
 

ประเด็นค ำถำม ประเด็นค ำถำม วันที่ 11 มถิุนำยน 2564 

บรรยำยเร่ือง “กำรใช้สิทธิประโยชน์ด้ำนเคร่ืองจักรผ่ำนระบบ EMT” โดย  
คุณภำคภูมิ บูรณบุณย์ 

 

ข้อ 1. ในกรณีเครื่องจักรบริษัทน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ แต่ประเทศที่น ำเข้ำไม่เสียอำกรขำเข้ำ ในบำงรำยกำร บริษัท
ไม่ต้องขอผ่ำนระบบ EMT ในรำยที่ไม่ต้องเสียอำกรขำเข้ำได้ไหม 

ตอบ  ได ้ 
ข้อ 2. ถ้ำค ำนวณก ำลังกำรผลิตผิด สำมำรถแก้ไขได้หรือไม่  

ตอบ ได้ ถ้ำเป็นรำยกำรเครื่องจักรเดิมสำมำรถแก้ไขได้ ทั้งจ ำนวน หน่วย ก ำลังกำรผลิต  
ข้อ 3. กำรขออนุมัติรำยกำรเครื่องจักรแบบ BOM ดังนั้นชื่อที่จะขอ คือ Upper Drum , BOM ที่สองคือ Lower 
drum และ BOM ที่สำมคือ ASH Hooper ใช่ไหม ไม่ใช่ขอเป็นชือ Boiler  

ตอบ ถูกต้อง 
ข้อ 4. หำกน ำเข้ำ Boiler แบบมี BOM ต้องส ำแดงต่อกรมศุลเป็นส่วนประกอบของ Boiler ในแต่ละครั้งที่น ำเข้ำใช่
ไหม 

 ตอบ ใช่ เวลำส ำแดงกับกรมศุลกำกรให้ส ำแดงว่ำเป็นส่วนประกอบของ boiler 
ข้อ 5. เหตุผลที่จะขยำยเวลำน ำเข้ำเครื่องจักรควรเป็นอย่ำงไรถึงจะอนุมัติ 

ตอบ  ไม่สำมำรถน ำเข้ำเครื่องจักนได้ทัน มีกำรเปลี่ยนแปลงแบบของเครื่องจักร  
ข้อ 6. บริษัทฯ สำมำรถขอขยำยเวลำน ำเข้ำย้อนหลังได้ตั้งจนถึงวันที่ยื่นค ำขอรับส่งเสริมใช่ไหม  

ตอบ  ใช่ 
ข้อ 7. กรณีน ำเข้ำเป็น BOM BOILER ใช้พิกัด ส่วนประกอบขอบ BOILER แต่ที่ระบุใน Invoice คือ  Upper drum 
1 set, Lower drum 1 set ถูกต้องหรือเปล่ำ 

ตอบ ถูกต้อง 
ข้อ 8.กรณีบริษัทไม่มีแผนก import export และว่ำจ้ำงชิปปิ้ง สำมำรถขอใช้บริกำรที่ IC ได้ใช่ไหม 

ตอบ ให้ประสำนงำนกับ IC โดยตรง 
ข้อ 9. บริษัท มีกำรน ำเข้ำเครื่องจักร ใช้สิทธิ BOI  แต่ยังไม่ได้เปิดด ำเนินกำร  มีเครืองจักรทีผ่ลิตผลิตภัณฑ์ขึ้นรูป 
แตเ่ครื่องจักรไม่สอดคล้องกับกำรผลิต ใช้เวลำกำรผลิตนำน และ product ที่ออกมำ รำคำขำยไม่คุ้มทุน  เลยไม่ได้
ใช้เครื่องจักรตัวนี้ 

ค ำถำม  1.  เวลำ แจ้งเปิดด ำเนินกำรไม่ต้องระบะในทะเบียนสินทรัพย์  ใช่หรือไม่ 
ตอบ ถ้ำขั้นตอนกำรผลิตครบถ้วน ให้ระบุในทะเบียนสินทรัพย์ด้วย 
2. กรณี บริษัท อยำก written off เครื่องจักร เพรำะใช้สิทธิน ำเข้ำมำแล้ว  ต้อง รอให้ครบ 5 ปี
ก่อนไหม  
ตอบ ถ้ำเครื้องจักรน ำเข้ำมำแล้วครบ 5 ปี จึงจ ำหน่ำยได้โดยไม่มีภำระภำษี 

ข้อ 10. ถ้ำจ ำนองเครื่องจักรไปแล้ว กรือเช่ำซื้อเครื่องจักรไปแล้ว มำขออนุญำตย้อนหลังได้ไหม 
ตอบ ต้องขออนุญำตก่อนที่จะด ำเนินกำร 
 



 
 

ข้อ 11. โอนกิจกำรไปให้อีกบริษัทหนึ่ง ต้องขอตัดบัญชีเครื่องจักรไหม 
ตอบ กำรตัดบัญชีเครื่องจักร คือเครื่องจักรไม่อยู่ในโรงงำนถอดจำกทะเบียนทรัพย์สิน จะมีกำรตัดบัญชีเพ่ือ
ปลอดจำกภำระภำษีอำกรแล้วถ้ำมีกำรจ ำหน่ำยก็ต้องขออนุญำตก่อน กรณีมีผู้รับโอนแล้วต้องด ำเนินกำร
ตำมข้ันตอนส ำนักงำนอีกครั้ง 

ข้อ 12. กำรจ ำหน่ำยเครื่องจักรที่มีอำยุเกิน 5 ปี  ยื่นเรื่องขออนุมัติในระบบ EMT หัวข้อขออนุญำตจ ำหน่ำย
เครื่องจักรไม่มีภำระทำงภำษี กรณีนี้ สำมำรถจ ำหน่ำยได้เลยหลังจำกท่ี BOI อนุมัติ ไม่ต้องท ำกำรช ำระภำษีแล้ว ใช่
ไหม 

ตอบ ถูกต้อง สำมำรถจ ำหน่ำยได้แต่ต้องขออนุญำตส ำนักงำนก่อน 
ข้อ 13. ผู้โอนกิจกำรยังไม่ต้องตัดบัญชีเครื่องจักรก็ได้ แต่ภำระจะตกไปอยู่ที่ผู้รับโอน ใช่หรือไม่ 

ตอบ  ใช่ 
ข้อ 14. บริษัทเปิดด ำเนินกำรแล้ว มีรำยกำรอะไหล่ เช่น ใบมีดกลึงใช้ส ำหรับเครื่อง CNC จะต้องน ำไปตัดบัญชีด้วย
หรือไม่ 

ตอบ กรณีอะไหล่ให้ท ำเป็นจ ำหน่ำยเพ่ือจะได้ไม่ต้องมำท ำกำรตัดบัญชีอีกครั้ง 
ข้อ 15. กรณีเครื่องจักรเกิน 5 ปี แล้วนับแต่วันน ำเข้ำ ถ้ำบริษัทฯ ขอจ ำหน่ำยเครื่องจักรเกิน 5 ปี ไม่มีภำระภำษี   
ภำยหลังบริษัท จะต้องยื่นขอตัดบัญชีอีกครั้งไหมครับ  

ตอบ ไม่ต้องตัดบัญชีแต่ถ้ำไม่ถึง 5 ปี ก็ต้องมำตัดบัญชีอีกครั้ง 
ข้อ 16. ในกระบวนกำรผลิต มีกำรน ำเข้ำแม่พิมพ์ไปให้บุคคลใช้  บริษัทฯ จะต้องยื่นขออนุญำต เพ่ือให้ BOI 
พิจำรณำอนุมัติ เพ่ือไปให้บุคคลใช้อีกหรือไม่ 
  ตอบ ไม่ต้องยื่น 
ข้อ 17. หำกบริษัทด ำเนินกำรมำนำนแล้วหำข้อมูลสั่งปล่อยเครื่องจักรไม่เจอ จะต้องท ำอย่ำงไร 

ตอบ ขอข้อมูลจำก IC  ฐำนข้อมูล IC มี 3 ระบบ  MCTS EMT เก่ำ EMT ใหม ่เอำ 3 อันมำรวมกัน 
ข้อ 18. หำกเครื่องจักรเกิน 5  ปี แต่ไม่ได้ด ำเนินกำรตัดบัญชีเครื่องจักร จะมีปัญหำหรือไม่  

ตอบ ให้ยื่นตัดบัญชีเครื่องจักรกรณีน ำเข้ำเกิน 5 ปี มำยังส ำนักงำนได้เลย 
ข้อ 19. ถ้ำน ำเข้ำเครื่องจักรตั้งแต่ปี 2554 เอกสำรเกิน 10 ปีแล้ว ไม่มีอินวอยซ์ ไม่มีใบขน แต่อยำกจะตัดบัญชีโดย
ไปขอให้ IC ออก Report รำยละเอียดกำรสั่งปล่อยเครื่องจักร และ IC รับรองให้ แล้วน ำมำใช้แนบในระบบตัดบัญชี
แทนใบขน แทนอินวอยซ์ แทนหนังสืออนุมัติสั่งปล่อยได้ไหม 

ตอบ ได้ 
ข้อ 20. กรณีติดตั้งมำตรกำรกำรใช้พลังงำนทดแทน เซลล์แสงอำทิตย์ ถึงแม้ว่ำจะไม่น ำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศก็ต้อง
ท ำรำยงำนใช่ไหม 

ตอบ ถ้ำเป็นรำยกำรเครื่องจักรไม่จ ำเป็น แต่ถ้ำเป็นเซลล์แสงอำทิตย์เน้นใบอนุญำต จำก 3 หน่วยกรม
โรงงำน กำรไฟฟ้ำ และ กกพ. 

ข้อ 21. เครื่องจักรน ำเข้ำมำเมื่อปี 2010 ต้องกำรตัดบัญชีเครื่องจักรน ำเข้ำมำเกิน 5 ปี แต่ใบขนไม่มีตัว A status 
04 แต่ว่ำในใบขน ระบุเลขที่อนุมัติจำกบีโอไอไว้แล้ว สำมำรถน ำไปตัดบัญชีเครื่องจักรได้หรือไม่ 

ตอบ  ได้ ให้แนบหนังสือสั่งปล่อยและใบขนปี 2010 มำถือว่ำได้รับอนุมัติแล้ว 
 
 
 



 
 

ข้อ 22. ถ้ำเรำใช้สิทธิ BOI เครื่องจักรแต่ต้องกำรยกเลิกสิทธิ์โดยช ำระภำษีอำกรคืน เรำสำมำรถตัดบัญชีเครื่องจักร
ออกจำกระบบได้เลยไหม หรือต้องรอให้ครบ 5 ปีก่อน 

ตอบ กรณีทีเ่ครื่องจักรไม่ครบ 5 ปี มีภำระภำษีอำกำร ณ วันที่จ ำหน่ำย ภำษีมูลค่ำเพ่ิม ณ วันน ำเข้ำ อำกร
แพงกว่ำบริษัทจะเลือกท ำลำย อำกรถูกว่ำเลือกช ำระอำกร ครบ 5 ปี จ ำหน่ำยและท ำลำยไม่มีภำระภำษีท้ัง
คู่ ถ้ำท ำลำยต้องเสียค่ำใบ Cer จำก Third Party 

ข้อ 23. กรณีที่เครื่องจักรเกิน 5 ปี ต้องกำรท ำลำยหรือขำยเป็นเศษซำกเนื่องจำกไม่สำมำรถใช้งำนได้แล้วและไม่มี
เครื่องใหม่มำทดแทน นับเป็นก ำลังกำรผลิตของบัตรนั้นจะต้องด ำเนินกำรยังไง เครื่องจักรหลักท่ีมีผลต่อก ำลังกำร
ผลิต 

ตอบ ต้องมำขอลดก ำลังกำรผลิตลง และลด Max Stock  
ข้อ 24. กรณีเปิดด ำเนินกำรเต็มโครงกำรแล้วมีกำรน ำเข้ำเครื่องจักหลักเพ่ือทดแทนเครื่องจักรเดิมที่รอซ่อมโดยที่ยัง
ไม่ได้ส่งเครื่องจักรรำยกำรเดิมออกไป สำมำรถท ำได้หรือไม่ กรณีมีสิทธิ์ ม.28  ตลอดระยะเวลำที่ได้รับกำรส่งเสริม  

ตอบ ต้องมีกำรส่งเครื่องจักรไปต่ำงประเทศก่อนแล้วถึงจะน ำเข้ำมำทดแทนได้ 
ข้อ 25. กรณีท่ียื่นจ ำหน่ำยเครื่องจักร 5 ปี เจ้ำหน้ำที่จะเข้ำมำดูหรือไม่ 

ตอบ ส ำนักงำนพิจำรณำไม่มีผลกระทบต่อก ำลังกำรผลิตก็จะอนุญำต โดยไม่เข้ำไปตรวจสอบแล้ว กรณี
แม่พิมพ์เหมือนกัน 

ข้อ 26. บอยเลอร์ 100 ตัน แต่ 105 Bar ถือเป็น Negative List ไหม 
ตอบ ถือว่ำเป็น Negative List  

 


