
แนวทางในการปฏิบัติ

(Electronic Machine Tracking) 

ออนไลน์ผ่าน Zoom Webinar 

ยื่นขอใช้ตัดบัญชีเครื่องจักรด้วยระบบ eMT online

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2565

เวลา 09.00-12.00 น.

คุณภาคภมูิ บูรณบุณย์

ที่ปรึกษาดา้นการลงทนุ (นักวเิคราะหน์โยบายและแผน ระดับเชี่ยวชาญ)

กองตดิตามและประเมนิผลการลงทุน 1  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน

วิทยากร :



บันทึกรายการเครื่องจักรที่น าเข้า (ระบบ eMT )

ผลิตสินค้าที่ได้รับส่งเสริม
ใช้เครื่องจักรในโรงงาน

ตัดบัญชี(ระบบ eMT )

อนุมัติสั่งปล่อยเครื่องจักร

ใช้ในกิจการ BOI

ใช้งานในโครงการไม่น้อยกว่า 5 ปี

ระบบ eMT Online
บัญชีรายการเครื่องจักร
การค านวณก าลังผลิตสูงสุด

อนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักร

การใช้สิทธิประโยชน์



เครื่องจักรที่มีเงื่อนไขที่ขออนุญาตต้องได้รับอนุมัติสั่งปล่อย
จากส านักงาน

▪ การท าลายเครื่องจักร
▪ การใช้เครื่องจักรเพื่อการอื่น
▪ การให้บุคคลอื่นใช้เครื่องจักร
▪ การส่งเครื่องจักรไปต่างประเทศ

เงื่อนไขการด าเนินการที่ต้องขออนุญาต



เงื่อนไขการด าเนินการที่ต้องขออนุญาต

▪ การจ าหน่ายเครื่องจักร
▪ การบริจาคเครื่องจักร
▪ การน าเครื่องจักรไป จ านอง เช่าซื้อ เช่าแบบลีสซิ่ง
▪ การโอนเครื่องจักร
▪ การตัดบัญชีเครื่องจักรที่มีอายุเกิน 5 ปี



ตรวจสอบการท าลายตาม ชนิด 
จ านวนที่ได้รับอนุญาต

แสดงหลักฐานการ
ท าลายใบรับรองจากผู้
ตรวจสอบ

ท าลายตามวิธีที่ได้รับอนุมัติ

ตัดบัญชีเพื่อปลอดภาระภาษี

เฉพาะกรณีที่ช ารุดเสียหาย
ไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม

ขออนุมัติวิธีท าลายเครือ่งจักร

การท าลายเครื่องจักร



การท าลายเครื่องจักร
เนื่องจากเครื่องจักรเกิดการช ารดุเสียหาย และไม่สามารถใช้งานได้อีก บริษัทมีความประสงค์จะ
ตัดบัญชีจากโครงการโดยไม่มีภาระภาษีสามารถด าเนินการขอท าลายได้ โดยมีหลักเกณฑ์การ
พิจารณาดังนี้

1. ต้องระบุ ชนิด จ านวนเครื่องจักร ที่เสียหาย และสาเหตุการช ารุดเสียหาย

2. เครื่องจักรที่ขอท าลายและจะน าไปตัดบัญชี โดยไม่มีภาระภาษีอากรนั้น จะต้องท าลาย
ตามที่ ส านักงานเห็นควร

3. ต้องไม่มีผลกระทบต่อก าลังการผลิตและกรรมวิธีการผลิตของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการส่งเสริม

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



เลือกเมนูขอท าลายเครื่องจักร

การท าลายเครื่องจักร



การใช้เครื่องจักรเพื่อการอื่น
การน าเครื่องจักรไปใช้เพื่อการอื่นจะเกิดขึ้นเนื่องจาก บริษัทต้องการน าเครื่องจักรบางส่วน
ของโครงการไปรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับการส่งเสริม โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาดังนี้
1. ต้องได้รับอนุญาตเปิดด าเนินการแล้ว 
2. ต้องปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไขต่างๆ ที่ได้รับการส่งเสริม
3. การรับจ้างนี้จะต้องไม่มีผลกระทบต่อก าลังการผลิตของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการส่งเสริม
4. เครื่องจักรที่ได้รับอนุญาตต้องไม่ถูกโยกย้ายออกไปนอกโรงงาน
5. รายได้จากการรับจ้างนี้ จะไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
6. วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตจากการผลิตจากการรับจ้างนี้ ไม่ได้รับสิทธิยกเว้นอากรขาเข้า



เลือกเมนูขออนุญาตน าเครื่องจักรไปใช้เพื่อการอื่น

การใช้เครื่องจักรเพื่อการอื่น



การให้บุคคลอื่นใช้เครื่องจักร

1. ต้องเป็นการน าไปผลิตชิ้นส่วน/ผลิตภัณฑ์ ให้กับเจ้าของเครื่องจักรเท่านั้น
2. ต้องไม่มีผลกระทบต่อสาระส าคัญของโครงการ เช่น ก าลังการผลิต กรรมวิธี

การผลิต 

(ต้องระบุไว้ในกรรมวิธีการผลิตว่าจะน าเครื่องจักรส่วนนี้
ไปให้บุคคลอื่นใช้ ถ้าไม่มี ต้องยื่นอนุมัติแก้ไขโครงการ)



เลือกเมนูขออนุญาตน าเครื่องจักรไปใช้เพื่อการอื่น

การให้บุคคลอื่นใช้เครื่องจักร



การส่งเครื่องจักรไปต่างประเทศ

ส่งซ่อม ใบสุทธิน ากลับด าเนินการส่งออก

ตัดบัญชีเครื่องจักร

ต้องได้รับอนุมัติสั่งปล่อยก่อนส่งซ่อม / ส่งคืน
ส่งซ่อมน ากลับเข้ามาภายใน 1 ปี 
ส่งคืนไม่น ากลับ

ขออนุญาตส่งเครือ่งจักร



เลือกเมนูขอส่งเครื่องจักรไปต่างประเทศ (ส่งคืน) กรณี สั่งปล่อยในระบบ eMT Online

การส่งเครื่องจักรไปต่างประเทศ



การจ าหน่ายเครื่องจักร

1. เครื่องจักรที่ขออนุญาตต้องไม่มีผลกระทบต่อสาระส าคัญของโครงการ
2. การอนุญาตให้โดย ไม่มีภาระภาษีอากร ต้องใช้งานเกินกว่า 5 ปี

นับตั้งแต่วันที่น าเข้า
3. การอนุญาตให้โดย มีภาระภาษีอากร (ตามสภาพ) ใช้งานไม่ครบก าหนด 

5 ปี นับตั้งแต่ที่น าเข้า



การจ าหน่ายเครื่องจักร
เลือกเมนูขออนุญาตจ าหน่ายเครื่องจักร (แบบมีภาระภาษี) 
โดยเลือก ในระบบ หรือ นอกระบบ (ตามการสั่งปล่อยเครื่องจักร)



การจ าหน่ายเครื่องจักร

1. เครื่องจักรที่ขออนุญาตต้องไม่มีผลกระทบต่อสาระส าคัญของโครงการ
2. การอนุญาตให้โดย ไม่มีภาระภาษีอากร ต้องใช้งานเกินกว่า 5 ปี นับตั้งแต่

วันที่น าเข้า
3. การอนุญาตให้โดย มีภาระภาษีอากร (ตามสภาพ) ใช้งานไม่ครบก าหนด 5 ปี 

นับตั้งแต่ที่น าเข้า



การจ าหน่ายเครื่องจักร
เลือกเมนูขออนุญาตจ าหน่ายเครื่องจักร (แบบไม่มีภาระภาษ)ี 
โดยเลือก ในระบบ หรือ นอกระบบ (ตามการสั่งปล่อยเครื่องจักร)



การขอช าระภาษีอากรส าหรับเครื่องจักร
บริษัทที่น าเข้าเครื่องจักรมาโดยการใช้สิทธ์ิขออนุมัติสั่งปล่อยเครื่องจักรแบบยกเว้นอากร
เข้ามา ซึ่งถ้าบริษัทไม่ประสงค์จะขอใช้สิทธิ์ในการยกเว้นอากรขาเข้า เนื่องด้วยเหตุผลใดๆ
ก็ตาม บริษัทสามารถที่จะขอให้ส านักงานออกหนังสือขอช าระภาษีอากรเครื่องจักร เพื่อแจ้ง
กับกรมศุลกากรภายหลังได้

1. มีภาระอากร ณ วันน าเข้า

2. มีภาระภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ วันน าเข้า

3. กรณีไม่มาช าระภายในก าหนดเวลามีเงินเพิ่มในส่วนของอากรขาเข้า

4. กรณีไม่มาช าระภายในก าหนดเวลามีเบี้ยปรับและเงินเพิ่มในส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่ม



เลือกเมนูขอช าระภาษีเครื่องจักร 
โดยเลือก ในระบบ หรือ นอกระบบ (ตามการสั่งปล่อยเครื่องจักร)

การขอช าระภาษีอากรส าหรับเครื่องจักร



การค านวณภาษีอากรส าหรับเครื่องจักร

กรณีเรียกเก็บตามสภาพ ณ วันน าเข้า ที่ช าระภายในก าหนดเวลา
 อากรขาเข้า = 10,000 x 10% = 1,000 บาท
 Vat = 11,000 x 7% = 770 บาท
 Vat = 770 บาท + เบี้ยปรับ 1 เท่า 770 บาท = 1,540 บาท
 อากรขาเข้า = 1,000 บาท
 รวมช าระ 1,540+1,000 บาท =2,540 บาท

ก ำหนด username & password เขา้ระบบ CCS 



การค านวณภาษีอากรเครื่องจักร

กรณีเรียกเก็บตามสภาพ ณ วันน าเข้า ที่ช าระไม่ตรงก าหนดเวลา
(เลยก าหนด 3 เดือน)
 อากรขาเข้า = 10,000 x 10% = 1,000 บาท
 Vat = 11,000 x 7% = 770 บาท
 Vat = 770 บาท + เบี้ยปรับ 1 เท่า 770 บาท = 1,540 บาท
 เงินเพิ่ม Vat 3 เดือน = 770 x 1.5% x 3 = 34.65 บาท
 เงินเพิ่ม อากรขาเข้า = 1,000 x 1% x 3 = 30 บาท
 รวมช าระ =1,000 +1,540 + 34.65 + 30 = 2,604.65 บาท



การบริจาคเครื่องจักร

ขออนุญาตบริจาคเครื่องจักร

ตัดบัญชีเครื่องจักร

ผู้รับบริจาคมีหนังสือได้รับบริจาค

อนุญาตให้บริจาคเครื่องจักร



1. เครื่องจักรที่ขออนุญาตต้องไม่มีผลกระทบต่อสาระส าคัญของโครงการ
2. การอนุญาตให้โดยไม่มีภาระภาษีอากร เฉพาะบริจาคให้แก่ส่วนราชการ

องค์การของรัฐ หรือ องค์การสาธารณกุศล ที่สามารถน าเครื่องจักร  
ไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์เของหน่วยงานหล่านั้น

การบริจาคเครื่องจักร

ขอช าระภาษีอากรส าหรับเครื่องจักร



เลือกเมนูขอบริจาคเครื่องจักร 

การบริจาคเครื่องจักร

โดยเลือก ในระบบ หรือ นอกระบบ (ตามการสั่งปล่อยเครื่องจักร)



การจ านอง

งานขอจ านองเครื่องจักร มีหลักเกณฑ์การพิจารณาดังนี้

1. ผู้ที่ยื่นขออนุญาตจ านองเครื่องจักรต้องได้รับบัตรส่งเสริมแล้ว
2. อนุมัติให้กับทุกรายที่ขออนุญาตจ านอง



เลือกเมนูขออนุญาตจ านองเครื่องจักร 
โดยเลือก ในระบบ หรือ นอกระบบ (ตามการสั่งปล่อยเครื่องจักร)



เช่าซื้อ เช่าแบบลิสซิ่ง

เอกสารประกอบการสัมมนา ห้ามคัดลอก ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร ่จ าหน่าย เข้าครอบครอง บันทึก ส่งผ่าน หรือกระท าการใดๆ             

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย หรือโดยไม่ไดร้บัอนญุาตอย่างเป็นทางการจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน

การขออนุญาตโอนเครื่องจักรไปเพื่อท าสัญญาเช่าแบบลีสซิ่งหรือท าสัญญาเช่าซื้อ โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาดังนี้
1. ผู้ได้รับการส่งเสริมจะต้องยื่นค าขออนุญาตจ าหน่ายเครื่องจักรเพื่อท าสัญญาเช่าแบบ ลีสซิ่งหรือ 

สัญญาเช่าซื้อต่อส านักงาน ซึ่งมีผู้ให้เช่าหรือผู้ให้เช่าซื้อลงนามด้วย
2. ผู้ได้รับการส่งเสริมจะต้องน าเครื่องจักรที่ได้รบัอนุญาตให้เช่าแบบลีสซิ่งหรือเช่าซื้อมาใช้ ใน

โครงการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันที่น าเข้าเครื่องจักรนั้น
3. ในกรณีที่ผู้ได้รับการส่งเสริมถูกเพิกถอนสิทธิประโยชน์หรือยกเลิกบัตรส่งเสริมภายใน ระยะเวลา 5 ปี

นับแต่วันน าเข้าเครื่องจักร ผู้ได้รับการส่งเสริมจะต้องเป็นผู้ช าระภาษีอากรขาเข้า
4. ในกรณีที่มีการยึดเครื่องจักรเนื่องจากผิดสัญญาเช่าแบบลีสซิ่งหรือสัญญาเช่าซื้อภายใน ระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันน าเข้า

เครื่องจักร ผู้ให้เช่าหรือผู้ให้เช่าซื้อจะต้องช าระภาษีอากรขาเข้า โดย ให้ถือว่าเป็นผู้น าของเข้าซ่ึงสิ้นสิทธิในการได้รับยกเว้นหรือ
ลดหย่อนภาษีอากรส าหรับเครื่องจักรนั้น ในวันยึดเครื่องจักร

5. เมื่อมีการยึดเครื่องจักรดังกล่าว ให้ผู้ได้รับการส่งเสริมและผู้ให้เช่าหรือผู้ให้เช่าซื้อรายงาน ให้ส านักงานทราบภายใน 1 
เดือนนับแต่วันยึดเครื่องจักรนัน้



การจ านอง เช่าซื้อ เช่าแบบลิสซิ่ง

1. ต้องขออนุญาตก่อนด าเนินการ
2. การอนุญาตให้ทุกกรณี
3. ภาระภาษีอากร กรณีปฏิบัติผิดเงื่อนไข 

ลิสซิ่ง บริษัท ไฟแนนซ์
เช่าซื้อ บริษัท ไฟแนนซ์
จ านอง ผู้ได้รับส่งเสริมกรณีผู้รับจ านองไม่ช าระ



การจ านอง เช่าซื้อ เช่าแบบลิสซิ่ง

ขออนุญาต

แก้ไขเงื่อนไขบัตร

ได้รับอนุญาตก่อน จึงท าสัญญา

จ านอง จดทะเบียนทรัพย์สิน



เลือกเมนูขออนุญาตเช่าซื้อเครื่องจักร 
โดยเลือก ในระบบ หรือ นอกระบบ (ตามการสั่งปล่อยเครื่องจักร)

การจ านอง เช่าซื้อ เช่าแบบลิสซิ่ง



การตัดบัญชีเครื่องจักร

1. จากการท าลายเครื่องจักร
2. จากการส่งเครื่องจักรไปต่างประเทศกรณีส่งคืน
3. จากการจ าหน่ายเครื่องจักรโดยมีภาระภาษีอากร
4. จากการบริจาคเครื่องจักร

เป็นการตัดรายการเครื่องจักรและภาระภาษีอากรออกจากบริษัทฯ และบัญชีการ
ใช้สิทธิ์ของ ส านักงานฯ โดยเครื่องจักรไม่ได้อยู่ในโรงงาน 



การตัดบัญชีเครื่องจักรจากการท าลายเครื่องจักร

1. แนบหลักฐานการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบ
2. แนบรูปถ่ายเครื่องจักร ก่อนและหลังท าลาย
3. เครื่องจักรที่ได้รับอนุญาตให้ท าลายจะไม่มีภาระภาษีอากร











การตัดบัญชีเครื่องจักรจากการส่งคืนเครื่องจักร

แนบหลักฐานการการส่งออกใบขนสินค้าขาออกระบุ status 04 



สถานะของใบขนสินค้า

Status 01 หมายถึง ระหว่างด าเนินการ/รอส่งข้อมูล/ร่าง
Status 02 หมายถึง ผ่านพิธีการ/ส่งข้อมูลเข้ากรมและได้เลขที่ใบขนมาแล้ว
Status 03 หมายถึง ตรวจปล่อย
Status 04 หมายถึง รับบรรทุก/ออกจากท่า









การตัดบัญชีเครื่องจักรจากการช าระภาษีอากรเครื่องจักร

1. แนบหลักฐานการการช าระภาษีอากร
2. แนบใบขนสินค้าขาเข้าของเครื่องจักรที่ช าระภาษีอากร











การตัดบัญชีเครื่องจักรจากการจ าหน่ายเครื่องจักร

1. แนบหลักฐานการการช าระภาษีอากร
2. แนบใบขนสินค้าขาเข้าของเครื่องจักรที่ช าระภาษีอากร







การตัดบัญชีเครื่องจักรจากการบริจาคเครื่องจักร

แนบหลักฐานการการรับบริจาค
โดย ชื่อเครื่องจักรที่บริจาค กับ รายการที่บริจาคต้องเป็นเครื่องเดียวกัน











การตัดบัญชีเครื่องจักรที่มีอายุเกิน 5 ปีนับแต่วันน าเข้า

เป็นการตัดภาระภาษีอากรของเครื่องจักรที่ใช้สิทธิตาม
บัตรส่งเสริมออกจากบริษัทฯ โดยเครื่องจักรต้องใช้ในโรงงาน

1. บริษัทฯ ต้องยื่นเรื่องขอมา
2. บริษัทฯ ต้องปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริม
3. บริษัทฯ ต้องได้รับอนุญาตให้เปิดด าเนินการ จาก ส านักงานฯ
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