
UPDATE !! ระบบงาน 

eMT ONLINE 14 ฟÑงก์ªÑ¹
วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565

เวลา 13.00 – 15.00 น ออนไลน์ผ่าน Zoom Webinar

บรรยายโดย

คุณนันทพงศ์ รุ่งเรือง

ผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมสโมสรนักลงทุน 



1
• พัฒนาระบบงานหลงัเดนิพธิกีารทีต่อ้งออกเอกสารใหเ้ป็นแบบไรเ้อกสาร (PAPERLESS)
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• ปรับปรงุ FUNCTION งานขยายเวลาน าเขา้เครื่องจกัร โดยเพิม่ MESSAGE ค าแนะน าการระบเุหตผุลเพิม่เตมิ 

(ถูกก าหนดไว ้4 หัวขอ้)

3
• ปรับปรงุงานขออนมุตับิญัชีรายการเครือ่งจกัรใหส้ามารถ UPLOAD ไฟลช์ีแ้จงประกอบการพจิารณาเพิม่เตมิได้

4 • ปรับปรงุการออกรายงานฝัง่ผูป้ระกอบการให้สามารถ EXPORT ข้อมูลเป็น EXCEL ได้

5
• พัฒนา FUNCTION การจ ากดัจ านวนรายการที่ยืน่ขออนมุตัขิองงานแตล่ะประเภท

Update !! ระบบงาน eMT Online 14 ฟังก์ชั่น 

1



6 • พัฒนา FUNCTION ส าหรบังาน PHASE 2 ให้สามารถ UPLOAD EXCEL FILE ได้

7
• เพิ่มเตมิชือ่ดา่นศลุกากรในหนังสอืขอช าระภาษ ีและ หนังสอืขอจ าหนา่ยเครือ่งจกัรแบบมภีาระภาษี

8
• พัฒนา FUNCTION ประเภทงาน จ าหนา่ย บริจาค ท าลาย ให้เหมอืนงานสง่คนื ส่งซ่อมเครือ่งจกัร

9
• ปรับปรงุรายงานการเรยีกเกบ็ภาษใีหร้ะบบสามารถ MAPPING กับขอ้มลูใบขนสนิคา้ขาเขา้ได้

ส าหรับ 5 FUCTION เป็นการพฒันาการใชง้านส าหรบั

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และ สมาคม (IC)

Update !! ระบบงาน eMT Online 14 ฟังก์ชั่น 
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สั่งปล่อย

ถอนค้ า»ÃÐ¡Ñ¹
สั่งปลอ่ยคนือากร

สั่งปล่อยคนือากรจาก

ส่งซ่อม

สั่งปลอ่ยคนือากรจาก

ส่งซ่อม (นอกระบบ)

1. พัฒนาระบบงานหลังเดินพิธีการทีต่อ้งออกเอกสารให้เปน็

แบบไรเ้อกสาร (PAPERLESS) 
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จากเดมิ  

การสั่งปล่อยเครื่องจักรหลังเดินพิธีการ เมื่อบริษัท ยื่นค าขอสั่งปล่อย

เครื่องจักรในระบบ จากนั้นระบบจะส่งข้อมูลไปที่พนักงานสมาคมสโมสรนัก

ลงทุน (IC)เพื่อจัดพิมพ์เป็นหนังสืออนุมัติสั่งปล่อย ออกมาจากระบบและส่งให้

เจ้าหน้าที่จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) พิจารณา โดย

หากพิจารณาอนุมัติ พนักงานสมาคมน าเอกสารที่ลงนามแล้ว (IC) Scan และ

แนบไฟล์เข้าระบบ

พัฒนาระบบงานหลังเดินพธิกีารที่ตอ้งออกเอกสารใหเ้ป็น

แบบไร้เอกสาร (PAPERLESS) 
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ปัจจุบัน 

การท างานของงานสั่งปล่อยเครื่องจักรหลังจากที่มีการแก้ไขให้เป็นระบบไร้เอกสาร 

(Paperless) ให้ท างานเหมือนกับประเภทสั่งปลอ่ยกอ่นเดนิพธิีการ

เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการท างานให้สะดวกมากขึ้น และเป็นการลดปริมาณการใช้

กระดาษในการติดต่อกบักรมศลุกากร เพื่อขอคืนอากร เมื่อบริษัทฯ ขอใช้สิทธิใน

การขอคืนอากรสามารถติดตอ่กับเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรได้เลยโดยไม่ต้องแสดง

เอกสารการขอใช้สิทธิขอคืนอากร

พัฒนาระบบงานหลังเดินพธิกีารที่ตอ้งออกเอกสารใหเ้ป็น

แบบไร้เอกสาร (PAPERLESS) 
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eMT Online

ผู้ใช้บรกิาร

▪การขออนมุัตสิัง่ปลอ่ยเครือ่งจกัร หลังเดนิพธิกีาร (Paperless)

1. เตรียมขอ้มลูขออนมุตัิสัง่ปลอ่ยคนื

อากร/ถอนค้ า และส่งค ารอ้งเขา้ระบบ

3. ระบบของกรมศลุกากร

ส่งขอ้มลูตอบกลบัใหร้ะบบ

eMT

2. ระบบ eMTส่งขอ้มลูให้

กรมศุลกากร

4.ระบบ eMT อนุมัติ แจ้งผล

ออกเลขทีอ่นมุัต ิ(นร)

5. ผู้ใช้บรกิารท าเรือ่งขอคนื

อากร/ถอนค้ าทีก่รมศุลกากร

กรมศลุกากร

ขั้นตอน งานขออนุมัตสิั่งปล่อยเครือ่งจกัร คืนอากร /ถอนค้ าประกนั (หลังเดนิพธิกีาร)
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การท างานเดิมการขอขยายเวลาน าเข้าเครื่องจักรปกติ และขอขยายเวลาย้อนหลัง ช่อง

หมายเหตุขอขยายเวลาเป็น Free Text คือ ให้บริษัทฯ บันทึกข้อมูลเหตุผลที่ต้องการ

ขอขยายระยะเวลาน าเข้า เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ 

แต่การท างานใหม่ ได้ออกแบบเหตุผลการขอขยายเวลาที่มีรูปแบบชัดเจนเอาไว้ ให้

บริษัทเลือกเหตุผลที่ต้องการชี้แจงให้เจ้าหน้าที่  โดยระบบจะน าเหตุผลที่เลือกไปแสดงใน

ช่องหมายเหตุที่สามารถแก้ไขได้  เพื่อให้บริษัทฯ ได้แก้ไขข้อมูลที่เป็นตัวแปร ของแต่ละ

โครงการที่ไม่เหมือนกัน เพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่พิจารณาเหตผุลที่ขอขยายเวลา

2. ปรับปรงุ FUNCTION งานขยายเวลาน าเขา้เครือ่งจกัร 

โดยเพิม่ MESSAGE ค าแนะน าการระบุเหตผุลเพิม่เตมิ  (ถูกก าหนดไว้ 4 หัวข้อ)
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ขอขยายเวลาปกตหินา้ระบบแบบเดิม

การขอขยายระยะเวลาน าเข้าเครือ่งจักรปกติ
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ขอขยายเวลาปกตหิน้าระบบแบบใหม่
9

การขอขยายระยะเวลาน าเข้าเครือ่งจกัรปกติ



ขอขยายเวลายอ้นหลัง หน้าระบบเดมิ
10

การขอขยายระยะเวลาน าเข้าเครือ่งจกัรยอ้นหลงั



ขอขยายเวลายอ้นหลัง หน้าระบบใหม่ 11

การขอขยายระยะเวลาน าเข้าเครื่องจักรย้อนหลัง



1.บริษัทยังน าเข้าเครื่องจักร ไม่ครบตามก าลังผลิตของโครงการที่ได้รับอนุมัติ โดยปัจจุบันมีก าลัง   

ผลิตร้อยละ...........ของโครงการ เริ่มผลิตเมื่อ...../ยังไม่ได้มีการผลิต มูลค่าเครื่องจักรที่ยังไม่ได้

น าเข้ามูลค่าประมาณ….......... คิดเป็นร้อยละ...................ของมูลค่าเครื่องจักรตามโครงการ คาดว่า

จะน าเข้าครบถ้วนตามโครงการภายใน เดือน/ปี 

2.บริษัทน าเข้าเครื่องจักรยังไม่ครบตามโครงการ เนื่องจากอยู่ระหว่างก่อสร้างอาคารโรงงาน ซึ่ง

ปัจจุบันการก่อสร้างแล้วเสร็จร้อยละ.......... และคาดว่าจะเริ่มน าเข้าเครื่องจักรเข้ามาติดตั้งได้ภายใน 

เดือน/ปี 

3.บริษัทได้ยื่นขอแก้ไขโครงการ เพิ่มก าลังผลิตโดยการลงทุนเพิ่ม/แก้ไขกรรมวิธีการ

ผลิต/…............. คาดว่าจะน าเข้าเครื่องจักรที่ได้รับอนุมัติให้แก้ไขโครงการเข้ามาภายใน เดือน/ปี 

4.บริษัทได้น าเข้าเครื่องจักรก่อนได้รับอนุมัติให้การส่งเสริม คือ วันที่/เดือน/ปี แต่หลังวันยื่นค าขอ

คือ วันที่/เดือน/ปี โดยได้ด าเนินการเสียภาษีสงวนสิทธิ์เพื่อน าเครื่องจักรเข้าแล้ว 
12



หน้าจอเดมิกอ่นแก้ไข
13

3. ปรับปรงุงานขออนุมัตบิัญชีรายการเครือ่งจกัรให้สามารถ 

UPLOAD ไฟลช์ี้แจงประกอบการพจิารณาเพิม่เตมิได้



หน้าจอปรับปรุงให้ Upload file แนบชี้แจง 14

3. ปรับปรงุงานขออนุมัตบิัญชรีายการเครื่องจักรใหส้ามารถ 

UPLOAD ไฟล์ชีแ้จงประกอบการพจิารณาเพิม่เติมได้



เข้าใชง้านระบบ รายงาน 15

4. ปรับปรงุการออกรายงานฝัง่ผูป้ระกอบการให้สามารถ  

EXPORT ข้อมลูเป็น EXCEL ได้
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20
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ระบบจะจ ากัดจ านวนรายการที่ยื่นขออนุมัติของงานแต่ละประเภท รายละเอียดดังตาราง

22

# From Name จ านวน หมายเหตุ

1 ขอค้ าประกนัเครือ่งจกัร 100

2 ขออนุมตัิบญัชเีครือ่งจักร 100

3 ขอเพิม่รายการเครือ่งจกัร 100

4 ขอยกเลกิรายการเครือ่งจกัร 100

5 ขอเพิม่จ านวนเครือ่งจกัร 100

6 ขอลดจ านวนเครือ่งจักร 100

7 ขอแกไ้ขรายการเครือ่งจกัรอืน่ๆ 100

5. พัฒนา FUNCTION การจ ากดัจ านวนรายการทีย่ืน่ขออนุมัติ

ของงานแตล่ะประเภท
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# FromName จ านวน หมายเหตุ

8 ขอเพิม่รายการชือ่รอง 25

9 ขอเพิม่รายการอะไหล่ 25

10 ขอเพิม่รายการแมพ่ิมพ์ 25

11 ขอสัง่ปลอ่ยเครือ่งจกัร 100

12 ขอสง่เครือ่งจักรไปตา่งประเทศ(สง่ซอ่ม) 100

13 ขอสง่เครือ่งจักรไปตา่งประเทศ(สง่คนื) 100

14 ขออุทธรณเ์พิม่ชือ่รอง 25

15 ขออุทธรณเ์พิม่อะไหล่ 25

16 ขออุทธรณเ์พิม่แมพ่ิมพ์ 25

17 ขอเรยีกเกบ็อากร 100

18 ขอตัดบญัชนี าเขา้เครือ่งจกัรเกนิ 5 ปี(สั่งปลอ่ยในระบบ) 100 มีผลมาจากสัง่ปลอ่ย ถ้าก าหนดในงานใหมแ่ลว้จะเป็นการก าหนดขอ้มลูการ

ตัดบัญชใีหด้้วย

19 ขอตัดบญัชนี าเขา้เครือ่งจกัรเกนิ 5 ปี (สั่งปลอ่ยนอกระบบ) 100

20 ขอท าลายเครือ่งจักร (สั่งปลอ่ยในระบบ) 100

21 ขอท าลายเครือ่งจักร (สั่งปลอ่ยนอกระบบ) 100

22 ขอบรจิาคเครือ่งจกัร (สั่งปลอ่ยในระบบ) 100

23 ขอบรจิาคเครือ่งจกัร (สั่งปลอ่ยนอกระบบ) 100

24 ขอช าระภาษอีากรเครือ่งจักร (สั่งปลอ่ยในระบบ) 100

25 ขอช าระภาษอีากรเครือ่งจักร (สั่งปลอ่ยนอกระบบ) 100
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# FromName จ านวน หมายเหตุ

26 ขออนญุาตจ าหนา่ยเครือ่งจกัรโดยไม่มภีาระภาษี (สั่งปลอ่ยในระบบ) 100

27 ขออนญุาตจ าหนา่ยเครือ่งจกัรโดยไม่มภีาระภาษี (สั่งปลอ่ยนอกระบบ) 100

28 ขออนญุาตจ าหนา่ยเครือ่งจกัรโดยมภีาระภาษี (สั่งปลอ่ยในระบบ) 100

29 ขออนญุาตจ าหนา่ยเครือ่งจกัรโดยมภีาระภาษี (สั่งปลอ่ยนอกระบบ) 100

30 ขออนญุาตจ านองเครือ่งจกัร (สั่งปลอ่ยในระบบ) 100

31 ขออนญุาตจ านองเครือ่งจกัร (สั่งปลอ่ยนอกระบบ) 100

32 ขออนญุาตเชา่ซื้อเครือ่งจกัร (สั่งปลอ่ยในระบบ) 100

33 ขออนญุาตเชา่ซื้อเครือ่งจกัร (สั่งปลอ่ยนอกระบบ) 100

34 ขออนญุาตน าเครือ่งจกัรไปใชเ้พือ่การอืน่ (สั่งปลอ่ยในระบบ) 100

35 ขออนญุาตน าเครือ่งจกัรไปใชเ้พือ่การอืน่ (สั่งปลอ่ยนอกระบบ) 100

36 ขออนญุาตน าเครือ่งจกัรไปใหบ้คุคลอืน่ใช้ (สั่งปลอ่ยในระบบ) 100

37 ขออนญุาตน าเครือ่งจกัรไปใหบ้คุคลอืน่ใช้ (สั่งปลอ่ยนอกระบบ) 100

38 ขอสง่เครือ่งจกัรไปตา่งประเทศ(สง่ซ่อมนอกระบบ) 100

39 ขอสง่เครือ่งจกัรไปตา่งประเทศ(สง่คนืนอกระบบ) 100

40 ขอเสียอากร 100



ตัวอย่าง  งานขอเพิม่รายการเครือ่งจักร
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การออกแบบไฟล์ Excel จะก าหนดข้อมูลเป็น Sheet โดย Sheet ที่มี

ค าว่า Definition จะเป็น Sheet ที่อธิบายการบันทึกข้อมูลของ Sheet 

ก่อนหน้า

เช่น Sheet ชื่อ Definition-Request 5 Years เป็น Sheet ที่อธิบาย

การบันทึกข้อมูลของ Sheet Request 5 Years เป็นต้น

26

6. พัฒนา FUNCTION ส าหรับงาน PHASE 2 ให้สามารถ

UPLOAD EXCEL FILE ได้



>>   https://emt.boi.go.th/emtui/home/Login.aspx

27
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ต้องบันทึกข้อมูล 2 Sheet 

1.1 Request - 5 Years 

1.2 Release Item

29

ตัวอย่าง การขอตดับญัชีเครือ่งจกัรน าเขา้เกนิ 5 ปี ( ในระบบ)



Promote Card เป็น หมายเลข

บัตรส่งเสริม สามารถก าหนด

ข้อมูลเป็นตัวอักษรและตวัเลข

Note เป็น หมายหตุ สามารถ

ก าหนดข้อมูลเป็นตัวอักษรและ

ตัวเลข

Release Item Count เป็น 

จ านวนรายการของ Item 

สามารถก าหนดได้เฉพาะเป็น

ตัวเลข

30

ตัวอย่าง  การขอตัดบัญชเีครือ่งจกัรน าเขา้เกนิ 5 ปี ( ในระบบ)



• Quantity หมายถึง จ านวนที่ขอตัดบัญชีน าเข้าเกิน 5 ปี 

• Invoice Item หมายถึง ล าดับรายการสั่งปล่อยใน Invoice 

• DeclarationLineNo หมายถึง ล าดับรายการในใบขนสินค้าขาเข้า 

• ImportDeclarationDate หมายถึง วันที่น าเข้าตามใบขนขาเข้า

31

ตัวอยา่ง  การขอตดับญัชีเครือ่งจักรน าเขา้เกนิ 5 ปี ( ในระบบ)

• Release Item หมายถึง ล าดับรายการ Invoice Item

• Approved Number หมายถึง เลขที่อนุมัติสั่งปล่อย (อก.หรือ นร.) 

• Item Type หมายถึง เลือกประเภทรายการ (Machine,Mold,Sparepart)

• Machine Name หมายถึง ชื่อรายการ



32

ขั้นตอนการ Upload file ข้อมูลขอตัดบัญชเีครือ่งจกัรน าเขา้เกนิ 5 ปี ( ในระบบ)



33

ขั้นตอนการ Upload file ข้อมูลขอตัดบัญชเีครือ่งจกัรน าเขา้เกนิ 5 ปี ( ในระบบ)



ตัวอย่าง  งานขอช าระภาษี หน้าระบบแบบเดมิ (ก่อนเพิม่ดา่น) 34

7. เพิ่มเตมิชือ่ดา่นศุลกากรในหนังสอืขอช าระภาษี และ หนังสอืขอจ าหน่ายเครือ่งจกัรแบบมภีาระภาษี



ตัวอย่าง  งานขอช าระภาษี หน้าระบบแบบใหม ่(เพิ่มด่านแลว้)
35

7. เพิ่มเติมชื่อดา่นศลุกากรในหนังสอืขอช าระภาษี และ หนังสือขอจ าหนา่ย

แบบมีภาระภาษี



ตัวอย่าง  งานขอจ าหน่ายแบบมภีาระภาษี หน้าระบบเดิม (ก่อนเพิม่ด่าน) 36

7. เพิ่มเติมชื่อดา่นศลุกากรในหนังสอืขอช าระภาษี และ หนังสือขอ

จ าหน่ายแบบมีภาระภาษี



ตัวอย่าง งานขอจ าหน่ายแบบมีภาระภาษี หน้าระบบใหม ่(เพิ่มด่านแลว้)

37

7. เพิ่มเติมชื่อดา่นศลุกากรในหนังสอืขอช าระภาษี และ 

หนังสอืขอจ าหน่ายแบบมีภาระภาษี



การท างานใหม่ ส าหรับรายการที่เป็นรายการเครื่องจักร  ไม่ใช่รายการอะไหล่หรือแม่พิมพ์ 

จะสามารถก าหนดให้เป็นรายการเครื่องจักรหรือเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของรายการเครื่องจักร

นั้นได้ 

ในกรณีที่ต้องการก าหนดให้เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของรายการเครื่องจักรนั้น ให้เลือก 

Option ชื่อรายการที่ไม่ตรงชื่อในบัญชี  ระบบจะเปิดให้แก้ไขชื่อรายการเครื่องจักรนั้น และ

ก าหนดจ านวน และ Serial Number ของรายการนั้น และระบบจะไม่ตัดตัวเลขออกจาก

รายการสั่งปล่อย โดยรายการดังกล่าวสามารถน าไป จ าหน่าย บริจาค ท าลาย หรือส่งคืน ได้

ตามจ านวนที่มีอยู่
38

8. พัฒนา FUNCTION ประเภทงาน จ าหน่าย, บริจาค, ท าลาย

ให้เหมือนงานสง่คนื ส่งซ่อมเครือ่งจกัร



หน้าจอก าหนดรายการจ าหน่ายแบบเดิม

• งานขอจ าหน่ายเครื่องจกัรตัวอย่าง

39



หน้าจอก าหนดรายการจ าหน่ายแบบใหม่

• งานขอจ าหนา่ยเครือ่งจกัร
ตัวอย่าง

40



หน้าจอก าหนดรายการบริจาค แบบเดิม
41

• งานขอบริจาคเครื่องจักร
ตัวอย่าง



หน้าจอก าหนดรายการบริจาค แบบใหม่ 42

• งานขอบริจาคเครื่องจักรตัวอย่าง



หน้าจอก าหนดรายการขอท าลาย แบบเดมิ

43

• งานขอท าลายเครื่องจักร
ตัวอย่าง



หน้าจอก าหนดรายการขอท าลาย แบบใหม่
44

• งานขอท าลายเครื่องจักร
ตัวอย่าง



รายงานการเรยีกเกบ็ภาษ ีมี 2 ประเภทงานทีเ่กีย่วขอ้ง

ขอช าระภาษีอากรเครื่องจักร

ขอจ าหน่ายเครื่องจักรแบบมีภาระภาษี

45

9. ปรับปรงุรายงานการเรยีกเกบ็ภาษใีห้ระบบสามารถ

MAPPING กับขอ้มลูใบขนสนิคา้ขาเขา้ได้



46

แบ่งออกเป็น

• ในระบบ

• นอกระบบ

 กรณีในระบบ

ระบบจะใช้เลขทีอ่นุมัติที่ออกโดยระบบ eMT Online ไปค้นหาใบขน เมื่อบริษัทฯ 

เลือกรายการเครื่องจักร 

- ถ้าเจอระบบจะแสดงเลขทีใ่บขนบนหน้ารายการ   

- แต่ถ้าไม่เจอระบบจะแสดงขอ้ความ “ ค้นหาเลขที่ ใบขนไม่พบ กรุณาระบุเลขทีใ่บขน”

เมื่อก าหนดเลขทีใ่บขนเรียบร้อยให้กดปุ่ม “ค้นหา” โดยระบบจะแจ้งทัง้กรณทีี่เจอกบัไม่

เจอใบขน

กรณีเจอ  ระบบจะแจ้งว่า  “ เจอข้อมูลใบขนที่ก าหนด”

กรณีไม่เจอ ระบบจะแจ้งว่า  “ ไม่เจอข้อมูลใบขนที่ก าหนด”

9. ปรับปรงุรายงานการเรยีกเกบ็ภาษใีห้ระบบสามารถ MAPPING

กับข้อมลูใบขนสินค้าขาเขา้ได้



หน้าจอกรณี ในระบบ

ขอช าระภาษอีากรเครือ่งจกัร

ขอจ าหนา่ยเครือ่งจกัร

แบบมีภาระภาษี

47



หน้าจอกรณี นอกระบบ

 กรณีนอกระบบ 

เมื่อระบุเลขที่อนุมัติ ระบบจะ

ค้นหาตามเลขที่อนุมัติที่

ก าหนด ไม่ว่าจะพบหรือไม่ 

ระบบจะแจ้งข้อความให้ทราบ 

“ ค้นหาเลขที่ใบขน ” หรือ 

“ ค้นหาเลขที่ใบขนไม่พบ ”

- กรณีพบให้น าเลขที่ใบขนมา

ใส่ใน

ช่องเลขที่ใบขน

- กรณีไม่พบ ไม่ต้องน าเลขที่ใบ

ขนไปค้นหาเหมอืนในระบบ

48
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