
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน

เคล็ด (ไม)่ ลับกำรใช้สิทธิประโยชน์เครื่องจักรกับมำตรกำร
ส่งเสริมกำรลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิต
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• เป็นกำรอนุมัติก่อนน ำเขำ้

• น ำเข้ำภำยในเวลำที่ก ำหนด

• ไม่สำมำรถผลิตได้ในประเทศ

• ใช้ในโครงกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริม

• อนุมัติตำมกำรใช้งำนจริง

• ใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 5 ปีนับแต่วันน ำเข้ำ

เกณฑ์กำรใช้สิทธิประโยชน์ด้ำนเครื่องจักร
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1. ชื่อเครื่องจักรที่น ำเข้ำต้องตรงกับ INVOICE และใบขนสินค้ำขำเข้ำ
2. ชื่อเครื่องจักรที่ขอควรเป็น COMMOM NAME
3. กรณีเครื่องจักรที่น ำเข้ำมีขนำดใหญ่ไม่สำมำรถน ำเข้ำมำได้ครั้งเดียวให้  

ขอแบบมี BOM
4. กำรขอรำยกำรเครื่องจักรแบบมี BOM เป็นกำรขอน ำส่วนประกอบของ

เครื่องจักรมำประกอบเป็นเครื่องจักร
5. รำยกำรเครื่องจักรที่ขอแบบมี BOM เครื่องจักรที่น ำเข้ำจะตรงกับ

รำยละเอียดใน BOM 
6. เมื่อมีกำรน ำเข้ำเครื่องจักรใน BOM บำงส่วนไม่สำมำรถแก้ไขรำยกำรใน

BOMได้
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กำรขออนุมัติบัญชีรำยกำรเครื่องจักร



เครื่องจักรหลัก  หมำยถึง เครื่องจักรที่ใช้ในกำรผลิตสินค้ำ

ตำมขั้นตอนกำรผลิตที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งหำกขำดเครื่องจักรดังกล่ำว 

แล้วจะไม่สำมำรถผลิตสินค้ำตำมขั้นตอนกำรผลิตที่ได้รับอนุมัติได้

CYCLETIME หมำยถึง เวลำที่พนักงำนใช้ในกำรด ำเนนิกำรผลิต
ตำมที่แต่ละคนรับผิดชอบในแต่ละรอบกำรท ำงำน โดยพนักงำนหนึ่งคน
อำจจะรับผิดชอบงำนเพยีงงำนเดียวหรือหลำยงำนก็ได้ ซึ่งจะเริ่มนับตั้งแต่
จุดเริ่มต้นของงำนนั้นจนถึงเวลำที่กลบัมำตั้งต้นเพือ่จะเริม่ท ำกำรผลติในรอบ
ต่อไป

นิยำม
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1. บัญชีรำยกำรเครื่องจักรทั่วไป หมำยถึง  บัญชีเครื่องจักรทีใ่ช้ในกระบวนกำร
ผลิตตำมที่ได้รับอนุมัติ

2. บัญชีรำยกำรอะไหล่ หมำยถึง อะไหล่ที่น ำเข้ำมำทดแทนส่วนที่เสียหำย   
ของเครื่องจักร

3. บัญชีรำยกำรแม่พิมพ์ หมำยถึง แม่พิมพ์ อุปกรณ์จับยึด รวมถึงอะไหล่     
ของแม่พิมพ์ อุปกรณ์จับยึด 

4. บัญชีชื่อรอง หมำยถึง ชื่อของเครื่องจักรที่น ำเขำ้กรณทีี่ชือ่ไม่ตรงกับบัญชี   
ที่ได้รับอนุมัติ 

ตำมประกำศ สนง. ที่ ป.4/2556
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ประเภทของบัญชีรำยกำรเครื่องจักร



ปริมำณกำรน ำเข้ำ

1. บัญชีรำยกำรเครื่องจักรทั่วไป ระบุปริมำณน ำเข้ำ 
2. บัญชีรำยกำรอะไหล่และแม่พิมพ์ ไม่ต้องระบุปริมำณ

น ำเข้ำ
3. ชื่อเครื่องจักรที่น ำเข้ำ ต้องตรงกับชื่อที่ได้รับอนุมัติตำม

บัญชีเครื่องจักร หำกชื่อเครื่องจักรที่น ำเข้ำไม่ตรงกับชื่อ
ที่ได้รับอนุมัติตำมบัญชีต้องขอเพิ่มชื่อรอง
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❖ บัญชีรำยกำรเครื่องจักร  มีกำรเชื่อมโยงกับกรรมวิธี
กำรผลิต  

❖ บัญชีอะไหล่ มีกำรเชื่อมโยงกับรำยกำรเครื่องจักร 
❖ บัญชีแม่พิมพ์  มีกำรเชื่อมโยงกับกรรมวิธีกำรผลิตที่มี

กำรขึ้นรูป 
❖ เครื่องจักรหลัก มีกำรค ำนวณก ำลังผลิต
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กำรเชื่อมโยงข้อมูลของระบบ eMT ONLINE



ขั้นตอนกำรผลิต เครื่องจักร

น ำวัตถุดิบ เช่น แท่งอะลูมิเนียม แท่งสแตนเลส
สตีล เป็นต้น MACHINING เช่น ตัด กลึง ไส เจำะรู ปำดผิว     
เจียรผิว เป็นต้น

AIR GRINDER MACHINE
อุปกรณ์เจียรผิวตรงขอบรอบนอก
ชิ้นงำน FITTING ให้เรียบ

บำงกรณีน ำชิ้นงำนไปผ่ำนกระบวนกำร เช่น เคลือบผิว อบชุบ 
กัดลำย ชุบเคลือบผิวชิ้นงำน ทำสี ท ำเครื่องหมำย เป็นต้น

VACUUM HEAT TREATMENT 
FURNACE
เครื่องอบชุบชิ้นงำน FITTING ด้วย
ควำมร้อน ระบบสูญญำกำศ เพื่อให้
ชิ้นงำนมีควำมแข็งมำกขึ้น

ชิ้นงำนที่ผลิตได้บำงส่วนตรวจสอบ บรรจุ จ ำหน่ำย บำงส่วนน ำมำ
ประกอบกับชิ้นส่วนอื่นที่จัดหำมำ เช่น แหวนรอง เป็นต้น

DIAL HEIGHT GAUGE
เครื่องมือวัดขนำดควำมสูงของชิ้นงำน 
FITTING แสดงผลด้วยระบบตัวเลข
ดิจิตอล 8

ควำมสัมพันธ์ของเครื่องจักรกับขั้นตอนกำรผลิต



เครื่องจักร อะไหล่

AIR GRINDER MACHIHE BEARING

VACUUM HEAT 
TREATMENT FURANCE

HEATER

MARKING MACHINE DRUM
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ควำมสัมพันธ์ของเครื่องจักรกับอะไหล่



ขั้นตอนกำรผลิต แม่พิมพ์
น ำวัตถุดิบ เช่น แท่งอะลูมิเนียม 
แท่งสแตนเลสสตีล เป็นต้น MACHINING 
เช่น ตัด กลึง ไส เจำะรู ปำดผิว เจียรผิว 
เป็นต้น

-

น ำชิ้นส่วนที่ผลิตมำประกอบกับชิ้นส่วน
ที่จัดหำมำ

ASSEMBLY JIG

ตรวจสอบ ท ำเครื่องหมำย บรรจุ จ ำหน่ำย STAMPING NUMBER
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ควำมสัมพันธ์ของขั้นตอนกำรผลิตกับแม่พิมพ์



กรณีขั้นตอนกำรผลิตที่ได้รับอนุมัติในบัญชีรำยกำรเครื่องจักรไม่ตรง
ตำมหนังสือแจ้งมติ

1. ขั้นตอนที่ได้รับอนุมัติในบัญชีรำยกำรเครื่องจักรไปแล้วไม่สำมำรถแก้ไขได้

2. กำรแก้ไขให้ถูกต้องสำมำรถด ำเนินกำรได้กรณีที่มีกำรเพิม่รำยกำร

เครื่องจักร
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กำรระบุขั้นตอนกำรผลิต



ขั้นตอนกำรผลิตที่ได้รับอนุมัติในบัญชีรำยกำรเครื่องจักรเดิม
1. CUTTING

2. GRINDING

3. DRILLING

4. INSPECTION
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กำรระบุขั้นตอนกำรผลิต



กำรแก้ไขขั้นตอนกำรผลิตที่ได้รับอนุมัติในบัญชีรำยกำรเครื่องจักรเดิม

1. CUTTING

2. GRINDING

3. DRILLING

4. INSPECTION

5. ยกเลิกขั้นตอนกำรผลิต 1-4

6. น ำวัตถุดิบ เช่น เหล็ก ทองเหลือง ท ำกำร MACHINING

7. ขัดตกแต่ง

8. ตรวจสอบ ส่งจ ำหน่ำย
13

กำรระบุขั้นตอนกำรผลิต



กำรแก้ไขขั้นตอนกำรผลิต
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1. เครื่องจักรที่จะน ำเขำ้คืออะไร 

2. น ำเข้ำมำใชง้ำนอย่ำงไร

3. สำมำรถใช้ในกำรผลิตสินคำ้หรือชิ้นงำนได้จ ำนวนเท่ำไร

4. เป็นเครือ่งจักรหลักหรือไม่

5. กรณีมีผลิตในประเทศต้องมีหนังสือยืนยันจำกผู้ผลิตในประเทศ

ว่ำไม่สำมำรถผลิตได้

6. มีควำมสัมพันธ์กับขั้นตอนกำรผลิตใดตำมที่ได้รับอนุมัติ

7. กรณีน ำเข้ำเป็น BOM ต้องอธิบำยรำยละเอียดเครื่องจักรที่น ำเข้ำ

ทุกรำยกำร

15

กำรชี้แจงรำยละเอียด



ต้องกำรน ำเข้ำ PRESS MACHINE ขนำด 110 ตัน รุ่น PM 110
1. เป็นเครื่องปั๊มขึ้นรูปชิ้นงำน ใช้ในขั้นตอนกำรขึ้นรูป
2. น ำเข้ำมำขึ้นรูปกระทะ
3. ใน 1 ชั่วโมง สำมำรถขึ้นรูปได้ 100 ครั้ง
4. กระทะ 1 ชิ้น ต้องขึ้นรูป 2 ครั้ง
5. ก ำลังผลิต

ค ำนวณจำกเวลำท ำงำนตำมบัตร x ควำมสำมำรถในกำรผลติ
ชั่วโมง

6. 300 วัน/ปี x 8 ชั่วโมง/วัน x 100 ครั้ง  = 120,000 ชิ้น/ปี
2ครั้ง/ชิ้น
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ตัวอย่ำงกำรค ำนวณก ำลังกำรผลิต



1. สถานะเป็นเคร่ืองจกัรหลกัหรือไม่
2 .ก าลงัผลิตต่อเคร่ือง
3. ก าลงัผลิตรวม
4 .สภาพของเคร่ืองจกัร
5 ขั้นตอนการผลิต
6. ผลิตภณัฑ์
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1. บัญชีรำยกำรเครื่องจักร ใช้ชื่อ BOILER

2. รำยกำรเครื่องจักรที่น ำเข้ำ ได้แก่ ส่วนประกอบของ BOILER

UPPER DRUM 1 SET 

LOWER DRUM 1 SET 

ASH HOOPER 1 SET

โดยเป็นกำรน ำส่วนประกอบต่ำงๆมำประกอบเป็น BOILER เนื่องจำก
ได้แยกน ำเข้ำมำแต่ละงวด
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กำรน ำเข้ำเครื่องจักรแบบ BOM



หลักเกณฑ์กำรก ำหนดเวลำกำรน ำเขำ้เครื่องจักรและกำรเปิดด ำเนินกำรตำม
ประกำศ สนง.ที่ ป. 1/2548
▪ 30 เดือนนับแต่วันออกบัตรส่งเสริม
▪ ขยำยเวลำให้จำกระยะเวลำที่ก ำหนดเดิมอีกครั้งละไม่เกิน 1 ปี

รวมแล้วไม่เกิน 3 ครั้ง 
▪ ขยำยเวลำย้อนหลังจะอนุมัติให้ตั้งแต่ วันที่ยื่นค ำขอรับกำรส่งเสรมิ       
• ข้อยกเว้น     

โครงกำรที่มีขนำดกำรลงทุนไม่รวมค่ำทีด่ินและทุนหมุนเวียนตั้งแต่ 500 
ล้ำนบำท ขึ้นไป และโครงกำรหรอืประเภทกิจกำรที่คณะกรรมกำรก ำหนด
ระยะเวลำเป็นกรณีพเิศษ
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ระยะเวลำน ำเข้ำเครื่องจักร



เครื่องจักรที่ใช้ในกำรวิจัยและพัฒนำ หรือ
เครื่องจักรที่ใช้ขจัดหรือป้องกันมลภำวะแวดล้อมให้
น ำเข้ำได้ตลอดเวลำที่ได้รับกำรส่งเสริม โดยถ้ำระยะเวลำ
น ำเข้ำเครื่องจักรหมดจะต้องยื่นขอขยำยเวลำน ำเข้ำ
เครื่องจักรในส่วนนี้ก่อนกำรน ำเข้ำเครื่องจักรเข้ำมำ
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ระยะเวลำน ำเข้ำเครื่องจักร



กำรขยำยเวลำน ำเขำ้เครือ่งจักรย้อนหลงัจะเกิดขึ้น เนื่องจำกบรษิัท 

ได้น ำเครื่องจักรเขำ้มำก่อนวันที่อนุมัติให้กำรส่งเสริมท ำให้ระยะเวลำน ำเขำ้
เครื่องจักรไม่ครอบคลมุ โดยส ำนักงำน

มีหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำขยำยเวลำดังนี้

จะอนุมัติให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ในกำรน ำเข้ำเครื่องจักร ได้ตั้งแต่

วันที่ยื่นค ำขอรับกำรสง่เสริม
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กำรขยำยเวลำน ำเข้ำเครื่องจักรย้อนหลัง



ขยายครัง้ท่ี 1
(10 ก.ย. 65)

วนัที่ย่ืนค าขอ
(1ม.ค.62)

วนัที่อนมุตัิ
ใหก้ารสง่เสรมิ
(20 ก.พ. 62)

วนัที่ออกบตัร
(10 มี.ค. 62)

+ 30 เดือน ตัง้แต่วนัที่อนมุตัิ
ใหก้ารสง่เสรมิ

สิน้สดุระยะเวลา
(10 ก.ย. 64)

ขยายเปิด10 
มี.ค.66

1 ปี 6 เดือน 

ขยายครัง้ท่ี 2
(10 ก.ย. 66)

ขยายเปิด 10
มี.ค.67
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กำรขอขยำยเวลำน ำเข้ำเครื่องจักรและเปิดด ำเนินกำร



1. ระบุเหตุผลในกำรขยำยเวลำ

2. ระบุรำยกำรเครื่องจักรที่จะน ำเข้ำ

3. ตรวจสอบครั้งที่ขอขยำยเวลำ

4. เมื่อได้รับอนุมัติต้องน ำบัตรไปแก้ไข
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กำรขยำยเวลำน ำเข้ำเครื่องจักร



1.  ตรวจสอบหน่วยน ำเข้ำเครื่องจักรที่น ำเข้ำให้ตรงกับ

รหัสสถิติ

2.  กรณีรหัสสถิติเป็น KGM หน่วยน ำเข้ำให้ระบุตำม  

INVOICEน ำเข้ำ

3.  หน่วยน ำเข้ำสำมำรถระบุได้เพียงหน่วยเดียวไม่สำมำรถ 

ระบุเครื่องหมำยวงเล็บในกำรส่งข้อมูลไปกรมศุลกำกร

26

กำรสั่งปล่อยเครื่องจักร



หน่วยย่อ หน่วยเต็ม ควำมหมำย

MTQ Cubic meter คิวบิกเมตร

LTR Liter ลิตร

CTM Carat กะรัต

MTK Square meter ตารางเมตร

YDK Square yard ตารางหลา

KWH Kilo watt hour กิโลวัตต์ชั่วโมง

TNE Metric ton เมตริกตัน

27



หน่วยย่อ หน่วยเต็ม ควำมหมำย

GRM Gram กรัม

KGM Kilogram กิโลกรัม

C62 Piece or Unit ชิ้นหรือหน่วย

PR Pair คู่

SET Set ชุด

MTR Meter เมตร

CMQ Cubic Centimeter คิวบิกเซนติเมตร

หน่วยที่ใช้สั่งปล่อยเครื่องจักร

28



ระบบจะส่งข้อมูลอนุมัติกำรสั่งปล่อยรำยกำรเครื่องจักร
ตำมที่ผู้ได้รับกำรส่งเสริมยื่นขออนุมัติซึ่งตรงกับบัญชีรำยกำร
เครื่องจักรที่ได้รับอนุมัติ และส่งข้อมูลไปยังกรมศุลกำกร

29

กำรสั่งปล่อยเครื่องจักร



1. บันทึกข้อมูลรำยกำรเครื่องจักรที่ต้องกำรสั่งปล่อยในใบขน
สินค้ำขำเข้ำที่ได้รับเลขที่จำกกรมศุลกำกร โดย 
เรียงล ำดับที่ของรำยกำรเครื่องจักรให้ครบถ้วนตรงกับ INVOICE     
และกำรขออนุมัติสั่งปล่อย

2. น ำเลขที่หนังสืออนุมัติจำกส ำนักงำนฯระบุในรำยกำร เครื่องจักร
แต่ละรำยกำรที่ได้รับอนุมัติในใบขนสินค้ำขำเข้ำ

3. ส่งข้อมูลกำรอนุมัติไปยังกรมศุลกำกร

30

กำรสั่งปล่อยเครื่องจักร (SHIPPING)



1. รับข้อมูลหนังสืออนุมัติสั่งปล่อยจำก BOI
2. ตรวจสอบข้อมูลกำรอนุมัติจำก BOI กับข้อมูลจำก 

SHIPPING หำกตรงกันจะสำมำรถผ่ำนพิธีกำรได้

31

กำรสั่งปล่อยเครื่องจักร (กรมศุลกำกร)



 Status 01 หมำยถึง ระหว่ำงด ำเนินกำร/รอส่งข้อมูล/ร่ำง
 Status 02 หมำยถึง ผ่ำนพิธีกำร/ส่งข้อมูลเข้ำกรม

ศุลกำกร และได้เลขที่ใบขนสินค้ำมำแล้ว
 Status 03 หมำยถึง ตรวจปล่อย
 Status 04 หมำยถึง รับบรรทุก/ออกจำกท่ำ

32

สถำนะใบขนสินค้ำ



1. กำรตัดบัญชีเครื่องจักร

2. กำรส่งเครื่องจักรไปต่ำงประเทศ

3. กำรท ำลำยเครื่องจักร

4. กำรบริจำคเครื่องจักร

5. กำรช ำระภำษีอำกรเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้ในโครงกำร

33

เงื่อนไขกำรด ำเนินกำรที่ต้องขออนุญำต



6.  กำรจ ำหน่ำยเครื่องจักร

7.  กำรจ ำนองเครื่องจักร

8.  กำรน ำเครื่องจักรไปท ำสัญญำเช่ำซื้อ/ลีสซิ่ง

9.  กำรใช้เครื่องจักรเพื่อกำรอื่น

10. กำรให้บุคคลอื่นใช้เครื่องจักร

34

เงื่อนไขกำรด ำเนินกำรที่ต้องขออนุญำต



ขออนุญำตส่งเครือ่งจักร

ด ำเนินกำรส่งออก

ตัดบัญชีเครื่องจักร

ต้องได้รับอนุมัติสั่งปล่อยก่อนส่งซ่อม น ากลับ
เข้ามาภายใน 1ปี ส่งคืนไม่น ากลับ

ส่งซ่อม ใบสุทธิน ากลับ

35

กำรส่งเครื่องจักรไปต่ำงประเทศ



1.  เครื่องจักรที่ขออนุญำต ต้องได้รับอนุมัติสั่งปล่อย

หรือสั่งปล่อยถอนค้ ำประกันจำกส ำนักงำนแล้ว

2.  ในกรณีส่งเครื่องจกัรกลับคืนไปต่ำงประเทศต้อง ไม่มีผลกระทบต่อ
ก ำลังกำรผลิตและกรรมวิธกีำรผลิตยกเว้นกรณีที่บริษทัฯได้แจ้ง
ขอยกเลิกโครงกำรหรือมีกำรน ำเข้ำเครื่องจกัรทดแทน

36

กำรส่งเครื่องจักรไปต่ำงประเทศ



กรณีส่งซ่อม
1. จัดท ำใบสุทธิน ำกลับ
2. รำยกำรเครื่องจักรที่ส่งซ่อม เครื่องจักรที่น ำเข้ำและ

เครื่องจักรในใบสุทธิน ำกลับต้องตรงกัน
3. รำคำเครื่องจักรในใบขนขำเข้ำระบุเฉพำะรำคำ

ค่ำซ่อม
4. ระบุเลขที่หนังสืออนุญำตให้ส่งออกเครื่องจักรใน

ช่องกำรใช้สิทธิพิเศษ

37

กำรส่งเครื่องจักรไปต่ำงประเทศ



กรณีส่งคืน

1. รำยกำรเครื่องจักรที่ส่งคืน เครื่องจักรที่น ำเข้ำต้องตรงกัน

2.  ระบุเลขที่หนังสืออนุญำตให้ส่งออกเครื่องจักร

ในช่องกำรใช้สิทธิพิเศษ

38

กำรส่งเครื่องจักรไปต่ำงประเทศ



ขออนุมัติวิธีท ำลำยเครือ่งจักร

ท ำลำยตำมวิธีที่ได้รับอนุมัติ

ตัดบัญชีเพื่อปลอดภำระภำษี

39

กำรท ำลำยเครื่องจักร



เครื่องจักรที่มีเงื่อนไขที่ขออนุญำตต้องได้รับอนุมัติสั่งปล่อยจำก
ส ำนักงำนฯ

1. ก ำลังกำรผลิตต้องไม่เปลีย่นแปลงหรืออยู่  

ในเกณฑ์ + - 20 % ของก ำลังผลิตตำมบัตรส่งเสริม

2. ขั้นตอนกำรผลิตครบถ้วนตำมที่ได้รับอนุมตัิให้ กำรส่งเสริม

3.  ถ้ำมีกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนก ำลังกำรผลิตหรือขั้นตอนกำร

ผลิตต้องมีกำรน ำเข้ำเครื่องจักรเข้ำมำทดแทน

40

เกณฑ์กำรพิจำรณำ



1. รำยกำรเครื่องจักรที่ขออนุมัติท ำลำยต้องตรงกับ
รำยกำรเครื่องจักรที่น ำเข้ำและตรงกับบัญชีรำยกำร
เครื่องจักรที่ได้รับอนุมัติ

2. วิธีกำรท ำลำยต้องให้เครื่องจักรเกิดควำมเสียหำย
ไม่สำมำรถใช้งำนได้

3.  ภำพถ่ำยก่อนและหลังท ำลำยต้องมีควำมแตกต่ำง
กันอย่ำงชัดเจน

41

เกณฑ์กำรพิจำรณำ



ขออนุญำตบริจำคเครื่องจักร

อนุญำตให้บริจำคเครื่องจักร

ผู้รับบริจำคมีหนังสือได้รับบริจำค

ตัดบัญชีเครื่องจักร

42

กำรบริจำคเครื่องจักร



1. เครื่องจักรที่ขออนุญำตต้องได้รับกำรสั่งปล่อยแล้ว
2. เครื่องจักรที่ขออนุญำตต้องไม่มีผลกระทบต่อสำระส ำคัญ

ของโครงกำร
3. กำรอนุญำตให้โดยไม่มีภำระภำษีอำกร เฉพำะบริจำค 

ให้แก่ ส่วนรำชกำร องค์กำรของรัฐ หรือองค์กำร สำธำรณ
กุศลเท่ำนั้น

4. กำรบริจำคให้แก่เอกชนให้ถือเป็นกำรจ ำหน่ำยเครื่องจักร

43

กำรบริจำคเครื่องจักร



1. ระบุเหตุผลในกำรบริจำคและหน่วยงำนที่ขอรับบริจำค

2. แนบหนังสือขอรับบริจำคจำกหน่วยงำนที่ขอรับบริจำค

3. รำยกำรเครื่องจักรที่บริจำค ขอรับบริจำค และเครื่องจักร       

ที่น ำเข้ำต้องเป็นรำยกำรเดียวกัน

44

กำรบริจำคเครื่องจักร



1. บริษัทฯไม่ต้องกำรใช้เครื่องจักรบำงรำยกำรที่ใช้สิทธิ์

ยกเว้นอำกรขำเข้ำในโครงกำรที่ขอรับกำรส่งเสริม

2. ภำระภำษีอำกรเกิดขึ้น ณ วันน ำเข้ำ

45

กำรช ำระภำษีอำกรเครื่องจักร



1. มีภำระอำกร ณ วันน ำเข้ำ

2. มีภำระภำษีมูลค่ำเพิ่ม ณ วันน ำเข้ำ

3. กรณีไม่มำช ำระภำยในก ำหนดเวลำ มีเงินเพิ่มใน    

ส่วนของอำกรขำเข้ำ

4. กรณีไม่มำช ำระภำยในก ำหนดเวลำ มีเบี้ยปรับและ

เงินเพิ่มในส่วนของภำษีมูลค่ำเพิ่ม

46

กำรช ำระภำษีอำกรเครื่องจักร



กรณีเรียกเก็บตำมสภำพ ณ วันน ำเข้ำ ที่ช ำระภำยใน
ก ำหนดเวลำ
 อำกรขำเข้ำ = 10,000x10% = 1,000 บำท
 VAT = 11,000x7% =  770 บำท
 VAT = 770 บำท +เบี้ยปรับ 1 เท่ำ 770 บำท = 1,540 บำท
 อำกรขำเข้ำ = 1,000 บำท
 รวมช ำระ 1,540+1,000 บำท = 2,540 บำท

47

กำรค ำนวณภำษีอำกรเครื่องจักร



กรณีเรียกเก็บตำมสภำพ ณ วันน ำเข้ำ ที่ช ำระไม่ตรง
ก ำหนดเวลำ (เลยก ำหนด 3 เดือน)
 อำกรขำเข้ำ = 10,000x10% = 1,000 บำท
 VAT = 11,000x7% =  770 บำท
 VAT = 770 บำท+เบี้ยปรับ 1 เท่ำ 770 บำท = 1,540 บำท
 เงินเพิ่ม VAT 3 เดือน = 770 x 1.5% x 3 = 34.65 บำท
 เงินเพิ่ม อำกรขำเข้ำ = 1,000 x 1% x 3 = 30 บำท
 รวมช ำระ = 1,540 +1,000 + 34.65 + 30 = 2,604.65 บำท

48

กำรค ำนวณภำษีอำกรเครื่องจักร



ขออนุมัติจ ำหน่ำยเครื่องจักร

ตัดรำยกำรเครื่องจักรออกจำกทะเบียน
ทรัพย์สินของบริษทัฯ

ตัดบัญชีเพื่อปลอดภำระภำษี

เป็นกำรตัดรำยกำรเครื่องจักร
ออกจำกทะเบียนทรัพย์สนิ

แสดงหลักฐำนกำรช ำระภำษี 
อำกรกรณีจ ำหน่ำยแบบมีภำระ
ภำษีอำกร  

49

กำรจ ำหน่ำยเครื่องจักร



1. เครื่องจักรที่ขออนุญำตต้องได้รับกำรสั่งปล่อยแล้ว

2. เครื่องจักรที่ขออนุญำตต้องไม่มีผลกระทบต่อสำระส ำคัญ

ของโครงกำร

3. กรณีใช้งำนเกินกว่ำ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่น ำเข้ำ อนุญำตให้โดย

ไม่มีภำระภำษีอำกร 

4. กรณีใช้งำนไม่ครบก ำหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันที่น ำเข้ำ

อนุญำตให้จ ำหน่ำยโดยมีภำระภำษีอำกรตำมสภำพ 

ณ วันยื่นขอ
50

กำรจ ำหน่ำยเครื่องจักร



ขออนุญำต

จ ำนอง จดทะเบียนทรัพย์สิน

ได้รับอนุญำตก่อน จึงท ำสัญญำ

51

กำรจ ำนอง เช่ำซ้ือ เช่ำแบบลีสซิ่ง



1.  เครื่องจักรที่ขออนุญำตต้องได้รับกำรสั่งปล่อยแล้ว

2.  ต้องขออนุญำตก่อนด ำเนินกำร

3. อนุญำตให้ทุกกรณี

52

กำรจ ำนอง เช่ำซ้ือ เช่ำแบบลีสซิ่ง



1. เครื่องจักรที่ได้รับอนุญำตเช่ำแบบลีสซิ่งหรือเช่ำซื้อ
มำใช้ในโครงกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมไม่น้อยกว่ำ 5 ปี

2.  ภำระภำษีอำกร กรณีปฏิบัติผิดเงื่อนไข 
ลีสซิ่ง บริษัท ไฟแนนซ์
เช่ำซื้อ บริษัท ไฟแนนซ์
จ ำนอง ผู้ได้รับส่งเสริมกำรลงทุนกรณีที่ผู้รับ

จ ำนองไม่สำมำรถช ำระภำษอีำกรได้
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กำรจ ำนอง เช่ำซ้ือ เช่ำแบบลีสซิ่ง



1. แนบแบบค ำขอพร้อมลำยเซ็นผู้ขอและคู่สัญญำ เช่ำซื้อ

หรือเช่ำแบบลีสซิ่ง

2. หำกมีกำรท ำสัญญำกับสถำบันกำรเงินใหม่หรือมีกำรเพิ่ม

รำยกำรเครื่องจักรใหม่ต้องยื่นขออนุญำต ใหม่

54

กำรจ ำนอง เช่ำซ้ือ เช่ำแบบลีสซิ่ง



1.  ต้องได้รับอนุญำตเปิดด ำเนินกำรแล้ว 
2.  ต้องปฏิบัติถูกต้องตำมเง่ือนไขต่ำงๆท่ีได้รับกำรส่งเสริม
3.  กำรรับจ้ำงนี้จะต้องไม่มีผลกระทบต่อก ำลังกำรผลิต 

ของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรส่งเสริม
4.  เครื่องจักรท่ีได้รับอนุญำตต้องไม่ถูกโยกย้ำยออกไป 

นอกโรงงำน
5. รำยได้จำกกำรรับจ้ำงนี้จะไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
6. วัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตจำกกำรผลิตจำกกำรรับจ้ำงนี้ ไม่ได้รับสิทธิ

ยกเว้นอำกรขำเข้ำ

55

กำรใช้เครื่องจักรเพื่อกำรอื่น



1.  แนบสัญญำรับจ้ำงระหว่ำงบริษัทฯ กับผู้ว่ำจ้ำง
2.  ในสัญญำให้ระบุรำยกำรเครื่องจักรที่จะน ำไปใช้เพื่อ

กำรอื่น  
3. ระบุระยะเวลำในกำรรับจ้ำง

56

กำรใช้เครื่องจักรเพื่อกำรอื่น



1. ต้องเป็นกำรน ำไปผลิตชิ้นส่วน/ผลิตภัณฑ์ ให้กับเจ้ำของ

เครื่องจักรเท่ำนั้น

2. ต้องไม่มีผลกระทบต่อสำระส ำคัญของโครงกำร เช่น  

ก ำลังกำรผลิต กรรมวิธีกำรผลิต 

(ต้องระบุไว้ในกรรมวิธีกำรผลิตว่ำจะน ำเครื่องจักรส่วนนี้ 

ไปให้บุคคลอื่นใช้ ถ้ำไม่มีต้องยื่นอนุมัติแก้ไขโครงกำร)
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กำรให้บุคคลอื่นใช้เครื่องจักร



1. แนบสัญญำรับจ้ำงระหว่ำงบริษัฯ กับผู้รับจ้ำง
2. ระบุรำยกำรเครื่องจักรที่จะน ำไปให้บุคคลอื่นใช้ในสัญญำ 
3. ระบุระยะเวลำในกำรรับจ้ำง
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กำรให้บุคคลอื่นใช้เครื่องจักร



เครื่องจักรที่ขออนุญำตต้องไม่มีผลกระทบต่อสำระส ำคัญของ
โครงกำร

กำรอนุญำตให้โดยไม่มีภำระภำษีอำกร 
1. ผู้โอนและผู้รับโอนต้องมีสิทธิกำรน ำเข้ำเท่ำกัน
2. ผู้รับโอนต้องมีระยะเวลำน ำเข้ำเคร่ืองจักรอยู่
3. ผู้รับโอนต้องไม่เหลือสิทธิทำงด้ำนภำษีเงินได้

นิติบุคคล

59

กำรโอนเคร่ืองจักร



เป็นกำรตัดภำระภำษีอำกรของเครื่องจักรที่ใช้สิทธิตำม

บัตรส่งเสริมออกจำกบริษัทฯ โดยเครื่องจักรต้องใช้ในโรงงำนซึ่งยังอยู่
ในทะเบียนทรัพย์สินของบริษัทฯ และกำรใช้สิทธิ์ของบีโอไอ

1. บริษัทฯต้องยื่นเรื่องขอมำ

2. บริษัทฯต้องปฏิบัติถูกต้องตำมเงื่อนไขของบัตรส่งเสริม

3. บริษัทฯต้องได้รับอนุญำตให้เปิดด ำเนินกำรจำกส ำนักงำนฯ

4. เมื่อบริษัทฯต้องกำรจ ำหน่ำย ใช้เพื่อกำรอื่น ให้บุคคลอื่นใช้

บริจำค ส่งไปต่ำงประเทศ ต้องขออนุญำตจำกส ำนักงำนฯก่อน
60

กำรตัดบัญชีเครื่องจักรที่มีอำยุเกิน 5 ปีนับแต่วันน ำเข้ำ



แนบเอกสำรกำรใช้สิทธิ์อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังนี้

1. หนังสือสั่งปล่อย

2. ใบขนขำเข้ำที่ ระบุ STATUS 04 หรือ ตรวจปล่อยสินค้ำ

3. กรณีแนบใบขนขำเข้ำต้องแน่ใจว่ำระบุหนังสือสั่งปล่อย

ถูกต้อง

61

กำรตัดบัญชีเครื่องจักรที่มีอำยุเกิน 5 ปีนับแต่วันน ำเข้ำ



1. จำกกำรท ำลำยเครื่องจักร

2. จำกกำรส่งเครื่องจักรไปต่ำงประเทศกรณีส่งคืน

3. จำกกำรจ ำหน่ำยเครื่องจักรโดยมีภำระภำษีอำกร

4. จำกกำรบริจำคเครื่องจักร

เป็นกำรตัดรำยกำรเครื่องจักรและภำระภำษีอำกรออกจำกบริษัทฯ
และบัญชีกำรใช้สิทธิ์ของบีโอไอโดยเครื่องจักรไม่ได้อยู่ในโรงงำน 

62

กำรตัดบัญชีเครื่องจักร



1. แนบหลักฐำนกำรตรวจสอบจำกผู้ตรวจสอบ

2. แนบรูปถ่ำยเครื่องจักรก่อนและหลังท ำลำย

3. เครื่องจักรที่ได้รับอนุญำตให้ท ำลำยจะไม่มีภำระภำษีอำกร

63

กำรตัดบัญชีเครื่องจักรจำกกำรท ำลำยเครื่องจักร



1. แนบหลักฐำนกำรกำรส่งออกใบขนสินค้ำขำออกระบุ 

สถำนะ STATUS 04

2. ระบุเลขที่หนังสืออนุญำตส่งเครื่องจักรออกไป

ต่ำงประเทศในใบขนสินค้ำขำออก

64

กำรตัดบัญชีเครื่องจักรจำกกำรท ำลำยเครื่องจักร



1. แนบหลักฐำนกำรช ำระภำษีอำกร

2. แนบใบขนสินค้ำขำเข้ำของเครื่องจักรที่ช ำระภำษีอำกร
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กำรตัดบัญชีเครื่องจักรจำกกำรจ ำหน่ำยเครื่องจักร



แนบหลักฐำนกำรรับบริจำค โดยระบุรำยกำรเครื่องจักรที่
บริจำคต้องตรงกับรำยกำรที่อนุญำตให้บริจำค

66

กำรตัดบัญชีเครื่องจักรจำกกำรบริจำคเครื่องจักร



กำรน ำเข้ำเครื่องจักรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ

1. ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อตัวช้ีวัดที่ได้ยื่นขอ
2. ต้องด ำเนินกำรภำยใน 3 ปีนับแต่วันออกบัตร
3. ไม่สำมำรถขยำยเวลำน ำเข้ำเครื่องจักรได้
4. ต้องขอใบอนุญำตจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

เช่น ใบ รง.4 ใบ พค.2 เป็นต้น
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1. กำรใช้สิทธิยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลจะนับร้อยละ 50 
ของเงินที่ ลงทุน 

2. หำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมตัวชี้วัดที่ได้รับ 
อนุมัติต้องแก้ไขโครงกำรก่อนครบก ำหนด

3. รำยกำรเครื่องจักรที่ขออนุมัติยกเว้นอำกรขำเข้ำ
จะเป็นไปตำมที่ได้รับอนุมัติในขั้นปรับปรุงประสิทธิภำพ
รำยกำรเครื่องจักรที่ใช้ในกำรผลิตอื่นจะไม่ได้รับอนุมัติ
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กำรน ำเข้ำเครื่องจักรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ



ตรวจสอบกรรมวิธีกำรผลิต ตำมที่ได้รับอนุมัติ 

ตัวอย่ำงกรรมวิธีกำรผลิต

ชิ้นส่วนเหล็ก เช่น OUTER PIPE และ COLLAR เป็นต้น

- น ำเหล็กมำ MACHINING ตำมแบบ 

- น ำชิ้นงำนมำ PRESSING หรือ STAMPING หรือ TAPPING 

หรือ THREAD ROLLING บำงส่วนจ ำหน่ำย 

- บำงส่วนน ำมำชุบเคลือบผิว หรือตกแต่งผิวชิ้นงำน บำงส่วนประกอบ

กับส่วนประกอบอื่นๆ

- ตรวจสอบ บรรจุ และ จ ำหน่ำย 

กำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิตเพื่อใช้พลังงำนทดแทน

- ติดตั้งแผงพลังงำนแสงอำทิตย์ เพ่ือผลิตไฟฟ้ำไว้ใช้เองในโครงกำร 69

กำรน ำเข้ำเครื่องจักรตำมมำตรกำรกำรใช้พลังงำนทดแทน



1. เซลล์แสงอำทิตย์ ชนิด MONOCRYSTALLINE  รุ่น TWIN 

PEAK 2S MONO 72 SERIES ผู้ผลิต REC ประเทศสิงคโปร์  

ขนำด 380 วัตต์ต่อแผง รวมจ ำนวน 1,120 แผง 

2.    ปริมำณไฟฟ้ำที่ผลิตได้ประมำณ 0.4256 เมกะวัตต์ 

3. เครื่องแปลงไฟ (INVERTER) รุ่น SUNNY TRIPOWER COREL

จ ำนวน 7 เครื่อง ผู้ผลิต SMA ประเทศเยอรมัน 

4. สถำนที่ติดตั้ง บนหลังคำโรงงำน ใช้พื้นที่ประมำณ 2,800

ตำรำงเมตร 70

รำยละเอียดอุปกรณ์ที่จะติดตั้ง



กรณี ตั้งแต่ 1 เมกะวัตต์ ขึ้นไป จะต้องจัดท ำรำยงำน

เกี่ยวกับกำรศึกษำ มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อ

คุณภำพสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัย (ESA)

71

เงื่อนไขที่ต้องด ำเนินกำรเพิ่ม



ต้องกำรน ำเข้ำ แผงเซลล์แสงอำทติย์ เพื่อท ำกำรผลติไฟฟำ้ จ ำนวน 
ขนำด 380 วัตต์ต่อแผง จ ำนวน 1,120 แผง  

ก ำลังผลิต = 380 x 1,120 = 425,600 วัตต์ หรือ 0.4256 เมกะวัตต์

อยู่ในกระบวนกำรเพื่อผลิตไฟฟ้ำไว้ใช้เองในโครงกำร

ต้องกำรน ำ INVERTER จ ำนวน 7 PCS ขนำด 60 กิโลวัตต์  

ท ำหน้ำที่เปลีย่นกระแสไฟฟำ้กระแสตรงให้เป็นกระแสสลบั

ก ำลังผลิต = 7 x 60 = 420 กิโลวัตตห์รือ 0.4200 เมกะวัตต์

อยู่ในกระบวนกำรเพื่อผลิตไฟฟ้ำไว้ใช้เองในโครงกำร

ตัวอย่ำงกำรชี้แจงรำยละเอียด
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กำรน ำเข้ำเครื่องจักรตำมมำตรกำร

กำรปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ

กรรมวิธีกำรผลิต

• น ำวัตถุดิบ เช่น เม็ดพลำสติก และสำรเติมแต่งชนิดต่ำงๆ เช่น
COLOR MASTERBASTER BATCH เป็นต้น มำผสมเข้ำ
ด้วยกัน

• น ำมำหลอม อัดรีด และตัดเป็นเม็ดพลำสติก 

(COMPOUNDED PLASTIC)

• ตรวจสอบ บรรจุ จ ำหน่ำย
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กระบวนกำรผลิตที่มีกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ

กระบวนกำรอัดรีด 

กระบวนกำรป้อนและล ำเลียง

กระบวนกำรล ำเลียงเม็ดผลิตภัณฑ์

กระบวนกำรบรรจุภัณฑ์

กระบวนกำรท ำควำมสะอำด 
ถังบรรจุภัณฑ์
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ตัวอย่ำงกำรชี้แจงรำยละเอียดขั้นตอนกำรป้อนวัตถุดิบที่ปรับปรุง

เพิ่มระบบควบคุมกำรขนถ่ำยวัตถุดิบจำกเดิมใช้แรงงำนคน
เป็นใช้ควบคุมโดยระบบ DCS แทนกำรใช้คนซึ่งท ำให้ลดจ ำนวน
พนักงำนที่คุมเครื่องลงได้

ระบบ DCS เป็นระบบกำรควบคุมกำรผลิตโดยพนักงำน
สำมำรถควบคุมและสั่งกำรโดยแป้นพิมพ์ของโทรศัพท์มือถือหรือ
เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อเลือกสั่งกำรเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่ำงๆ
ได้โดยไม่ต้องสั่งกำรที่หน้ำเครื่อง
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เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ระบบ DCS

1) เครื่องมือวัด

2) เครื่องส่งสัญญำณ

3) สำยสัญญำณ

4) เครื่องควบคุม

5) เครื่องบันทึกสัญญำณ
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องค์ประกอบของระบบ DCS
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ต้องกำรน ำเข้ำ PRESSURE TRANSMITTER จ ำนวน 5 PCS
เป็นอุปกรณ์ส่งสัญญำณแรงดันลมที่ใช้ในกำรป้อนเม็ดพลำสติกไปยัง

เครื่องผสม ใช้งำนคู่กับ SILO อยู่ในกระบวนกำรป้อนวัตถุดิบ
ต้องกำรน ำ VENT STUFFER จ ำนวน 5 PCS ท ำหน้ำที่ผลักดันให้

โพลีเมอร์เหลวกลบัเขำ้สู่เครื่องรดีอัดโดยยอมให้ WEST GAS ผ่ำนร่องของสกรู
ได้ ท ำให้สกรูสะอำดตลอดเวลำ อยู่ในกระบวนกำรอัดรีดและตัดเป็นเม็ด
พลำสติก

ต้องกำรน ำเข้ำ PRESSURE TRANSMITER จ ำนวน 5 PCS เป็น
อุปกรณ์ส่งสัญญำแรงดัน WEST GAS ที่ออกจำกสกรูของเครื่องรีด ซึ่งแรงดัน
ที่ออกมำแสดงให้รู้ว่ำ ระบบระบำย WEST GAS ท ำงำนเป็นปกติอยู่ใน
กระบวนกำรอัดรีดและตัดเป็นเม็ดพลำสติก

ตัวอย่ำงกำรชี้แจงรำยละเอียด
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กำรน ำเข้ำเครื่องจักรตำมมำตรกำรกำรปรับเปล่ียน

เครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ

กรรมวิธีกำรผลิต

• น ำวัตถุดิบ เช่น แผ่นอลูมิเนียม  เป็นต้น มำเคลือบพิมพ์สี อบแห้ง

• น ำมำขึ้นรูปเปน็ชิ้นงำน

• ตรวจสอบ บรรจุ จ ำหน่ำย

กำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลติโดยกำรปรับเปลีย่นเครื่องจักร

ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรในขั้นตอนกำรปั๊มขึ้นรูปและกำรตรวจสอบคุณภำพ
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ต้องกำรน ำเข้ำ PRESS MACHINE จ ำนวน 2 UNIT 

เป็นเครือ่งจักรทีใ่ช้ในกำรขึ้นรปูชิ้นงำนที่มีควำมเร็วในกำรปั๊มขึ้นรูปที่ 
1,500 ชิ้น/ชั่วโมง ทดแทนเครื่องเดิมที่สำมำรถ ปั๊มขึ้นรูปที่  1,000 ชิ้น/ชั่วโมง 
อยู่ในกระบวนกำรขึ้นรูปเป็นชิน้งำน

ต้องกำรน ำเข้ำเครื่อง VISION INSPECTION MACHINE จ ำนวน    
1 UNIT 

เป็นเครือ่งถ่ำยรปูชิ้นงำนที่มีควำมละเอียดในกำรถ่ำยรูป 400,000 
พิกเซล ควำมเร็วในกำรถ่ำย 1,000 รูป/ ชั่วโมง มำทดแทนเครื่องเดิมที่
สำมำรถถ่ำยรูปชิ้นงำนที่มีควำมละเอียดในกำรถ่ำยรูป 300,000 พิกเซล
ควำมเร็วในกำรถ่ำย 1,000 รูป/ชั่วโมง อยู่ในกระบวนกำรตรวจสอบ

ตัวอย่ำงกำรชี้แจงรำยละเอียด
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ข้อควรระวัง

1. กรณีเครื่องจักรที่มีขนำดใหญ่มำกที่ต้องกำรน ำเข้ำแบบ BOM 

ให้พบเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนฯก่อนน ำเข้ำ และพบเจ้ำหน้ำที่

ศุลกำกรในขั้นตรวจปล่อย

2. ตรวจสอบหน่วยเครื่องจักรที่จะน ำเข้ำก่อนขออนุมัติบัญชี

เครื่องจักรและก่อนน ำเข้ำ

3. กำรเพิ่มจ ำนวนเครื่องจักร หำกกระทบต่อก ำลังกำรผลิต 

ให้แก้ไขก ำลังกำรผลิตก่อนจึงเพิ่มจ ำนวนได้

4. กรณีเครื่องจักรเป็น NEGATIVE LIST ต้องระบุ MODEL ให้

ชัดเจนในขั้นตอนขออนุมัติบัญชีเครื่องจักร 81
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Scan QR Code 
เพือ่ประเมนิการ
จดัสมัมนาคร ัง้นี ้

Contact : 02-553-8111


