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หัวข้อบรรยำย

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



สิทธิประโยชน์

ผู้ได้รับกำรส่งเสริมจะได้รับกำรยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับเครื่องจักร 
ตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมัติแต่เครื่องจักรนั้น ต้องไม่เป็นเครื่องจักรที่ผลิตหรือ
ประกอบได้ในรำชอำณำจักร   ซึ่งมีคุณภำพใกล้เคียงกันกับชนิดที่ผลิตในต่ำงประเทศ และ
มีปริมำณเพียงพอที่จะจัดหำมำให้ได้

มำตรำ 28 

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



ค ำจ ำกัดควำม

หมำยควำมว่ำ เครื่องจักรที่จ ำเป็นต้องใช้ในกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม 
และ เครื่องจักรที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำรก่อสร้ำงโรงงำน ซึ่งรวมถึง ส่วนประกอบ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ และ โครงโรงงำนส ำเร็จรูปที่น ำมำติดตั้งเป็นโรงงำน 

เครื่องจักร

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



ส่วนประกอบ (Part and Component) 
หมำยถึง ชิ้นส่วนต่ำงๆ รวมทั้งอะไหล่ ที่ใช้ประกอบขึ้นเป็นเครื่องจักรซึ่งหำกแยกชิ้นส่วนหนึ่งส่วน
ใดออกจำกกันแล้ว จะท ำให้เครื่องจักรดังกล่ำวไม่สำมำรถท ำงำนได้

ค ำจ ำกัดควำม

อุปกรณ์ (Accessory) 
หมำยถึง ชิ้นส่วนที่น ำมำประกอบกับเครือ่งจักรเพื่อให้ท ำงำนได้ตำมวัตถุประสงค์ หำกขำด
อุปกรณ์แล้วเครือ่งจักรยังท ำงำนได้แต่ไม่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ทั้งนี้รวมถึงแม่พิมพ์และ
อุปกรณ์ที่ท ำหน้ำทีเ่สมือนแม่พิมพ์หรือต้นแบบ (Master Mould) แม่แบบและอุปกรณ์จับยึด
ชิ้นงำน (Jig and Fixture) ที่ใช้ส ำหรับกำรท ำงำนที่มีกำรผลิตจ ำนวนมำก

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



ส่วนประกอบ (Part and Component)

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน

อุปกรณ์ (Accessory)



เครื่องมือ (Tool)
หมายถึง ของที่ใช้งานโดยอิสระหรือของที่ใช้งานร่วมกับเครื่องจักร

เครื่องใช้ (Implement) 
หมายถึง ของที่ใช้สนับสนุนกรรมวิธีการผลติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

โครงโรงงานส าเร็จรูป (Pre-Fabricated Factory Structure) 
หมายถึง โครงโรงงานส าเรจ็รูปซึง่สามารถถอดออกได้ เพื่อน ามาติดตั้งหรือประกอบ

เป็นโรงงาน (ตามประกาศส านักงานที่ ป1/2546 )

ค ำจ ำกัดควำม

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



1. การพิจารณาอนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักร  60 วัน
2. การพิจารณาอนุมัติแก้ไขบัญชีรายการเครื่องจักร 30 วัน
3. การอนุมัติสั่งปล่อยเครื่องจักร 1 วัน
4. การพิจารณาอนุมัติผ่อนผันให้ใช้ธนาคารค้ าประกัน 1 วัน
5. การพิจารณาอนุมัติขยายเวลาผ่อนผันให้ใช้ธนาคารค้ าประกัน 1 วัน
6. การอนุญาตให้ส่งเครื่องจักรออกไปต่างประเทศ 1 วัน

ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



1. กำรขออนุมัติขยำยเวลำน ำเข้ำเครื่องจักร  45 วัน
2. กำรขออนุญำตจ ำนอง เช่ำซื้อหรือท ำสัญญำเช่ำแบบลิสซิ่ง 15 วัน
3. กำรขออนุญำตจ ำหน่ำยหรือโอนหรือบริจำคเครื่องจักร 15 วัน
4. กำรขออนุญำตน ำเครื่องจักรไปใช้เพื่อกำรอื่น 15 วัน
5. กำรขออนุญำตน ำเครื่องจักรไปให้บุคคลอื่นใช้ 15 วัน
6. กำรขออนุมัติตัดบัญชีเครื่องจักร 30 วัน

ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



▪ เป็นกำรอนุมัติก่อนน ำเข้ำ
▪ น ำเข้ำภำยในเวลำที่ก ำหนด
▪ เป็นเครื่องจักรที่ไม่สำมำรถผลิตได้ในประเทศ
▪ อนุมัติตำมกำรใช้งำนจริง

เกณฑ์กำรใช้สิทธิประโยชน์ด้ำนเครื่องจักร

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



▪ ใช้ในโครงกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริม

▪ ใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 5 ปี นับแต่วันน ำเข้ำ

▪ ใช้ในสถำนประกอบกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริม

▪ เป็นผู้ใช้เคร่ืองจักรที่ได้ใช้สิทธิยกเว้นอำกรขำเข้ำ

▪ ใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับกำรส่งเสริม

เงื่อนไขในกำรใช้เครื่องจักรที่ได้ใช้สิทธิ

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



กำรใช้สิทธิประโยชน์

บันทึกรำยกำรเครื่องจักรที่น ำเข้ำ (ระบบ eMT )

ผลิตสินค้ำที่ได้รับส่งเสริม
ใช้เครื่องจักรในโรงงำน

ตัดบัญชี(ระบบ eMT )

อนุมัติสั่งปล่อยเครื่องจักร

ใช้ในกิจกำร BOI

ใช้งำนในโครงกำรไม่น้อยกว่ำ 5 ปี

ระบบ eMT Online
บัญชีรำยกำรเครื่องจักร
กำรค ำนวณก ำลังผลิตสูงสุด

อนุมัติบัญชีรำยกำรเครื่องจักร

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



กำรน ำเข้ำเครื่องจักร

บันทึกรำยกำรเครื่องจักรที่น ำเข้ำ (ระบบ eMT )

ไม่มีบัญชีรำยกำรเครื่องจักร
เครื่องจักรไม่มีในบัญชี / เกินบัญชี 
ไม่ถือว่ำเป็นกำรใช้สิทธิ์

บันทึกรำยกำรเครื่องจักรที่น ำเข้ำ (ระบบ eMT)

อนุมัติสั่งปล่อยเครื่องจักร

ใช้ธนำคำรค้ ำประกัน

สั่งปล่อยถอนค้ ำประกัน

ระบบ eMT Online
บัญชีรำยกำรเครื่องจักร
กำรค ำนวณก ำลังผลิตสูงสุด

อนุมัติบัญชีรำยกำรเครื่องจักร

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



จะต้องเป็นเครื่องจักรที่ไม่มีผลิตหรือประกอบได้ในรำชอำณำจักร
ซึ่งมีคุณภำพใกล้เคียงกับชนิดที่ผลิตในต่ำงประเทศ และ มีปริมำณ
เพียงพอที่จะจัดหำมำใช้ได้ 

พิจำรณำจำก Negative List ตำมประกำศ ส ำนักงำนท่ี ป.2/2556

แนวทำงกำรพิจำรณำ

1.

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



ล ำดบั ช่ือเคร่ืองจกัร (องักฤษ) ช่ือเคร่ืองจกัร (ไทย) Specification

1 GENERATOR เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ ขนำดไม่เกิน 240 กิโลวตัต์

2 CHIPPER เคร่ืองสบัไม้ ก ำลงัผลิต 
25 – 30 ตนั/ชัว่โมง

3 MICROSCOPES กลอ้งจุลทรรศน์ ก ำลงัขยำย 100x 200x 600x 

4 GEAR  MOTOR มอเตอร์ เกียร์ Induction type, 
300 w -1000 w

5 UPS ยพูีเอส Uninterruptible  
power  supply , 

10-30 minutes  time

6 BREAKER ตวัตดัไฟ 220 V , 1 phase
10-60 A

ป.2/2556 (Negative List)

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



แนวทำงกำรพิจำรณำ

2.
จะต้องเป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนกำรผลิตโดยตรงที่
ใช้ในโครงกำรที่ได้รับส่งเสริม โดยเริ่มตั้งแต่ กำรออกแบบผลิตภัณฑ์
กำรผลิตผลิตภัณฑ์ กำรตรวจสอบคุณภำพและกำรควบคุมคุณภำพ
ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนกำรขนส่งผลิตภัณฑ์ขึ้นยำนพำหนะ
โดยพิจำรณำตำมกำรติดตั้งใช้จริงเท่ำนั้น 

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



แนวทำงกำรพิจำรณำ

3.
เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ในกระบวนกำรผลิตโดยตรง แต่มี
ควำมจ ำเป็นต้องใช้ในกิจกำร เครื่องจักรที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงโรงงำน 
กำรติดต่อสื่อสำร กำรประหยัดพลังงำน กำรซ่อมบ ำรุง กำรให้ควำม
ปลอดภัยแก่พนักงำน และกำรรักษำควำมปลอดภัยภำยในโรงงำน 
เป็นต้น ให้ถือว่ำเป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่อยู่ในข่ำยได้รับกำร
ยกเว้นหรือลดหย่อนอำกรขำเข้ำ โดยพิจำรณำตำมกำรใช้จริงเท่ำนั้น

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



แนวทางการพิจารณา

4.
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของเครื่องจักร เช่น น็อต สกูร 
สำยไฟฟ้ำ ภำยในเครื่องที่มีลักษณะกำรซื้อขำยเครื่องจักรครบ
ชุดและไม่สำมำรถแยกออกจำกกันได้ ให้ได้รับกำรยกเว้นหรือ
ลดหย่อนอำกรขำเข้ำ ได้เช่นเดียวกับตัวเครื่องจักร

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



แนวทำงกำรพิจำรณำ

5.
อะไหล่ของเครื่องจักร  จะพิจำรณำให้ยกเว้นหรือลดหย่อนภำษีอำกร 
ส ำหรับอะไหล่ของเครื่องจักรที่น ำเข้ำภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดใน
บัตรส่งเสริม ไม่ว่ำจะน ำเข้ำมำพร้อมกับเครื่องจักรหรือไม่ก็ตำมและ
จะพิจำรณำให้ยกเว้นหรือลดหย่อนภำษีอำกรส ำหรับเครื่องจักร
ที่น ำเข้ำมำทดแทนเครื่องจักรเดิมได้ด้วย 

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



กรณีเป็นเครื่องจักรเก่ำ
ต้องได้รับอนุญำตให้ใช้เครื่องจักรเก่ำในโครงกำร
อำยุของเครื่องจักรไม่เกิน 10 ปี นับจำกปีผลิตถึงปีที่น ำเขำ้ พร้อมแนบใบรับรองโดยมีรำยละเอียด ดังนี้

▪ สถำนภำพของกำรปรับปรุงซ่อมแซมหรือผลกำรวิเครำะห์อำยุกำรใช้งำนที่เหลืออยู่
(Re-Conditioned Status or Residual Life Evaluation Results)

▪ ปีที่ผลิต(Year of Manufacture)
▪ ผลของกำรทดสอบเดินเครื่อง (Test Run Result)
▪ รำยงำนกำรตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมำตรฐำนควำมปลอดภัย

(Emission and Safety Report)
▪ รำยงำนกำรตรวจสอบ วันที่ และสถำนที่ที่ท ำกำรตรวจสอบ

(Inspection Report, Date and Place of Inspection)

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



ตวัอยำ่งใบรบัรองสภำพเคร ือ่งจกัร

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



http://www.ifia-federation.org/

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน

http://www.ifia-federation.org/


แนวทำงผ่อนผันกำรใช้เครื่องจักรใช้แล้วส ำหรับค ำขอ (ตั้งแต่ปี 2558) 
1. กรณีทั่วไป

2. กรณีย้ำยฐำนกำรผลิต



แนวทำงผ่อนผันกำรใช้เครื่องจักรใช้แล้วส ำหรับค ำขอ (ตั้งแต่ปี 2558) 
3. กรณีอื่นๆ



ประเภทของบัญชีรำยกำรเครื่องจักร

1. บัญชีรำยกำรเครื่องจักรทั่วไป หมำยถึง  บัญชีเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนกำรผลิตตำมที่ได้รับอนุมัติ

2. บัญชีรำยกำรอะไหล่ หมำยถึง อะไหล่ที่น ำเข้ำมำทดแทนส่วนที่เสียหำยของเครื่องจักร

3. บัญชีรำยกำรแม่พิมพ์ หมำยถึง แม่พิมพ์ อุปกรณ์จับยึด รวมถึงอะไหล่ของแม่พิมพ์ อุปกรณ์จับยึด 

4. บัญชีชื่อรอง หมำยถึง ชื่อของเครื่องจักรที่น ำเข้ำกรณีที่ชื่อไม่ตรงกับบัญชีที่ได้รับอนุมัติ

ตำมประกำศ ส ำนักงำนฯ ที่ ป.4/2556

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



▪ บัญชีรำยกำรเครื่องจักร มีกำรเชื่อมโยงกับ กรรมวิธีกำรผลิต  
▪ บัญชีอะไหล่ มีกำรเชื่อมโยงกับ รำยกำรเครื่องจักร 
▪ บัญชีแม่พิมพ์ มีกำรเชื่อมโยงกับ กรรมวิธีกำรผลิตที่มีกำรขึ้นรูป 
▪ เครื่องจักรหลัก มีกำรค ำนวณก ำลังผลิต

กำรเชื่อมโยงข้อมูลของระบบ EMT ONLINE

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



ควำมสัมพันธ์ของเครื่องจักรกับขั้นตอนกำรผลิต

ขั้นตอนกำรผลิต เครื่องจักร
- น ำแผ่น WAFER มำตรวจสอบ   ตัดแยก

ออกเป็น DIE แต่ละชิ้น
DIE SAW MACHINE
เป็นเครื่องตัด DIE เป็นชิ้นเล็กๆ

- ติด DIE เข้ำกับ LEAD FRAME DIE ATTACH MACHINE
เป็นเครื่องติด DIE เข้ำกับ LEAD FRAM

- เชื่อมลำยวงจรบน DIE เข้ำกับ ขำของ 
LEAD FRAME

WIRE BOND MACHINE
เป็นเครื่องเชื่อมลวดทองจำก DIE เข้ำกับ LEAD FRAME

- หุ้มด้วยพลำสติก MOLD COMPOUND  
อบควำมร้อน 

MOLDING MACHINE
เป็นเครื่องหุม้พลำสติกบน IC ที่ผ่ำนกำรเชื่อมวงจรแล้ว

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



ควำมสัมพันธ์ของอะไหล่กับเครื่องจักร

อะไหล่ เครื่องจักร

HEATER
ขดลวดควำมร้อน

MOLDING MACHINE

DRIVEN SHAFT 
เพลำส่งก ำลัง

DIE BOND MACHINE

CONTROL BOARD
แผ่นวงจรควบคุม

WIRE BOND MACHINE

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



ข้อควรระวัง

หลีกเลี่ยงรำยกำรเครื่องจักรที่ลงท้ำยด้วย
LINE
SYSTEM

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



ค ำแนะน ำ

หน่วยของเครื่องจักรที่น ำเข้ำ
กรณี เครื่องจักร ให้ใช้หน่วย unit
กรณี อะไหล่ ให้ใช้หน่วย piece
กรณี แม่พิมพ์ ให้ใช้หน่วย unit

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



ปริมาณการน าเข้า

1. บัญชีรำยกำรเครื่องจักรทั่วไป ระบุปริมำณน ำเข้ำ 
2. บัญชีรำยกำรอะไหล่และแม่พิมพ์ ไม่ต้องระบุปริมำณน ำเข้ำ
3. ชื่อเครื่องจักรที่น ำเข้ำ ต้องตรงกับชื่อที่ได้รับอนุมัติตำมบัญชี

เครื่องจักร หำกชื่อ เครื่องจักรที่น ำเข้ำไม่ตรงกับชื่อที่ได้รับอนุมัติตำม
บัญชี ต้องขอเพิ่มชื่อรอง

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



กำรเตรียมข้อมูล

ในโครงกำรต้องมีกำรระบุในบัตรส่งเสริมอนุญำตให้ใช้เครื่องจักรใช้แล้วได้
1. กรณีเครื่องจักรใช้แล้ว ต้องระบุชื่อในกำรขออนุมัติบัญชีเครื่องจักรทั่วไป                                

ในใบขนสินค้ำขำเข้ำและ ใน INVOICE ดังนี้ 
Used+M/C+Year of Manufacture +Serial no. 

2. เครื่องจักรใช้แล้ว ต้องมีใบ Certificate แนบประกอบกำรพิจำรณำเสมอ
3. ยกเว้น Mold ,Die ,Jig ,Fixture and Pattern ไม่ต้องใช้ใบ Certificate

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน

ใบรับรองสภาพเครื่องจักรเก่า.pdf


กำรเตรียมข้อมูลบัญชีเครื่องจักร

▪ เป็น NEGATIVE LIST( ป.2 / 2556 ) ชี้แจง SPECIFICATION
▪ เครื่องจักรเก่ำ  ต้องระบุว่ำ  USED  MACHINE NAME  SERIAL NO.  YEAR OF MFG
▪ BILL  OF  MATERIAL (BOM)  กรณีไม่ได้น ำเข้ำมำเป็น  COMPLETE SET
▪ กำรค ำนวณก ำลังผลิต

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



1. ชื่อเครื่องจักรที่น ำเข้ำต้องตรงกับ INVOICE และใบขนสินค้ำขำเข้ำ
2. ชื่อเครื่องจักรที่ขอควรเป็น COMMOM NAME
3. กรณีเครื่องจักรที่น ำเข้ำมีขนำดใหญ่ไม่สำมำรถน ำเข้ำมำได้ครั้งเดียวให้ขอแบบมี BOM
4. กำรขอรำยกำรเครื่องจักรแบบมี BOM เป็นกำรขอน ำส่วนประกอบของเครื่องจักรมำ

ประกอบเป็นเครื่องจักร
5. รำยกำรเครื่องจักรที่ขอ แบบมี BOM เครื่องจักรที่น ำเข้ำจะตรงกับรำยละเอียดใน BOM 
6. เมื่อมีกำรน ำเข้ำเครื่องจักรใน BOM บำงส่วนไม่สำมำรถแก้ไขรำยกำรใน BOM ได้

กำรขออนุมัติบัญชีรำยกำรเครื่องจักร

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



▪ ระบุขั้นตอนกำรผลิตให้ตรงตำมหนังสือแจ้งมติ

▪ กรณีขั้นตอนกำรผลิตที่ได้รับอนุมัติ ไม่ได้ระบุเป็นหัวข้อย่อยต้องแยกออกเป็น
หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อ เช่น

น ำก๊ำซชีวภำพไปใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้ำโดยเครื่องยนต์ก๊ำซ
ชีวภำพซึ่งมีกำรปรับปรุงคุณภำพก่อนโดยกำรลดก๊ำซไฮโดรเจนซัลไฟด์ และ
ควำมชื้นจำกนั้นแปลงกระแสไฟฟ้ำแรงต่ ำเป็นกระแสไฟฟ้ำแรงดันสูงด้วย
หม้อแปลง ส่งจ ำหน่ำยต่อไป

กำรระบุขั้นตอนกำรผลิต

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



ระบุขั้นตอนกำรผลิตให้ตรงตำมหนังสือแจ้งมติ

กรณีขั้นตอนกำรผลิตที่ได้รับอนุมัติในบัญชีรำยกำรเครื่องจักรไม่ตรงตำมหนังสือแจ้งมติ

1. ขั้นตอนที่ได้รับอนุมัติในบัญชีรำยกำรเครื่องจักรไปแล้ว ไม่สำมำรถแก้ไขได้

2. กำรแก้ไขให้ถูกต้องสำมำรถด ำเนินกำรได้ กรณีที่มีกำรเพิ่มรำยกำรเครื่องจักร

กำรระบุขั้นตอนกำรผลิต

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



เครื่องจักรหลัก หมำยถึง เครื่องจักรที่ใช้ในกำรผลิตสินค้ำตำมขั้นตอนกำรผลิตที่ได้รับ
อนุมัติ ซึ่งหำกขำดเครื่องจักรดังกล่ำวแล้วจะไม่สำมำรถผลิตสินค้ำตำมขั้นตอนกำร
ผลิตที่ได้รับอนุมัติได้

CYCLETIME  หมำยถึง เวลำที่พนักงำนใช้ในกำรด ำเนินกำรผลิตตำมที่แต่ละคน
รับผิดชอบในแต่ละรอบกำรท ำงำน โดยพนักงำนหนึ่งคนอำจจะรับผิดชอบงำนเพียง
งำนเดียว หรือ หลำยงำนก็ได้ ซึ่งจะเริ่มนับตั้งแต่จุดเริ่มต้นของงำนนั้นจนถึงเวลำที่
กลับมำตั้งต้นเพื่อจะเริ่มท ำกำรผลิตในรอบต่อไป

นิยำม

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



น ำสำรตัง้ตน้ เชน่ eva, viny มำ
ผสมเขำ้ดว้ยกนั

ฉีดเขำ้ไปใน reactor โดยควบคมุ
สภำวะใหเ้กิดปฏิกิรยิำ 

ตดัเป็นเม็ดพลำสติกและอบแหง้
ตรวจสอบ บรรจ ุจ ำหนำ่ย

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



1. สถำนะเป็นเคร่ืองจกัรหลกัหรือไม่
2 .ก ำลงัผลิตต่อเคร่ือง
3. ก ำลงัผลิตรวม
4 .สภำพของเคร่ืองจกัร
5 ขั้นตอนกำรผลิต
6. ผลิตภณัฑ์

MIXING MACHINE

เครื่องผสมสำรเคมี เช่น  eva,vinyl mononer เขำ้ดว้ยกนั  1 ชม สำมำรถผสมได ้ 8 ตนั ใน 
1 ปี ผสมได ้= 1*300*24* 8 =57,600 ตนั

7,200

57,600

TON57,600



MIXING 
MACHINE

1 57600 57600

ผสมสำรตัง้ตน้เขำ้ ดว้ยกนั  1 ชม สำมำรถผสมได ้8 ตนั ใน 1ปี ผสมได้ = 
1*300*24* 8 =57,600 ตนั

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



ไฟฟำ้ 60 เมกะวตัต์

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน

E123456

12345



เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



1. สถำนะเป็นเคร่ืองจกัรหลกัหรือไม่
2 .ก ำลงัผลิตต่อเคร่ือง
3. ก ำลงัผลิตรวม
4 .สภำพของเคร่ืองจกัร
5 ขั้นตอนกำรผลิต
6. ผลิตภณัฑ์

ระบบงำนสทิธแิละประโยชนด์ำ้นเคร ือ่งจกัรดว้ยระบบอเิล็กทรอนิกส ์BOI User

เครื่องก ำเนิดไฟฟำ้ขนำด 60 เมกะวตัต์

GENERATOR

60 เมกะวตัต์
60 เมกะวตัต์



เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



กำรน ำเข้ำเครื่องจักรแบบ BOM

กรณีน ำเข้ำเครื่องจักรที่มีขนำดใหญ่มำก ไม่สำมำรถน ำเข้ำได้ครั้งเดียว
ครบถ้วนสมบูรณ์ให้เลือกเป็นน ำเข้ำแบบมี BOM

โดยเป็นกำรน ำส่วนประกอบต่ำงๆมำประกอบ เป็น GENERATOR             
โดยแยกน ำเข้ำมำแต่ละรำยกำรเป็นรำยกำรย่อย

บริษัทฯไม่ได้น ำเข้ำ GENERATOR ส ำเร็จรูปเข้ำมำ

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



กำรน ำเข้ำเครื่องจักรแบบ BOM

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



กำรน ำเข้ำเครื่องจักรแบบ BOM

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



กำรอธิบำยรำยละเอียดของเครื่องจักร

เครื่อง WIRE BONDING MACHINE จ ำนวน 1 เครื่อง 
เป็นเครื่องเชื่อมวงจรระหว่ำง FRAME กับ DIE
กำรเชื่อมวงจร 1 ครั้ง สำมำรถใช้เวลำเชื่อม 0.01 วินำที 

IC รุ่น 60 ขำ 1 ชิ้น ใช้เวลำ 0.6 วินำที 
คิดเป็นก ำลังกำรผลิตต่อปี 

หมำยเหตุ : เวลำท ำงำนตำมบัตรส่งเสริม  24  ชั่วโมงต่อวัน  365  วันต่อปี
24 X 60 X 60 X 365 / 0.6  = 52,560,000 ชิ้น

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



▪ ชื่อรำยกำรอะไหล่ต้องเป็นภำษำอังกฤษ
▪ รำยละเอียด อะไหล่  ชี้แจงรำยละเอียดให้ชัดเจนเป็นภำษำไทย
▪ ระบุหน่วยของอะไหล่ ( piece or unit )
▪ อะไหล่ที่ผลิตได้ในประเทศ  ชี้แจง  SPECIFICATION
▪ ก ำหนดสถำนะอะไหล่เก่ำ  ต้องระบุว่ำ  

USED + ชื่ออะไหล่ + SERIAL NO. + YEAR OF MFG
▪ เชื่อมโยงรำยกำรอะไหล่เข้ำกับรำยกำรเครื่องจักร

•

กำรอธิบำยรำยละเอียดของอะไหล่

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



กำรเตรียมข้อมูลแม่พิมพ์

▪ ชื่อรำยกำรแม่พิมพ์ต้องเป็นภำษำอังกฤษ
▪ รำยละเอียดแม่พิมพ์  ชี้แจงรำยละเอียดให้ชัดเจนเป็นภำษำไทย
▪ ระบุหน่วยของแม่พิมพ์  ( piece or unit )
▪ อะไหล่ที่ผลิตได้ในประเทศ  ชี้แจง  SPECIFICATION
▪ ก ำหนดสถำนะแม่พิมพ์เก่ำ  ต้องระบุว่ำ  USED  MOLD
▪ เชื่อมโยงรำยกำรแม่พิมพ์เข้ำกับขั้นตอนกำรผลิต

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



ระยะเวลำน ำเข้ำเครื่องจักร
หลักเกณฑ์กำรก ำหนดเวลำกำรน ำเข้ำเครือ่งจักรและกำรเปิดด ำเนินกำร ตำมประกำศ ส ำนักงำนฯ
ที่ ป. 1/2548

▪ เวลำน ำเข้ำเครื่องจักร 30 เดือนนับแต่วันออกบัตรส่งเสริม

▪ ขยำยเวลำให้จำกระยะเวลำทีก่ ำหนดเดิมอีกครั้งละ ไม่เกิน 1 ปี

รวมแล้วไม่เกิน 3 ครั้ง

▪ ขยำยเวลำย้อนหลัง จะอนุมัติย้อนหลังไม่เกินวันที่ยื่นค ำขอรับกำรสง่เสริม
* ข้อยกเว้น

โครงกำรที่มีขนำดกำรลงทุนไม่รวมค่ำที่ดินและทุนหมุนเวียน ตั้งแต่ 500 ล้ำนบำท ขึ้นไป
และโครงกำรหรือประเภทกิจกำรที่ คณะกรรมกำรก ำหนดระยะเวลำเป็นกรณพีิเศษ

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



เครื่องจักรที่ใช้ในกำรวิจัยและพัฒนำ หรือเครื่องจักรที่ใช้ขจัดหรือป้องกัน
มลภำวะแวดล้อม ให้น ำเข้ำได้ตลอดเวลำที่ได้รับกำรส่งเสริม โดยถ้ำ
ระยะเวลำน ำเข้ำเครื่องจักรหมด จะต้องยื่นขอขยำยเวลำน ำเข้ำเครื่องจักร
ในส่วนนี้ก่อนกำรน ำเข้ำเครื่องจักรเข้ำมำ

ระยะเวลำน ำเข้ำเครื่องจักร

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



กำรขยำยเวลำน ำเข้ำเครื่องจักรย้อนหลัง

กำรขยำยเวลำน ำเข้ำย้อนหลังจะเกิดขึ้น เนื่องจำกบริษัท ได้น ำเครื่องจักร
เข้ำมำก่อนวันที่อนุมัติให้กำรส่งเสริม ท ำให้ระยะเวลำน ำเข้ำเครื่องจักรไม่
ครอบคลุม โดยส ำนักงำนมีหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำขยำยเวลำ ดังนี้

จะอนุมัติให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ในกำรน ำเข้ำเครื่องจักรได้ตั้งแต่วันที่
ยื่นค ำขอรับกำรส่งเสริม

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



กำรขอขยำยเวลำน ำเข้ำเครื่องจักรและเปิดด ำเนินกำร

วันที่ยื่นค ำขอ
(1 ม.ค. 59)

วันที่อนุมัติ
ให้กำรส่งเสริม
(20 ก.พ. 59)

วันที่ออกบัตร
(10 มี.ค. 59)

สิ้นสุดระยะเวลำ
(10 ก.ย. 61)

ขยำยครั้งที่ 2
(10 ก.ย. 63)

ขยำยครั้งที่ 1
(10 ก.ย. 62)

ขยำยเปิด
(10 มี.ค. 64)

ขยำยเปิด
(10 มี.ค. 63)

ตั้งแต่วันที่
อนุมัติ
ให้กำรส่งเสริม

+ 30 เดือน 1 ปี 6 เดือน 

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน

กรณีกำรขยำยเปิดด ำเนินกำรเพียงอย่ำงเดียว จะขยำยเวลำให้ 1 ครั้ง เป็นเวลำไม่เกิน 1 ปี



กำรน ำเข้ำเครื่องจักร

1. ต้องได้รับบัตรส่งเสริม จึงสำมำรถใช้สิทธิยกเว้นอำกรได้

2. กรณียังไม่มีบัตรส่งเสริม

2.1 เสียภำษีอำกร ไปก่อนแล้วขอคืนภำยหลัง

2.2 ใช้ธนำคำรค้ ำประกัน

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



กำรใช้ธนำคำรค้ ำประกัน

1. ได้ตอบรับมติกำรให้กำรส่งเสริมแล้ว ค้ ำประกันเฉพำะอำกรขำเข้ำ

2. ได้รับบัตรส่งเสริมแล้ว ค้ ำประกันอำกรขำเข้ำและภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

3. ระยะเวลำค้ ำประกัน 1 ปี ขยำยเวลำได้ 1 ครั้งระยะเวลำ 1ปี

4. หำกไม่สำมำรถถอนค้ ำประกันได้ภำยในเวลำที่ก ำหนดส ำนักงำนฯ
จะแจ้งกรมศุลกำกรเรียกเก็บภำษีอำกรต่อไป

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



กำรสั่งปล่อยเครื่องจักร

ระบบจะส่งข้อมูลอนุมัติกำรสั่งปล่อยรำยกำรเครื่องจักรตำมที่ผู้ได้รับกำร
ส่งเสริมยื่นขออนุมัติ ซึ่งตรงกับบัญชีรำยกำรเครื่องจักรที่ได้รับอนุมัติ ไปยัง
กรมศุลกำกร

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



ประเภทของกำรสั่งปล่อยกำรสั่งปล่อยเครื่องจักร

1. สั่งปล่อยปกติ
2. สั่งปล่อยถอนค้ ำประกัน ต้องด ำเนินกำรถอนค้ ำภำยในเวลำที่ได้รับกำรค้ ำประกัน
3. สั่งปล่อยคืนอำกร ต้องด ำเนินกำรขอคืนอำกรภำยใน 1 ปีนับแต่วันสิ้นสุดสิทธิ์

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



กำรสั่งปล่อยเครื่องจักร (SHIPPING)

1. บันทึกข้อมูลรำยกำรเครื่องจักรที่ต้องกำรสั่งปล่อยในใบขนสินค้ำขำเข้ำที่ได้รับ
เลขที่จำกกรมศุลกำกร โดยเรียงล ำดับที่ของรำยกำรเครื่องจักรให้ครบถ้วนตรงกับ 
INVOICE และกำรขออนุมัติสั่งปล่อย

2. น ำเลขที่หนังสืออนุมัติจำก ส ำนักงำนฯ ระบุในรำยกำรเครื่องจักรแต่ละรำยกำรที่
ได้รับอนุมัติในใบขนสินค้ำขำเข้ำ

3. ส่งข้อมูลกำรอนุมัติไปยังกรมศุลกำกร

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



กำรสั่งปล่อยเครื่องจักร (กรมศุลกำกร)

1. รับข้อมูลหนังสืออนุมัติสั่งปล่อย จำก ส ำนักงำนฯ
2. ตรวจสอบข้อมูลกำรอนุมัติ จำก BOI กับข้อมูลจำก SHIPPING หำก

ตรงกันจะสำมำรถผ่ำนพิธีกำรได้

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



เครื่องจักรที่มีเงื่อนไขที่ขออนุญำตต้องได้รับอนุมัติสั่งปล่อย
จำกส ำนักงำน

▪ กำรท ำลำยเครื่องจักร
▪ กำรใช้เครื่องจักรเพื่อกำรอื่น
▪ กำรให้บุคคลอื่นใช้เครื่องจักร
▪ กำรส่งเครื่องจักรไปต่ำงประเทศ

เงื่อนไขกำรด ำเนินกำรที่ต้องขออนุญำต

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



เงื่อนไขกำรด ำเนินกำรที่ต้องขออนุญำต

▪ กำรจ ำหน่ำยเครื่องจักร
▪ กำรบริจำคเครื่องจักร
▪ กำรน ำเครื่องจักรไป จ ำนอง เช่ำซื้อ เช่ำแบบลีสซิ่ง
▪ กำรโอนเครื่องจักร
▪ กำรตัดบัญชีเครื่องจักรที่มีอำยุเกิน 5 ปี

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



กำรท ำลำยเครื่องจักร

ตรวจสอบกำรท ำลำยตำม ชนิด 
จ ำนวนที่ได้รับอนุญำต

แสดงหลักฐำนกำร
ท ำลำยใบรับรองจำกผู้
ตรวจสอบ

ท ำลำยตำมวิธีที่ได้รับอนุมัติ

ตัดบัญชีเพื่อปลอดภำระภำษี

เฉพำะกรณีที่ช ำรุดเสียหำย
ไม่ก่อให้เกิดปัญหำด้ำน
สิ่งแวดล้อม

ขออนุมัติวิธีท ำลำยเครือ่งจักร

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



กำรท ำลำยเครื่องจักร
เนื่องจำกเครื่องจักรเกิดกำรช ำรดุเสียหำย และไม่สำมำรถใช้งำนได้อีก บริษัทมีควำมประสงค์จะ
ตัดบัญชีจำกโครงกำรโดยไม่มีภำระภำษีสำมำรถด ำเนินกำรขอท ำลำยได้ โดยมีหลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำดังนี้

1. ต้องระบุ ชนิด จ ำนวนเครื่องจักร ที่เสียหำย และสำเหตุกำรช ำรุดเสียหำย

2. เครื่องจักรที่ขอท ำลำยและจะน ำไปตัดบัญชี โดยไม่มีภำระภำษีอำกรนั้น จะต้องท ำลำย
ตำมที่ ส ำนักงำนเห็นควร

3. ต้องไม่มีผลกระทบต่อก ำลังกำรผลิตและกรรมวิธีกำรผลิตของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรส่งเสริม

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน

ป. 2/2560 บ.เอสจีที เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ำกัด   
ป.10/2559 บ.ทียูวี  ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จ ำกัด     
ป. 5/2558 บ.ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จ ำกัด



กำรใช้เครื่องจักรเพื่อกำรอื่น
กำรน ำเครื่องจักรไปใช้เพื่อกำรอื่นจะเกิดขึ้นเนื่องจำก บริษัทต้องกำรน ำเครื่องจักรบำงส่วน
ของโครงกำรไปรับจ้ำงผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับกำรส่งเสริม โดยมีหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำดังนี้
1. ต้องได้รับอนุญำตเปิดด ำเนินกำรแล้ว 
2. ต้องปฏิบัติถูกต้องตำมเง่ือนไขต่ำงๆ ที่ได้รับกำรส่งเสริม
3. กำรรับจ้ำงนี้จะต้องไม่มีผลกระทบต่อก ำลังกำรผลิตของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรส่งเสริม
4. เครื่องจักรที่ได้รับอนุญำตต้องไม่ถูกโยกย้ำยออกไปนอกโรงงำน
5. รำยได้จำกกำรรับจ้ำงนี้ จะไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
6. วัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตจำกกำรผลิตจำกกำรรับจ้ำงนี้ ไม่ได้รับสิทธิยกเว้นอำกรขำเข้ำ

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



กำรให้บุคคลอื่นใช้เครื่องจักร

1. ต้องเป็นกำรน ำไปผลิตชิ้นส่วน/ผลิตภัณฑ์ ให้กับเจ้ำของเครื่องจักรเท่ำนั้น
2. ต้องไม่มีผลกระทบต่อสำระส ำคัญของโครงกำร เช่น ก ำลังกำรผลิต กรรมวิธี

กำรผลิต 

(ต้องระบุไว้ในกรรมวิธีกำรผลิตว่ำจะน ำเครื่องจักรส่วนนี้
ไปให้บุคคลอื่นใช้ ถ้ำไม่มี ต้องยื่นอนุมัติแก้ไขโครงกำร)

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



กำรส่งเครื่องจักรไปต่ำงประเทศ

ส่งซ่อม ใบสุทธิน ำกลับด ำเนินกำรส่งออก

ตัดบัญชีเครื่องจักร

ต้องได้รับอนุมัติสั่งปล่อยก่อนส่งซ่อม / ส่งคืน
ส่งซ่อมน ำกลับเข้ำมำภำยใน 1 ปี 
ส่งคืนไม่น ำกลับ

ขออนุญำตส่งเครือ่งจักร

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



กำรจ ำหน่ำยเครื่องจักร

1. เครื่องจักรที่ขออนุญำตต้องไม่มีผลกระทบต่อสำระส ำคัญของโครงกำร
2. กำรอนุญำตให้โดย ไม่มีภำระภำษีอำกร ต้องใช้งำนเกินกว่ำ 5 ปี

นับตั้งแต่วันที่น ำเข้ำ
3. กำรอนุญำตให้โดย มีภำระภำษีอำกร (ตำมสภำพ) ใช้งำนไม่ครบก ำหนด 

5 ปี นับตั้งแต่ที่น ำเข้ำ

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



กำรจ ำหน่ำยเครื่องจักร

1. เครื่องจักรที่ขออนุญำตต้องไม่มีผลกระทบต่อ
สำระส ำคัญของโครงกำร

2. กำรอนุญำตให้โดย ไม่มีภำระภำษีอำกร ต้องใช้งำน
เกินกว่ำ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่น ำเข้ำ

3. กำรอนุญำตให้โดย มีภำระภำษีอำกร (ตำมสภำพ) 
ใช้งำนไม่ครบก ำหนด 5 ปี นับตั้งแต่ที่น ำเข้ำ

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



กำรขอช ำระภำษีอำกรส ำหรับเครื่องจักร
บริษัทที่น ำเข้ำเครื่องจักรมำโดยกำรใช้สิทธ์ิขออนุมัติสั่งปล่อยเครื่องจักรแบบยกเว้นอำกร
เข้ำมำ ซึ่งถ้ำบริษัทไม่ประสงค์จะขอใช้สิทธิ์ในกำรยกเว้นอำกรขำเข้ำ เนื่องด้วยเหตุผลใดๆ
ก็ตำม บริษัทสำมำรถที่จะขอให้ส ำนักงำนออกหนังสือขอช ำระภำษีอำกรเครื่องจักร เพื่อแจ้ง
กับกรมศุลกำกรภำยหลังได้

1. มีภำระอำกร ณ วันน ำเข้ำ

2. มีภำระภำษีมูลค่ำเพิ่ม ณ วันน ำเข้ำ

3. กรณีไม่มำช ำระภำยในก ำหนดเวลำมีเงินเพิ่มในส่วนของอำกรขำเข้ำ

4. กรณีไม่มำช ำระภำยในก ำหนดเวลำมีเบี้ยปรับและเงินเพิ่มในส่วนของภำษีมูลค่ำเพิ่ม

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



กำรค ำนวณภำษีอำกรส ำหรับเครื่องจักร

กรณีเรียกเก็บตำมสภำพ ณ วันน ำเข้ำ ที่ช ำระภำยในก ำหนดเวลำ
 อำกรขำเข้ำ = 10,000 x 10% = 1,000 บำท
 Vat = 11,000 x 7% = 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

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



กรณีเรียกเก็บตำมสภำพ ณ วันน ำเข้ำ ที่ช ำระไม่ตรงก ำหนดเวลำ
(เลยก ำหนด 3 เดือน)
 อำกรขำเข้ำ = 10,000 x 10% = 1,000 บำท
 Vat = 11,000 x 7% = 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 =1,000 +1,540 + 34.65 + 30 = 2,604.65 บำท

กำรค ำนวณภำษีอำกรเครื่องจักร

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



กำรบริจำคเครื่องจักร

ขออนุญำตบริจำคเครื่องจักร

ตัดบัญชีเครื่องจักร

ผู้รับบริจำคมีหนังสือได้รับบริจำค

อนุญำตให้บริจำคเครื่องจักร

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



1. เครื่องจักรที่ขออนุญำตต้องไม่มีผลกระทบต่อสำระส ำคัญของโครงกำร
2. กำรอนุญำตให้โดยไม่มีภำระภำษีอำกร เฉพำะบริจำคให้แก่ส่วนรำชกำร

องค์กำรของรัฐ หรือ องค์กำรสำธำรณกุศล ที่สำมำรถน ำเครื่องจักร  
ไปใช้ได้ตำมวัตถุประสงค์เของหน่วยงำนหล่ำนั้น

กำรบริจำคเครื่องจักร

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



กำรจ ำนอง

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน

งำนขอจ ำนองเครื่องจักร มีหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำดังนี้

1. ผู้ที่ยื่นขออนุญำตจ ำนองเครื่องจักรต้องได้รับบัตรส่งเสริมแล้ว
2. อนุมัติให้กับทุกรำยที่ขออนุญำตจ ำนอง



เช่ำซื้อ เช่ำแบบลิสซิ่ง

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน

กำรขออนุญำตโอนเครื่องจักรไปเพื่อท ำสัญญำเช่ำแบบลีสซิ่งหรือท ำสัญญำเช่ำซื้อ โดยมีหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำดังนี้
1. ผู้ได้รับกำรส่งเสริมจะต้องยื่นค ำขออนุญำตจ ำหน่ำยเครื่องจักรเพื่อท ำสัญญำเช่ำแบบ ลีสซิ่งหรือ 

สัญญำเช่ำซื้อต่อส ำนักงำน ซึ่งมีผู้ให้เช่ำหรือผู้ให้เช่ำซื้อลงนำมด้วย
2. ผู้ได้รับกำรส่งเสริมจะต้องน ำเครื่องจักรที่ได้รบัอนุญำตให้เช่ำแบบลีสซิ่งหรือเช่ำซื้อมำใช้ ใน

โครงกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี นับแต่วันที่น ำเข้ำเครื่องจักรนั้น
3. ในกรณีที่ผู้ได้รับกำรส่งเสริมถูกเพิกถอนสิทธิประโยชน์หรือยกเลิกบัตรส่งเสริมภำยใน ระยะเวลำ 5 ปี

นับแต่วันน ำเข้ำเครื่องจักร ผู้ได้รับกำรส่งเสริมจะต้องเป็นผู้ช ำระภำษีอำกรขำเข้ำ
4. ในกรณีที่มีกำรยึดเครื่องจักรเนื่องจำกผิดสัญญำเช่ำแบบลีสซิ่งหรือสัญญำเช่ำซื้อภำยใน ระยะเวลำ 5 ปี นับแต่วันน ำเข้ำ

เครื่องจักร ผู้ให้เช่ำหรือผู้ให้เช่ำซื้อจะต้องช ำระภำษีอำกรขำเข้ำ โดย ให้ถือว่ำเป็นผู้น ำของเข้ำซึ่งสิ้นสิทธิในกำรได้รับยกเว้นหรือ
ลดหย่อนภำษีอำกรส ำหรับเครื่องจักรนั้น ในวันยึดเครื่องจักร

5. เมื่อมีกำรยึดเครื่องจักรดังกล่ำว ให้ผู้ได้รับกำรส่งเสริมและผู้ให้เช่ำหรือผู้ให้เช่ำซื้อรำยงำน ให้ส ำนักงำนทรำบภำยใน 1 
เดือนนับแต่วันยึดเครื่องจักรนั้น



กำรจ ำนอง เช่ำซื้อ เช่ำแบบลิสซิ่ง

1. ต้องขออนุญำตก่อนด ำเนินกำร
2. กำรอนุญำตให้ทุกกรณี
3. ภำระภำษีอำกร กรณีปฏิบัติผิดเงื่อนไข 

ลิสซิ่ง บริษัท ไฟแนนซ์
เช่ำซื้อ บริษัท ไฟแนนซ์
จ ำนอง ผู้ได้รับส่งเสริมกรณีผู้รับจ ำนองไม่ช ำระ

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



กำรจ ำนอง เช่ำซื้อ เช่ำแบบลิสซิ่ง

ขออนุญำต

แก้ไขเงื่อนไขบัตร

ได้รับอนุญำตก่อน จึงท ำสัญญำ

จ ำนอง จดทะเบียนทรัพย์สิน

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



กำรตัดบัญชีเครื่องจักร

1. จำกกำรท ำลำยเครื่องจักร
2. จำกกำรส่งเครื่องจักรไปต่ำงประเทศกรณีส่งคืน
3. จำกกำรจ ำหน่ำยเครื่องจักรโดยมีภำระภำษีอำกร
4. จำกกำรบริจำคเครื่องจักร

เป็นกำรตัดรำยกำรเครื่องจักรและภำระภำษีอำกรออกจำกบริษัทฯ และบัญชีกำร
ใช้สิทธิ์ของ ส ำนักงำนฯ โดยเครื่องจักรไม่ได้อยู่ในโรงงำน 

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



กำรตัดบัญชีเครื่องจักรจำกกำรท ำลำยเครื่องจักร

1. แนบหลักฐำนกำรตรวจสอบจำกผู้ตรวจสอบ
2. แนบรูปถ่ำยเครื่องจักร ก่อนและหลังท ำลำย
3. เครื่องจักรที่ได้รับอนุญำตให้ท ำลำยจะไม่มีภำระภำษีอำกร

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



กำรตัดบัญชีเครื่องจักรจำกกำรส่งคืนเครื่องจักร

แนบหลักฐำนกำรกำรส่งออกใบขนสินค้ำขำออกระบุ status 04 

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



สถำนะของใบขนสินค้ำ

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน

Status 01 หมำยถึง ระหว่ำงด ำเนินกำร/รอส่งข้อมูล/ร่ำง
Status 02 หมำยถึง ผ่ำนพิธีกำร/ส่งข้อมูลเข้ำกรมและได้เลขที่ใบขนมำแล้ว
Status 03 หมำยถึง ตรวจปล่อย
Status 04 หมำยถึง รับบรรทุก/ออกจำกท่ำ



กำรตัดบัญชีเครื่องจักรจำกกำรจ ำหน่ำยเครื่องจักร

1. แนบหลักฐำนกำรกำรช ำระภำษีอำกร
2. แนบใบขนสินค้ำขำเข้ำของเครื่องจักรที่ช ำระภำษีอำกร

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



กำรตัดบัญชีเครื่องจักรจำกกำรบริจำคเครื่องจักร

แนบหลักฐำนกำรกำรรับบริจำค
โดย ชื่อเครื่องจักรที่บริจำค กับ รำยกำรที่บริจำคต้องเป็นเครื่องเดียวกัน

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



กำรตัดบัญชีเครื่องจักรที่มีอำยุเกิน 5 ปีนับแต่วันน ำเข้ำ

เป็นกำรตัดภำระภำษีอำกรของเครื่องจักรที่ใช้สิทธิตำม
บัตรส่งเสริมออกจำกบริษัทฯ โดยเครื่องจักรต้องใช้ในโรงงำน

1. บริษัทฯ ต้องยื่นเรื่องขอมำ
2. บริษัทฯ ต้องปฏิบัติถูกต้องตำมเงื่อนไขของบัตรส่งเสริม
3. บริษัทฯ ต้องได้รับอนุญำตให้เปิดด ำเนินกำร จำก ส ำนักงำนฯ

เอกสำรประกอบกำรสมัมนำ หำ้มคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง จดัเผยแพร ่จ ำหน่ำย เขำ้ครอบครอง บนัทกึ สง่ผ่ำน หรอืกระท ำกำรใดๆ                

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตอยำ่งเป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน



1. ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อตัวชี้วัดที่ได้ยื่นขอ
2. ต้องด าเนินการภายใน 3 ปีนับแต่วันออกบัตร
3. ไม่สามารถขยายเวลาน าเข้าเครื่องจักรได้
4. ต้องขอใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เช่น ใบ รง.4 ใบ พ.ค 2 เป็นต้น

การน าเข้าเครื่องจักรตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ



1. การใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจะนับร้อยละ 50 ของเงินที่ลงทุน 

2. หากไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามตัวชี้วัดที่ได้รับ อนุมัติต้องแก้ไขโครงการก่อน
ครบก าหนด

3. รายการเครื่องจักรที่ขออนุมัติยกเว้นอากรขาเข้า จะเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติในขั้น
ปรับปรุงประสิทธิภาพรายการเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตอื่นจะไม่ได้รับอนุมัติ

การน าเข้าเครื่องจักรตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ



ตรวจสอบกรรมวิธีการผลิต ตามที่ได้รับอนุมัติ 

ตัวอย่างกรรมวิธีการผลิต

ชิ้นส่วนเหล็ก เช่น OUTER PIPE และ COLLAR เป็นต้น

- น าเหล็กมา MACHINING ตามแบบ 

- น าชิ้นงานมา PRESSING หรือ STAMPING หรือ TAPPING หรือ THREAD ROLLING บางส่วนจ าหน่าย 

- บางส่วนน ามาชุบเคลือบผิว หรือตกแต่งผิวชิ้นงาน บางส่วนประกอบกับส่วนประกอบอื่นๆ

- ตรวจสอบ บรรจุ และ จ าหน่าย 

การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อใช้พลังงานทดแทน

ติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือผลิตไฟฟ้าไว้ใช้เองในโครงการ

การน าเข้าเครื่องจักรตามมาตรการการใช้พลังงานทดแทน



1. เซลล์แสงอาทิตย์ ชนิด MONOCRYSTALLINE  รุ่น TWIN PEAK 2S MONO 72 
SERIES ผู้ผลิต REC ประเทศสิงคโปร์  ขนาด 380 วัตต์ต่อแผง รวมจ านวน 1,120 แผง 

2. ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ประมาณ 0.4256 เมกะวัตต์ 

3. เครื่องแปลงไฟ (INVERTER) รุ่น SUNNY TRIPOWER COREL จ านวน 7 เครื่อง
ผู้ผลิต SMA ประเทศเยอรมัน 

4. สถานที่ติดตั้ง บนหลังคาโรงงาน ใช้พื้นที่ประมาณ 2,800 ตารางเมตร 

รายละเอียดเครื่องที่จักรจะติดตัง้ 



กรณีติดตั้ง ตั้งแต่ 1 เมกะวัตต์ ขึ้นไป จะต้องจัดท ารายงานเกี่ยวกับ

การศึกษา มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

และความปลอดภัย (ESA)

เงื่อนไขที่ต้องด าเนินการเพิ่ม



ต้องการน าเข้า แผงเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อท าการผลิตไฟฟ้า จ านวน ขนาด 380 วัตต์
ต่อแผง จ านวน 1,120 แผง  
ก าลังผลิต = 380 x 1,120 = 425,600 วัตต์ หรือ 0.4256 เมกะวัตต์
อยู่ในกระบวนการเพื่อผลิตไฟฟ้าไว้ใช้เองในโครงการ

ต้องการน า INVERTER จ านวน 7 PCS ขนาด 60 กิโลวัตต์  
ท าหน้าที่เปลี่ยนกระแสไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นกระแสสลับ
ก าลังผลิต = 7 x 60 = 420 กิโลวัตต์หรือ 0.4200 เมกะวัตต์
อยู่ในกระบวนการเพื่อผลิตไฟฟ้าไว้ใช้เองในโครงการ

ตัวอย่างการชี้แจงรายละเอียด



กรรมวิธีการผลิต

• น าวัตถุดิบ เช่น เม็ดพลาสติก และสารเติมแต่งชนิดต่างๆ เช่น COLOR 
MASTERBASTER BATCH เป็นต้น มาผสมเข้าด้วยกัน

• น ามาหลอม อัดรีด และตัดเป็นเม็ดพลาสติก (COMPOUNDED PLASTIC)

• ตรวจสอบ บรรจุ จ าหน่าย

การน าเข้าเครื่องจักรตามมาตรการ
การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ



เพิ่มระบบควบคุมการขนถ่ายวัตถุดิบจากเดิมใช้แรงงานคนเป็นใช้ควบคุมโดย
ระบบ DCS แทนการใช้คนซึ่งท าให้ลดจ านวนพนักงานที่คุมเครื่องลงได้

ระบบ DCS เป็นระบบการควบคุมการผลิตโดยพนักงานสามารถควบคุมและ

สั่งการโดยแป้นพิมพ์ของโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเลือกสั่งการ
เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆได้โดยไม่ต้องสั่งการที่หน้าเครื่อง

ตัวอย่างการชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการป้อนวัตถุดิบที่ปรับปรุง



1) เครื่องมือวัด

2) เครื่องส่งสัญญาณ

3) สายสัญญาณ

4) เครื่องควบคุม

5) เครื่องบันทึกสัญญาณ

เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ระบบ DCS



ต้องการน าเข้า PRESSURE TRANSMITTER จ านวน 5 PCS

เป็นอุปกรณ์ส่งสัญญาณแรงดันลมที่ใช้ในการป้อนเม็ดพลาสติกไปยังเครื่องผสม  ใช้งานคู่กับ SILO 
อยู่ในกระบวนการป้อนวัตถุดิบ

ต้องการน า เข้า VENT STUFFER จ านวน 5 PCS ท าหน้าที่ผลักดันให้โพลเีมอร์เหลวกลับเข้าสู่
เครื่องรีดอัดโดยยอมให้ WEST GAS ผ่านร่องของสกรูได้ ท าให้สกรูสะอาดตลอดเวลา อยู่ในกระบวนการอัด
รีดและตัดเป็นเม็ดพลาสติก

ต้องการน าเข้า PRESSURE TRANSMITER จ านวน 5 PCS เป็นอุปกรณ์ส่งสัญญาแรงดัน WEST 
GAS ที่ออกจากสกรูของเครื่องรีด ซึ่งแรงดันที่ออกมาแสดงให้รู้ว่า ระบบระบาย WEST GAS ท างานเป็น
ปกติอยู่ในกระบวนการอัดรีดและตัดเป็นเม็ดพลาสติก

ตัวอย่างการชี้แจงรายละเอียด



กรรมวิธีการผลิต
• น าวัตถุดิบ เช่น แผ่นอลูมิเนียม  เป็นต้น มาเคลือบพิมพ์สี อบแห้ง
• น ามาขึ้นรูปเป็นชิ้นงาน
• ตรวจสอบ บรรจุ จ าหน่าย

การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยการปรับเปลี่ยน เครื่องจักร
ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรในขั้นตอนการปั๊มขึ้นรูป และการตรวจสอบคุณภาพ

การน าเข้าเครื่องจักรตามมาตรการการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ



ต้องการน าเข้า PRESS MACHINE จ านวน 2 UNIT 

เป็นเครือ่งจักรทีใ่ช้ในการขึ้นรูปชิน้งานที่มีความเร็วในการปั๊มขึ้นรูปที ่1,500 ชิ้น/ชั่วโมง 
ทดแทนเครื่องเดิมที่สามารถ ปั๊มขึ้นรูปที่  1,000 ชิ้น/ชั่วโมง อยู่ในกระบวนการขึ้นรูปเป็นชิ้นงาน

ต้องการน าเข้าเครื่อง VISION INSPECTION MACHINE จ านวน 1 UNIT 

เป็นเครือ่งถ่ายรปูชิ้นงานที่มีความละเอียดในการถ่ายรูป 400,000 พิกเซล ความเร็ว

ในการถ่าย 1,000 รูป/ ชั่วโมง มาทดแทนเครื่องเดิมที่สามารถถ่ายรปูชิ้นงานที่มีความละเอียดใน
การถ่ายรูป 300,000 พิกเซลความเร็วในการถ่าย 1,000 รูป/ชั่วโมง อยู่ในกระบวนการตรวจสอบ

ตัวอย่างการชี้แจงรายละเอียด



1. กรณีเครื่องจักรทีม่ีขนาดใหญ่มากที่ต้องการน าเขา้แบบ BOM ให้พบเจ้าหน้าที่ส านักงานฯ   
ก่อนน าเข้า และพบเจ้าหน้าที่ศุลกากรในขั้นตรวจปล่อย

2. ตรวจสอบหน่วยเครื่องจักรที่จะน าเข้าก่อนขออนุมัติบัญชีเครือ่งจักรและก่อนน าเขา้

3. การเพิ่มจ านวนเครื่องจักร หากกระทบต่อก าลังการผลิต ให้แก้ไขก าลังการผลิตก่อน

จึงเพิ่มจ านวนได้

4. กรณีเครื่องจักรเป็น NEGATIVE LIST ต้องระบุ MODEL ให้ชัดเจนในขั้นตอนขออนุมัติ  
บัญชีเครื่องจักร

ข้อควรระวัง
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