCTION ประเภทงาน จำหน่าย บริจาค ทำลาย ให้เหมือนงานส่งคืน ส่งซ่อม 

     เครื่องจักร (สำหรับบริษัท) 

การทำงานในปัจจุบัย การกำหนดรายการจำหน่าย บริจาค หรือทำลาย เป็นการเลือกจากรายการสั่งปล่อยไม่

ว่าจะเป็นรายการก่อนเดินพิธีการหรือหลังเดินพิธีการ เมื่อเลือกรายการระบบจะให้กำหนดจำนวน และ Serial 

Number ของรายการนั้น และระบบจะทำการตัดตัวเลขออกจาการสั่งปล่อย ตั้งแต่การบันทึกคำขอในสถานะ บันทึกคำ

ขอแล้วรอส่งคำขอ   

ส่วนการทำงานใหม่ในการแก้ไขระบบ รายการจำหน่าย บริจาค หรือทำลาย ของรายการที่เป็นรายการ

เครื่องจักร  ไม่ใช่รายการอะไหล่หรือแม่พิมพ์ จะสามารถกำหนดให้รายการดังกล่าวเป็นรายการเครื่องจักรหรือเป็นส่วน

ใดส่วนหนึ่งของรายการเครื่องจักรนั้น  ในกรณีที่ต้องการกำหนดให้เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของรายการเครื่องจักรนั้น ให้

เลือก Option  ชื่อรายการที่ไม่ตรงชื่อในบัญชี  ระบบจะเปิดให้แก้ไขชื่อรายการเครื่องจักรนั้น และกำหนดจำนวน และ 

Serial Number ของรายการนั้น และระบบจะไม่ตัดตัวเลขออกจากรายการสั่งปล่อย โดยรายการดังกล่าวสามารถนำไป 

จำหน่าย บริจาค ทำลาย หรือส่งคืน ได้ตามจำนวนที่มีอยู่ 

หน้าจอกำหนดรายการจำหน่าย(เดิม) 

 

 

 

 

 



หน้าจอกำหนดรายการจำหน่าย(ใหม่) 

 

หน้าจอกำหนดรายการบริจาค(เดิม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้าจอกำหนดรายการบริจาค(ใหม่) 

 

หน้าจอกำหนดรายการทำลาย(เดิม) 

 

 

 

 

 

 

 



หน้าจอกำหนดรายการทำลาย(ใหม่) 

 

11. พัฒนา FUNCTION การ MONITOR ระบบของผู้อำนวยการกอง 

(เป็นการพัฒนาระบบสำหรับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน) 

12. พัฒนารายงานให้สามารถเรียกดู KPI ของงาน AUTO APPROVE (AVAILABILITY 99.9%) ได ้

(เป็นการพัฒนาระบบสำหรับ สมาคมสโมสรนักลงทุน) 

13. การแก้ไข PASSWORD ระบบ EMT ส่วน ICUI 

(เป็นการพัฒนาระบบสำหรับ สมาคมสโมสรนักลงทุน) 

 

 

 

 

 

 



14. ปรับปรุงรายงานการเรียกเก็บภาษีให้ระบบสามารถMAPPING กบัข้อมลูใบขนสินค้าขาเข้าได้ 

   (สำหรับบริษัท) 

 

 

 

 

 

 



 

 


