
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. บริษัทต้องทราบข้อมูลอะไรบ้างในการเตรียมข้อมูลเพ่ือขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักร 
1. ต้องทราบขั้นการผลิตของบริษัทว่าเป็นแบบใด  
2. ต้องทราบว่าเครื่องจักรที่ใช้ในโครงการอยู่ใน Process อะไรเพื่อผูกกับขั้นตอนการผลิต 
3. แผนผังโรงงานเป็นอย่างไร (Plant Layout)  
4. มีการน าเข้าเครื่องจักรเก่าเข้ามาหรือไม่ ถ้ามีจะต้องเตรียมเรื่องใบรับรองประสิทธิภาพของเครื่องจักร  
5. ต้องเป็นเครื่องจักรท่ีไม่มีผลิตหรือประกอบได้ในราชอาณาจักร  

2. Master List ประกอบด้วยบัญชีอะไรบ้าง และมีหลักเกณฑ์ในการคัดแยกบัญชีอย่างไร 
1. บัญชีรายการเครื่องจักรทั่วไป  หมายถึง รายการเครื่องจักรทั้งหมดท่ีจ าเป็นต้องน ามาใช้ในโครงการที่

ได้รับการส่งเสริม รวมท้ังเครื่องมือและเครื่องใช้ (Implement)  

2. บัญชีอะไหล่ หมายถึง ชิ้นส่วนต่างๆ รวมท้ังส่วนประกอบ (Part and Component) และอุปกรณ์ 

(Accessory) ที่น ามาเปลี่ยนทดแทนส่วนที่ช ารุดเสียหายภายในตัวเครื่องจักร  

3. บัญชีแม่พิมพ์ หมายถึง รายการแม่พิมพ์ (Mold, Die) ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ และอะไหล่ของแม่พิมพ์ รวมถึง

อุปกรณ์จับยึดช้ินงาน (Jig ,Fixture and Pattern)  

3. บริษัทจะทราบได้อย่างไรว่ารายการเครื่องจักรใดบ้างที่มีผลติในประเทศ  และหากรายการดังกล่าวมีผลิตใน
ประเทศควรปฏิบัติอย่างไร 

1. ส าหรับรายการเครื่องจักรที่มีผลิตในประเทศ (Negative List) สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากประกาศ
ของส านักงานท่ี ป.2/2556 ลงวันท่ี 15 มกราคม 2556 

2. หากบริษัทต้องการยื่นขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักรซึ่งมีชื่อตรงกับรายการท่ีมีผลิตในประเทศ 
(Negative List) ต้องแนบ Specification (ไฟล์ PDF ไม่เกิน 3 MB) ในระบบด้วย  

4. ระยะเวลาในการอนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักรแต่ละประเภทเป็นอย่างไร 
1. บัญชีรายการเครื่องจักรทั่วไป (บัญชีครั้งแรก) พิจารณาอนุมัติภายใน 60 วันท าการ 
2. บัญชีรายการเครื่องจักรแก้ไข (เพิ่มรายการ / เพิ่มจ านวน / ลดจ านวน / แก้ไขอื่นๆ) พิจารณาอนุมัติ

ภายใน 30 วันท าการ 
3. บัญชีรายการเครื่องจักรชื่อรอง / อะไหล่ / แม่พิมพ์ พิจารณาอนุมัติภายใน 1 วันท าการ 

5. ถ้าบัญชีรายการเครื่องจักรชื่อรอง / อะไหล่ / แม่พิมพ์ ที่ยื่นขออนุมัติให้กับเจ้าหน้าที่ส านักงานที่พิจารณาอนุมัติ
ที่สมาคม ไม่ได้รับการอนุมัติ บริษัทสามารถด าเนินการอย่างไรได้บ้าง 

บริษัทต้องด าเนินการขออนุมัติบัญชีอุทธรณ์ ชื่อรอง / อะไหล่ / แม่พิมพ์ (เมนูการขออุทธรณ์ต่างๆ) ค าร้อง
จะถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่ส านักงาน (BOI) ตามส านักบริหารการลงทุนที่บริษัทสังกัด และผ่านการพิจารณาอนุมัติ 3 ระดับ 
โดยจะได้รับการอนุมัติภายใน 30 วันท าการ  
6. ถ้าบริษัทไม่มีเครื่องจักรน าเข้ามาใช้ในโครงการที่ได้รับส่งเสริมเป็นกิจการที่รับจ้างผลิต มีแต่แม่พิมพ์เท่านั้นต้อง

ขออนุมัติบัญชีแม่พิมพ์อย่างไร 
ให้ระบุช่ือเครื่องจักรของบริษัทที่ว่าจ้างผลิตมา 1 รายการ ระบุจ านวนเป็น 0.5  SET และผูกความสัมพันธ์

กับขั้นตอนการผลิตของโครงการ 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. กรณีน าเข้าเครื่องจักรในลักษณะ Partial Shipment ให้ระบุรายการน าเข้าเป็นแบบ BOM (Bill of Material) โดยชื่อ
เครื่องจักรที่ระบุใน BOM จะเป็นชื่อที่ถูกสั่งปล่อยตามอินวอยซ์ใช่หรือไม่ 

กรณีน าเข้าเครื่องจักรที่มีการน าเข้าหลายครั้งในลักษณะ  Partial Shipment เพื่อน ามาประกอบเป็น
เครื่องจักร Complete set สามารถยื่นขอหลายเครื่องได้ในรายการเดียวกัน (ชื่อรายการใน Bom ต้องตรงกับอินวอยซ์) 
ตัวอย่างเช่น ชื่อเครื่องจักร GAS TURBINE 1 SET รายการท่ีต้องระบุเพิ่มใน BOM คือ 

1.1 GENERATOR  5 SET 
1.2 BOILER 5 SET 
1.3 TURBINE 5 SET  เป็นต้น 
การสั่งปล่อยเครื่องจักรจะสั่งปล่อยช่ือรายการสินค้าตาม BOM ที่ขอไว้ทั้ง 3 รายการโดยอ้างอิงจ านวนที่

น าเข้าตามอินวอยซ์ฉบับนั้นเป็นหลัก 
 

8. การขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักรแบบ BOM ถ้าบริษัทขอรายการใน BOM ไม่ครบตามที่น าเข้ามาจริงต้อง
ด าเนินการอย่างไร 

ขออนุมัติบัญชีรายการอะไหล่เพิ่มเติมแทน 
 

9. การขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักรส าหรับรายการที่ค้ าประกันไว้จะต้องด าเนินการอย่างไร 
ต้องระบุรายละเอียดของชื่อเครื่องจักร การใช้งาน หน่วย สภาพเครื่องจักร ให้ตรงตามที่  ค้ าประกันไว้ 

10. การขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักรส าหรับรายการที่เป็นเครื่องจักรเก่า (Used Machine) ต้องกรอกข้อมูลใน
ระบบอย่างไร 

1. ระบุค าว่า Used น าหน้าชื่อเครื่องจักร 
2. ระบุ Serial No. ต่อท้ายช่ือเครื่องจักร 
3. ระบุปีท่ีผลิต (ไม่เกิน 10 ปี) Year Of MFG ต่อท้าย Serial No. 
*** ตัวอย่าง Used Grinding Machine Serial No. 1234 Year of MFG 2009  

 

11. การขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักรกรณีที่เป็นเครื่องจักรที่มีฟังก์ชั่นการท างานเหมือนกันแต่ชื่อเรียกของผู้ขายที่
ระบุตามอินวอยซ์ต่างกันไม่ตรงกับบัญชีที่ได้รับอนุมัติ ต้องด าเนินการอย่างไร 

ให้ด าเนินการขออนุมัติบัญชีเพิ่มรายการช่ือรอง     
 

12. การขออนุญาตผ่อนผันใช้ธนาคารค้ าประกันเครื่องจักรในกรณีที่เป็นการน าเข้ารายการเครื่องจักร รายการอะไหล่ 
และรายการแม่พิมพ์ อยู่ในอินวอยซ์เดียวกันต้องกรอกข้อมูลในระบบอย่างไร 

กรอกข้อมูลตามรายละเอียดท่ีปรากฏในอินวอยซ์และใบขนฉบับร่าง (Draft) โดยระบุประเภทของ 
รายการให้ตรงกับสินค้าว่าอยู่ในข่ายของเครื่องจักร อะไหล่ หรือ แม่พิมพ์ และเม่ือท าบัญชีรายการ เครื่องจักรเพื่อขออนุมัติ
ถอนการใช้ธนาคารค้ าประกันต้องระบุประเภทของสินค้าให้ตรงตามที่ค้ าประกันไว้ด้วย  
 

13. การขออนุมัติสั่งปล่อยเครื่องจักรสามารถระบุจ านวนเลขที่อินวอยซ์ได้กี่ตวัอักษร 
ระบุเลขที่อินวอยซ์ได้ไม่เกิน 35 ตัวอักษร 
 

14. การขออนุมัติสั่งปล่อยเครื่องจักรต้องระบุประเภทของอินวอยซ์ด้วยหรือไม ่
การกรอกข้อมูลในระบบ ไม่ต้องใส่ประเภทของอินวอยซ์ที่น าเข้าให้ระบุเฉพาะเลขที่อินวอยซ์เท่าน้ัน  
(Invoice Number) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. ถ้าบริษัทต้องการสั่งปล่อย 2 อินวอยซ์ และทั้ง 2 อินวอยซ์ถูกรวมเป็นใบขนเดียวกัน บริษัทต้องเตรียมข้อมูลใน
ระบบอย่างไร 

1. เงื่อนไขของการสั่งปล่อยเครื่องจักร ระบบให้ท าการสั่งปล่อย 1 ค าร้อง/อินวอยซ์/เลขที่ อก.  
2. การระบุข้อมูลล าดับรายการในอินวอยซ์ และล าดับรายการในใบขน ให้อ้างอิงข้อมูลตามล าดับรายการของ

แต่ละอินวอยซ์ และล าดับรายการในใบขนที่เรียงล าดับรายการของทั้ง 2 อินวอยซ์ไว้แล้ว เช่น อินวอยซ์ A 
มี 2 รายการ อินวอยซ์ที่ B มี 3 รายการ ถ้าบริษัทต้องการสั่งปล่อยรายการท่ี 1 ของ 
อินวอยซ์ B ต้องใส่ล าดับรายการในอินวอยซ์เป็น ล าดับที่ 1 และล าดับรายการในใบขนเป็นล าดับที่ 3  
เป็นต้น 

 

16. การส่งเครื่องจักรไปซ่อมแซมต่างประเทศ บริษัทต้องแจ้งความจ านงกับทางกรมศุลกากรเพ่ือออกใบสุทธิน ากลับ 
ในกรณีที่ระยะเวลาน าเข้าเครื่องจักรสิ้นสุดลงแล้ว บริษัทสามารถน ากลับเครื่องจักรที่ส่งซ่อมได้หรอืไม ่

สามารถน าเครื่องจักรเข้ามาได้โดยการใช้ใบสุทธิน ากลับ แต่บริษัทต้องช าระภาษีค่าซ่อมกับกรมศุลกากรมา
ต่างหาก 
 

17. การส่งคืน/ส่งซ่อมเครื่องจักร ส าหรับรายการที่เป็นเครื่องจักรหลัก และโครงการมีระยะเวลาน าเข้าเครื่องจักร
สิ้นสุดแล้ว ค าร้องที่บริษัทส่งเข้ามาจะผ่านการพิจารณาอนุมัติที่สมาคมหรือไม ่

ไม่ผ่านการพิจารณาอนุมัติที่สมาคม  เครื่องจักรหลัก ที่มีระยะเวลาน าเข้าสิ้นสุดแล้ว  ค าร้องจะถูกส่งเรื่องไป
ให้เจ้าหน้าที่ส านักงาน (BOI) ตามส านักบริหารการลงทุนที่บริษัทสังกัด และผ่านการพิจารณาอนุมัติ  3 ระดับ 
โดยบริษัทต้องไปติดต่อขอรับหนังสืออนุมัติที่ ส านักบริหารการลงทุนนั้นหลังจากที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติ
แล้ว 
 

18. การส่งคืน/ส่งซ่อมเครื่องจักรไปต่างประเทศ เมื่อบริษัทได้รับหนังสืออนุมัติจากสมาคม และน าไปผ่านพิธีการขาออก
ที่กรมศุลกากรแล้ว บริษัทต้องด าเนินการอย่างไรในระบบอีกหรือไม ่

บริษัทต้องเข้าไปยืนยันการส่งคืน/ส่งซ่อม ในระบบ โดยให้เข้าไปในเมนู “ค าขอที่อยู่ในข้ันตอนการ 
อนุมัติ/แก้ไข” เพื่อยืนยันการส่งคืน/ส่งซ่อมเครื่องจักร (รับผลการพิจารณา) 

 

19. ระบบ eMT Online รองรับการเข้าระบบด้วยโปรแกรม Browser (โปรแกรมเปิดใช้งานอินเตอร์เน็ต) อะไรบ้าง 
รองรับการเข้าระบบ eMT Online ด้วยโปรแกรม Browser เฉพาะ IE (Internet Explorer) Version 6 ขึ้นไป
เท่าน้ัน ส าหรับโปรแกรมใช้งานอินเตอร์เน็ตประเภทอื่น เช่น Google chrome, Firefox, Netscape ไม่รองรับ
การใช้งานของระบบน้ี 
 

20. ระบบ eMT Online ไม่สามารถอ่าน Menu การท างานในแต่ละหัวข้อได้ ระบบขึ้นเป็นภาษาที่อ่านไม่ออก 
วิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าวท าอย่างไร 

ให้ปรับขนาดความละเอียดของภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ท่ี Taskbar (มุมล่างด้านขวา) ให้มีขนาด 100 % 

21. บริษัทท าการส่งเครื่องจักรออกไปซ่อมด้วยระบบ eMT (เดิม) แต่ตอนน้ีบริษัทได้เข้าใช้งานด้วยระบบ eMT Online แล้ว  
    ถ้าบริษัทต้องการสั่งปล่อยน ากลับเครื่องจักรที่ส่งออกไปซ่อมจะต้องด าเนินการอย่างไร  

 

                 บริษัทต้องด าเนินการสร้างค าร้องงานส่งซ่อมหลอกในระบบ eMT Online และส่งเรื่องเข้ามาเป็นข้อมูลตั้งต้น
ในระบบก่อน เพื่อรองรับการสั่งปล่อยน ากลับเครื่องจักรที่ส่งไปซ่อมเข้ามาอีกครั้ง โดยให้บริษัทด าเนินการตามรายละเอียด
ดังนีค้รับ 
 



 

1. บริษัทสร้างค าร้องส่งซ่อมหลอก (ส่งซ่อมที่สั่งปล่อยจากระบบอื่น) โดยอ้างอิงข้อมูลการส่งซ่อมตามที่เคยส่ง

ค าร้องด้วยระบบ eMT (เดิม) และให้หมายเหตุ ว่า “ส่งซ่อมหลอก เน่ืองจากได้ส่งซ่อมจริงในระบบ eMT (เดิม) 

แล้ว ตามเลขที่อนุมัติที่ อก.............ลงวันที่.............. เพื่อต้องการสั่งปล่อยน ากลับเครื่องจักรที่ส่งออกไปซ่อม” 

จากนั้นให้ส่งค าร้องเข้าระบบ  

2. สมาคม รับค าร้องประมวลผลตามขั้นตอนโดยพิมพ์หนังสืออนุมัติออกจากระบบแต่ไม่เสนอเจ้าหน้าที่ BOI 

พิจารณาลงนาม  

3. สมาคมน าหนังสืออนุมัติแนบไฟล์คืนให้บริษัท  

4. บริษัท ท าการยืนยันการส่งซ่อม ด้วยวิธีการรับผลการพิจารณา (เพื่อให้ระบบเก็บข้อมูลการส่งซ่อมรองรับ

การสั่งปล่อยน ากลับเข้ามาใหม่)  

5. บริษัท สามารถสร้างค าร้องสั่งปล่อยน ากลับเครื่องจักรที่ส่งซ่อมหลอกเข้ามาได้ ตามปกติ  


