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 สิทธิประโยชน์เกีย่วกบัเคร่ืองจักร  
 ค าจ ากดัความของ เคร่ืองจักร และ อุปกรณ์ 
 แนวทางการพจิารณาในการน าเข้าเคร่ืองจักรและ

อุปกรณ์  
 ระยะเวลาน าเข้าเคร่ืองจักร  
 วธีิปฏิบัติเกีย่วกบังานเคร่ืองจักร  
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  มาตรา 28 ผู้ได้รับการส่งเสริมจะได้รับการยกเว้นอากรขาเข้า
ส าหรับเคร่ืองจกัร ตามทีค่ณะกรรมการพจิารณาอนุมัตแิต่
เคร่ืองจกัรน้ัน ต้องไม่เป็นเคร่ืองจกัรที่ผลติหรือประกอบได้ใน
ราชอาณาจกัร   ซ่ึงมีคุณภาพใกล้เคยีงกนักบัชนิดทีผ่ลติใน
ต่างประเทศ และมีปริมาณเพยีงพอทีจ่ะจดัหามาให้ได้ 
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• มาตรา 29 เมื่อคณะกรรมการพจิารณาเห็นว่า การให้การส่งเสริม
แก่กจิการใดหรือแก่ผู้ได้รับการส่งเสริมรายใด     ไม่สมควรให้
ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 28 คณะกรรมการจะให้การ
ส่งเสริมแก่กจิการน้ัน หรือผู้ขอรับส่งเสริมรายน้ัน และราย
ต่อๆไป โดยได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจกัรเพยีงกึง่
หน่ึง หรือจะไม่ให้ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจกัร
เลยกไ็ด้  
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 เคร่ืองจกัร หมายความว่า เคร่ืองจกัรทีจ่ าเป็นต้องใช้ใน
กจิการทีไ่ด้รับการส่งเสริม และ เคร่ืองจกัรทีจ่ าเป็นต้อง
ใช้ในการก่อสร้างโรงงาน ซ่ึงรวมถึง ส่วนประกอบ 
อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และ โครงโรงงานส าเร็จรูปที่
น ามาติดตั้งเป็นโรงงาน  
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 ส่วนประกอบ (Part and Component)  
 หมายถึง ช้ินส่วนต่าง ๆ  รวมทั้งอะไหล่ ที่ใช้ประกอบขึน้เป็น
เคร่ืองจักรซ่ึงหากแยกช้ินส่วนหน่ึงส่วนใดออกจากกนัแล้ว จะท าให้
เคร่ืองจักรดังกล่าวไม่สามารถท างานได้ 

ค าจ ากดัความ 
1/3 
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ค าจ ากดัความ 
2/3 

• อุปกรณ์ (Accessory)  
– หมายถงึ  ช้ินส่วนทีน่ ามาประกอบกบัเคร่ืองจักรเพือ่ให้ท างานได้ตาม
วตัถุประสงค์ หากขาดอุปกรณ์แล้วเคร่ืองจักรยงัท างานได้แต่ไม่เป็นไป
ตามวตัถุประสงค์ ทั้งนีร้วมถงึแม่พมิพ์และอุปกรณ์ทีท่ าหน้าทีเ่สมอืน
แม่พมิพ์หรือต้นแบบ (Master Mould) แม่แบบและอุปกรณ์จับยดึ
ช้ินงาน (Jig and Fixture) ทีใ่ช้ส าหรับการท างานทีม่ีการผลติจ านวน
มาก 
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ค าจ ากดัความ 

• เคร่ืองมือ (Tool) หมายถึง ของทีใ่ช้งานโดยอสิระหรือของทีใ่ช้งานร่วมกบั
เคร่ืองจักร 

• เคร่ืองใช้ (Implement) หมายถึง ของทีใ่ช้สนับสนุนกรรมวธีิการผลติเพือ่ให้เกดิ
ประสิทธิภาพ 

• โครงโรงงานส าเร็จรูป (Pre-Fabricated Factory Structure) หมายถึง โครงโรงงาน
ส าเร็จรูปซ่ึงสามารถถอดออกได้ เพือ่น ามาติดตั้งหรือประกอบเป็นโรงงาน                                                   
(ตามประกาศส านักงานฯที่ ป1/2546  )  
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 เคร่ืองจกัรท่ีจะขอใชสิ้ทธิ ยกเวน้หรือลดหยอ่นอากรขาเขา้  
        1.จะต้องเป็นเคร่ืองจักรที่ไม่มผีลติหรือประกอบได้ใน
ราชอาณาจักร  ซ่ึงมคุีณภาพใกล้เคยีงกบัชนิดที่ผลติในต่างประเทศ 
และ มปีริมาณเพยีงพอที่จะจัดหามาใช้ได้  
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             2.จะต้องเป็นเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลติ
โดยตรงที่ใช้ในโครงการที่ได้รับส่งเสริมโดยเร่ิมตั้งแต่ การออกแบบ
ผลติภัณฑ์ การผลติผลติภัณฑ์ การตรวจสอบคุณภาพและการควบคุม
คุณภาพผลติภัณฑ์ ตลอดจนการขนส่งผลติภัณฑ์ขึน้ยานพาหนะ โดย
พจิารณาตามการติดตั้งใช้จริงเท่าน้ัน       
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3.ส าหรับเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ในกระบวนการ
ผลติโดยตรง แต่มคีวามจ าเป็นต้องใช้ในกจิการ  

    เช่น เคร่ืองจักรที่ใช้ในการก่อสร้างโรงงาน การติดต่อส่ือสาร เคร่ือง
ภายในส านักงาน การประหยดัพลงังาน การซ่อมบ ารุง การให้ความ
ปลอดภัยแก่พนักงาน และการรักษาความปลอดภัยภายในโรงงาน เป็น
ต้นให้ถือว่าเป็นเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ทีอ่ยู่ในข่ายได้รับการยกเว้นหรือ
ลดหย่อนอากรขาเข้า โดยพจิารณาตามการใช้จริงเท่าน้ัน  
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4. การพจิารณาให้ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าส าหรับอะไหล่ของ
เคร่ืองจักร 

– จะพิจารณาใหย้กเวน้หรือลดหยอ่นภาษีอากร ส าหรับอะไหล่ของ
เคร่ืองจกัรท่ีน าเขา้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในบตัรส่งเสริม ไม่
วา่จะน าเขา้มาพร้อมกบัเคร่ืองจกัรหรือไม่กต็ามและจะพิจารณาให้
ยกเวน้หรือลดหยอ่นภาษีอากรส าหรับเคร่ืองจกัรท่ีน าเขา้มา
ทดแทนเคร่ืองจกัรเดิมไดด้ว้ย  

                            (ตามประกาศส านกังานฯท่ี 8/2535)  
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ในการรับรองสภาพเคร่ืองจักรจะต้องระบุบรายละเอยีดส าคญั 6 ประการ 
1.รายละเอยีดของการปรับปรุงซ่อมแซมและผลการวเิคราะห์อายุการใช้งานทีเ่หลอือยู่ 
2.ปีทีผ่ลติ 
3.ผลของการทดสอบเดนิเคร่ือง 
4.รายงานการตรวจสอบผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม มาตรฐานความปลอดภยั และการ
ใช้พลงังาน 
5.การประเมินราคาทีเ่หมาะสม 
6. รายงานการตรวจสอบ วนัที ่และสถานทีท่ีท่ าการตรวจสอบ 
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 ระยะเวลาน าเข้าเคร่ืองจักร (ทั่วไป)  

 ส าหรับโครงการที่ยืน่ค าขอหลงัวนัที ่1 ตุลาคม 2545 ระยะเวลาน าเข้า
เคร่ืองจักรทุกโครงการจะเร่ิมต้นตั้งแต่วนัทีอ่นุมัตใิห้การส่งเสริม โดย
จะส้ินสุดในวนัทีค่รบ 30 เดือนนับตั้งแต่วนัที่ออกบัตรส่งเสริม และ 
สามารถขยายเวลาได้อกีคร้ังละ 1 ปี รวมแล้วไม่เกนิ 3 คร้ัง ตาม
ประกาศที ่ป.1/2548  

 โดยหลกัเกณฑ์นีไ้ม่ใช้บังคบักบัโครงการทีมี่เงินลงทุนไม่รวมค่าทีด่นิ
และเงินหมุนเวยีน ตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึน้ไป  

F:/pakkavadee/Desktop/ประกาศต่างๆ/machine/por1_2548.pdf
F:/pakkavadee/Desktop/ประกาศต่างๆ/machine/por1_2548.pdf
F:/pakkavadee/Desktop/ประกาศต่างๆ/machine/por1_2548.pdf
F:/pakkavadee/Desktop/ประกาศต่างๆ/machine/por1_2548.pdf
F:/pakkavadee/Desktop/ประกาศต่างๆ/machine/por1_2548.pdf
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 เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการวจิยัและพฒันา หรือเคร่ืองจกัรท่ีใชข้จดั
หรือป้องกนัมลภาวะแวดลอ้มใหน้ าเขา้ไดต้ลอดเวลาท่ีไดรั้บ
การส่งเสริม (ตามประกาศท่ี 1/2548) 
 โดยถา้ระยะเวลาน าเขา้เคร่ืองจกัรหมดจะตอ้งยืน่ขอขยาย
เวลาน าเขา้เคร่ืองจกัรในส่วนน้ีก่อนการน าเคร่ืองจกัรเขา้มา 



ขยายคร้ังท่ี 1 
(10 ก.ย. 59) 

วนัท่ียืน่ค  าขอ 
(1 ม.ค. 56) 

วนัท่ีอนุมติั 
ใหก้ารส่งเสริม 
(20 ก.พ. 56) 

วนัท่ีออกบตัร 
(10 มี.ค. 56) 

+ 30 เดือน  ตั้งแต่วนัท่ีอนุมติั 
ใหก้ารส่งเสริม 

ส้ินสุดระยะเวลา 
(10 ก.ย. 58) 

ขยายเปิด 
(10 มี.ค. 60) 

1 ปี  6 เดือน  

การขอขยายเวลาน าเข้าเคร่ืองจักรและเปิดด าเนินการ 

16 



วนัท่ียืน่ค  าขอ 
(1 ม.ค. 56) 

วนัท่ีอนุมติั 
ใหก้ารส่งเสริม 
(20 ก.พ. 56) 

วนัท่ีออกบตัร 
(10 มี.ค. 56) 

+ 30 เดอืน  
ตั้งแต่วนัทีอ่นุมัต ิ
ให้การส่งเสริม 

ส้ินสุดระยะเวลา 
(10 ก.ย. 58) 

ขยายย้อนหลงั 

ขยายเวลาน าเข้าเคร่ืองจักรย้อนหลงั 

17 
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1.  บญัชีรายการเคร่ืองจกัรคืออะไร 
2. ตอ้งทราบขอ้มูลอะไรบา้งในการท าบญัชี 
3. ขั้นตอนการเตรียมขอ้มูล  
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 บัญชีรายการเคร่ืองจกัร คือ รายการเคร่ืองจกัรทั้งหมดท่ีใชใ้น
โครงการ  เป็นรายการเคร่ืองท่ีท าใหก้ าลงัผลิต และกระบวนการผลิต
เป็นไปตามโครงการท่ีขอรับการส่งเสริมไว ้ โดยรายการเคร่ืองจกัรน้ี
รวมถึง 
  อะไหล่ของเคร่ืองจกัร 
  อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้และ โครงโรงงานส าเร็จรูปท่ีน ามา
ติดตั้งเป็นโรงงาน  

  แม่พิมพ ์อะไหล่แม่พิมพ ์ตวัจบัยดึ  



1.  บญัชีรายการเคร่ืองจกัรทัว่ไป หมายถึง  บญัชีเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้น
กระบวนการผลิตตามท่ีไดรั้บอนุมติั 

2. บญัชีรายการอะไหล่ หมายถึง  อะไหล่ท่ีน าเขา้มาทดแทนส่วนท่ี
เสียหาย 

3. บญัชีรายการแม่พิมพ ์หมายถึง แม่พิมพ ์อุปกรณ์จบัยดึ รวมถึง
อะไหล่ของแม่พิมพ ์อุปกรณ์จบัยดึ  

4. บญัชีช่ือรอง หมายถึง ช่ือของเคร่ืองจกัรท่ีน าเขา้กรณีท่ีช่ือไม่ตรง
กบับญัชีท่ีไดรั้บอนุมติั 

20 
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1. ขบวนการผลติ ตามที่ได้รับอนุมตัใิห้การส่งเสริมและก าลงัการผลิต  
2. รายการเคร่ืองจักรที่จะน าเข้าทั้งโครงการ   
3. ใบรับรองประสิทธิภาพของเคร่ืองจักรเก่า (กรณเีป็นเคร่ืองจักรเก่า) 
4. รายละเอยีด Spec ของเคร่ืองจักร (กรณทีี่อยู่ในข่ายที่ผลติได้ใน

ประเทศ ) 



การเตรียมเอกสาร 

   1.กรณเีคร่ืองจกัรใช้แล้ว ต้องระบุช่ือในการขออนุมตับิญัชีเคร่ืองจกัร
ทั่วไป ในใบขนสินค้าขาเข้าและ ใน INVOICE ดงันี ้
Used+M/C+Year of Manufacture +Serial no.  

      2.เคร่ืองจกัรใช้ ตอ้งมีใบ Certificate แนบประกอบการพิจารณาเสมอ 
      3.ยกเวน้ Mold ,Die ,Jig ,Fixture and Pattern ไม่ตอ้งใชใ้บ Certificate 
  ในโครงการตอ้งมีการระบุในบตัรส่งเสริมวา่ใหใ้ชเ้คร่ืองจกัรใชแ้ลว้ได ้
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ใบรับรองสภาพเครื่องจักรเก่า.pdf


Invoice No. 111 

ล ำดบัท่ี รำยกำร จ ำนวน 

1 AB 10 PC 

2 BC 20 PC 

Invoice No. 222 

ล ำดบัท่ี รำยกำร จ ำนวน 

1 AB 10 PC 

2 CC 10  PC 

ร่ำงใบขนขำเขำ้ 

ล ำดบัท่ี รำยกำร จ ำนวน 

1 AB 10 C62 

2 BC 20 C62 

3 AB 10 C62 

4 CC 10 C62 

จดัท ำร่ำงใบขนสินคำ้ขำเขำ้โดยจัดเรียงล ำดบัทีข่องเครือ่งจักร จำก invoice 

ใหต้รงตำมล ำดบัทีใ่นใบขนสินคำ้ขำเขำ้ตวัอย่ำง 



Invoice Number 1234 
ล ำดับที่ รำยกำร จ ำนวน 

1 CNC 3 Unit 

2 HEATER 5 SET  

           ตรวจสอบ หนว่ยเครือ่งจกัรทีน่ ำเขำ้ 

Invoice Number 5678 
ล ำดับที่ รำยกำร จ ำนวน 

1 IC 3 Unit 

2 IC 5 SET  

ตัวอย่ำง พิกัดสินค้ำ 8471.89.30 
รหัสสถิติ 999/KGM 

ตัวอย่ำง พิกัดสินค้ำ 8542.39.00 
รหัสสถิติ 000/C62 



ล ำดับที่ใน
ใบขนสินค้ำ 

เลขที่ Invoice 
Number 

ล ำดับรำยกำรใน 
Invoice 

รำยกำร   
(ชื่อสินค้ำ) 

จ ำนวน 
(Quantity/Unit) 

จ ำนวนใน Invoice 
(Invoice Quantity/Unit) 

1 1234 1 CNC 3 Unit 3 Unit 

2 1234 2 HEATER 5 SET 5 SET 

ล ำดับที่ใน
ใบขนสินค้ำ 

เลขที่ Invoice 
Number 

ล ำดับรำยกำรใน 
Invoice 

รำยกำร   
(ชื่อสินค้ำ) 

จ ำนวน 
(Quantity/Unit) 

จ ำนวนใน Invoice 
(Invoice Quantity/Unit) 

1 5678 1 IC 3 C62 3 C62 

2 5678 2 IC 5 C62 5 SET 

ตัวอย่ำง พิกัดสินค้ำ 8471.89.30 รหัสสถิติ 999/KGM 

ตัวอย่ำง พิกัดสินค้ำ 8542.39.00 รหัสสถิติ 000/C62 

  กำรส ำแดงขอ้มลู(หนว่ยสนิคำ้) ในใบขนสนิคำ้ 

 



1.บัญชีรายการเคร่ืองจกัรทัว่ไป ระบุปริมาณน าเข้า  
2.บัญชีรายการอะไหล่และแม่พมิพ์ ไม่ต้องระบุปริมาณน าเข้า 
3.ช่ือเคร่ืองจกัรทีน่ าเข้า ต้องตรงกบัช่ือทีไ่ด้รับอนุมัตติามบญัชี
เคร่ืองจกัร หากช่ือเคร่ืองจกัรทีน่ าเข้าไม่ตรงกบัช่ือทีไ่ด้รับอนุมตัิ
ตามบัญชีต้องขอเพิม่ช่ือรอง 

ช่ือเคร่ืองจกัรและปริมาณการน าเขา้ 

26 



 ช่ือเคร่ืองจกัร 
 รายละเอียดของเคร่ืองจกัร 
 จ านวน 
 อยูใ่นบญัชี negative list หรือไม่ 

รายละเอยีดทีต้่องระบุในระบบ 
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ขั้นตอนการผลิตท่ีระบุในระบบ 



ขั้นตอนการผลิตท่ีระบุในระบบกรณีมีการแกไ้ข 



 สถานะเป็นเคร่ืองจกัรหลกัหรือไม่ 
 ก าลงัผลิตต่อเคร่ือง 
 ก าลงัผลิตรวม 
 สภาพของเคร่ืองจกัร 
 ขั้นตอนการผลิต 
 ผลิตภณัฑ ์
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SET 

PIECE OR UNIT 

 ตวัอยา่งค าช้ีแจงรายละเอียดเคร่ืองจกัร 



รายละเอียด  
ช่ือเคร่ืองจกัร injection machine  
เป็นเคร่ืองฉีดพลาสติคส าหรับผลิต case ของช้ินงาน ช้ินงาน 1ช้ินจะใช ้
case 1 ช้ิน 
ใน 1 ชม.สามารถผลิต case ได ้ 50ช้ิน (cycle time)  
เวลาท างานตามบตัรส่งเสริม 8ชม/วนั 300 วนั/ปี  
ก าลงัผลิต 8ชม/วนั x 300 วนั/ปี x50ช้ิน/ชม. = 120,000ช้ิน/ปี 
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ตัวอย่างค าชีแ้จงก าลังผลิตเคร่ืองจักร 
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– กรณีที่ 1 บริษัทได้รับการอนุมัติให้การส่งเสริมแล้ว แต่บัตรส่งเสริมยงั
ไม่ออก  

  ในกรณนีี ้ส านักงาน จะอนุญาตให้ใช้ธนาคารค า้ประกนั อากรขาเข้า
ได้กต่็อเม่ือ บริษทัได้ตอบรับมติแล้วเท่าน้ัน  

– กรณีที่ 2 บัตรส่งเสริมออกแล้ว แต่บัญชีรายการเคร่ืองจักรยังไม่แล้ว
เสร็จ หรืออยู่ระหว่างการแก้ไข  หรือปัญหาอืน่ๆเกีย่วกบัการน าเข้า 
เคร่ืองจักร  

– ส านักงาน จะอนุญาตให้ใช้ธนาคารค า้ประกนั อากรขาเข้าและ
ภาษมีูลค่าเพิม่    
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            กรณียังไม่ได้รับบัตรส่งเสริม 

 จะต้องขยายเวลาก่อนครบก าหนด 

        กรณีได้รับบัตรส่งเสริม 

 จะต้องขยายเวลาก่อนครบก าหนด 
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 ส่ังปล่อยเคร่ืองจักรปกติ  เป็นการด าเนินการท่ีขอยกเวน้หรือลดหยอ่นอากร 
ตามขั้นตอนปกติเม่ือเคร่ืองจกัรมาถึงท่าเรือ หรือท่าอากาศยาน 

 ส่ังปล่อยเคร่ืองจักรคนือากร เป็นการด าเนินการเพือ่ท่ีจะขอคืนอากรในส่วน
ของเคร่ืองจกัรท่ีน าเขา้และช าระไปก่อน (คืนเฉพาะส่วนของอากรขาเขา้) 

 ส่ังปล่อยเคร่ืองจักรถอนธนาคารค า้ประกนั เป็นการด าเนินการขอถอนค ้า
ประกนัส าหรับเคร่ืองจกัรท่ีขอค ้าประกนัไว ้ 

 ส่ังปล่อยเคร่ืองจักรทีส่่งออกไปซ่อมและน ากลบัเข้ามาอกีคร้ังหน่ึง เป็นการ
ด าเนินการสัง่ปล่อยเพ่ือขอใชสิ้ทธิในส่วนของค่าซ่อม  
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1. เคร่ืองจกัรท่ีขออนุญาต ตอ้งไดรั้บอนุมติัสัง่ปล่อยหรือสัง่

ปล่อยถอนค ้าประกนัจากส านกังานแลว้ 
2. ในกรณีส่งเคร่ืองจกัรกลบัคืนไปต่างประเทศ ตอ้งไม่มี

ผลกระทบต่อก าลงัการผลิตและกรรมวธีิการผลิต ยกเวน้
กรณีท่ีบริษทัฯไดแ้จง้ขอยกเลิกโครงการหรือมีการน าเขา้
เคร่ืองจกัรทดแทน 

 



1. ขอส่งเคร่ืองจักรคนืไปต่างประเทศ 
2. ขอส่งเคร่ืองจกัรไปซ่อมแซมต่างประเทศ 
3. ขอเปลีย่นสถานะส่งซ่อมเป็นส่งคนืต่างประเทศ 
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 สรุปประเภทงานในระบบ eMT Online   
ก่อนเดนิพธีิการ(Paperless) และหลงัเดนิพธีิการ (ออกเอกสาร)  

ที่ต้องส่งข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ (XML) ให้กบักรมศุลกากร 

ก่อนเดนิพธีิการ (Paperless) 
ส่งข้อมูล  

XML  
ให้กรมศุล 

หลงัเดนิพธีิการ (ออกเอกสาร) 
ส่งข้อมูล  

XML  
ให้กรมศุล 

 1. งานขออนุมติัสัง่ปล่อยแบบปกติ ส่ง  1. งานขออนุมติัสัง่ปล่อยแบบคืนอากร ส่ง 

 2. งานขออนุญาตใชธ้นาคารค ้าประกนั
เคร่ืองจกัร 

ส่ง  2. งานขออนุมติัถอนการใชธ้นาคารค ้าประกนัเคร่ืองจกัร ส่ง 

 3. งานขออนุมติัสัง่ปล่อยน ากลบัเคร่ืองจกัร 
    ท่ีส่งออกไปซ่อม 

ส่ง  3. งานขออนุมติัขยายเวลาค ้าประกนัเคร่ืองจกัร ส่ง 

 4. งานขออนุมติัยกเลิก (ขอ้ 1- 3) ส่ง  4. งานขออนุมติัสัง่ปล่อยแบบคืนอากร (น ากลบัจากส่งซ่อม) ส่ง 

  
   
   
   
   
    

 5. งานเรียกเกบ็อากรกรณีถอนค ้าไม่เตม็จ านวน ส่ง 

 6. งานเรียกเกบ็อากรกรณีบริษทัขอเสียภาษีอากร ไม่ส่ง 

 7. งานขออนุญาตส่งเคร่ืองจกัรไปต่างประเทศ (ส่งคืน) ไม่ส่ง 

 8. งานขออนุญาตส่งเคร่ืองจกัรไปต่างประเทศ  (ส่งซ่อม) ไม่ส่ง 

 9. งานขอเปล่ียนสถานะจากส่งซ่อมเป็นส่งคืน ไม่ส่ง 

 10. งานขออนุมติัยกเลิก (ขอ้ 1-9) 
ส่ง/ไม่ส่ง 

(ตาม Case) 



 

1. เคร่ืองจกัรทีข่ออนุญาต ต้องได้รับอนุมัตส่ัิงปล่อย               
หรือส่ังปล่อยถอนค า้ประกนัจากส านักงานแล้ว 

2. กรณจี านอง ต้องยืน่แบบค าขออนุญาตจ านอง                         
ทีก่รอกข้อความครบถ้วน 

3. กรณที าสัญญาเช่าแบบลสิซ่ิง/เช่าซ้ือ ต้องแนบ                  
สัญญาการจะซ้ือจะขายเคร่ืองจกัร 
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1. ต้องเป็นการน าไปผลติช้ินส่วน/ผลติภัณฑ์ ให้กบัเจ้าของเคร่ืองจักรเท่าน้ัน 
2. ต้องไม่มีผลกระทบต่อสาระส าคญัของโครงการ เช่น ก าลงัการผลติ 

กรรมวิธีการผลติ (คอื ต้องระบุไว้ในกรรมวธีิการผลติว่าจะน าเคร่ืองจักร
ส่วนนีไ้ปให้บุคคลอืน่ใช้ ถ้าไม่มี ต้องแก้ไขโครงการ) 
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มีเกณฑ์การปฏิบัติ ดังนี ้

 ขออนุมัติวธีิการท าลายเคร่ืองจักรต้องระบุชนิดและจ านวนเคร่ืองจักรที่
ช ารุดเสียหาย และสาเหตุของการช ารุดเสียหาย พร้อมท าหนังสือถึง
ส านักงาน 

 ท าลาย เคร่ืองจักร ตามวธีิที่ส านักงานอนุญาตและน าไปตัดบัญชีโดยไม่
มีภาระภาษี 

 ก าลงัการผลติและขั้นตอนการผลติ ต้องไม่เปลีย่นแปลง หรือ อยู่ในช่วง 
± 20% ของก าลังการผลิตตามบัตรส่งเสริม ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง
สาระส าคญัดังกล่าว ต้อง มีเคร่ืองจักรเข้ามาทดแทน  
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 การน าเคร่ืองจักรเคร่ืองจักรไปใช้เพือ่การอืน่จะเกดิขึน้เน่ืองจาก บริษัท
ต้องการน าเคร่ืองจักรบางส่วนของโครงการไปรับจ้างผลติผลติภัณฑ์ที่
ไม่ได้รับการส่งเสริม โดยมีหลกัเกณฑ์การพจิารณาดังนี้  

1. บริษทัต้องได้รับอนุญาตเปิดด าเนินการแล้ว  

2. บริษทัต้องปฏบิตัถูิกต้องตามเงือ่นไขต่างๆ ทีไ่ด้รับการส่งเสริม 

3. การรับจ้างนีจ้ะต้องไม่มีผลกระทบต่อก าลงัการผลติของผลติภณัฑ์ที่
ได้รับการส่งเสริม 

4. รายได้จากการรับจ้างนี ้จะไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษเีงนิได้นิตบุิคคล 
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 เน่ืองจากบริษัทต้องการน าเคร่ืองจักรทีไ่ด้รับสิทธ์ิไปให้บุคคลอืน่ใช้
ผลติช้ินส่วนหรือผลติภัณฑ์ ให้กบัเจ้าของเคร่ืองจักร(ผู้ได้รับการ
ส่งเสริม) โดยมีหลกัเกณฑ์การพจิารณาดังนี ้

1. ต้องเป็นการน าไปผลติช้ินส่วน/ผลติภัณฑ์ ให้กบัเจ้าของ
เคร่ืองจักรเท่าน้ัน 

2. ต้องไม่มีผลกระทบต่อสาระส าคญัของโครงการ เช่น ก าลงัการ
ผลติ กรรมวิธีการผลติ (คอื ต้องระบุไว้ในกรรมวธีิการผลติว่าจะ
น าเคร่ืองจักรส่วนนีไ้ปให้บุคคลอืน่ใช้ ถ้าไม่มี ต้องแก้ไขโครงการ) 
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 การจ าหน่าย/โอน/บริจาค เกดิขึน้เน่ืองจากบริษัทต่อการเอาเคร่ืองจักรออกจาก
โครงการ โดยมหีลกัเกณฑ์การพจิารณาดังนี ้
 ก าลงัผลติของขั้นตอนการผลติต้องไม่เปลีย่นแปลง หรืออยู่ในช่วง ± 20%ของก าลงัการผลติตาม

บตัรส่งเสริม 

 กรรมวธีิการผลติต้องอยู่ครบถ้วนตามโครงการทีไ่ด้รับอนุมตัิ  

การอนุญาตโดยไม่มภีาระภาษอีากร มหีลกัเกณฑ์ดงันี ้

▪ เคร่ืองจักรต้องมอีายุเกนิ 5 ปี นับแต่วนัน าเข้า 

▪ กรณโีอน ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมสิีทธ์ิเท่ากนั และผู้รับโอนต้องมรีะยะเวลาน าเข้า
เคร่ืองจักรอยู่ 

▪ กรณบีริจาค ต้องเป็นส่วนราชการ องค์การของรัฐ หรือองค์การสาธารณกุศล ทีส่ านักงาน
เห็นชอบ 



          1.เป็นการตดัรายการเคร่ืองจกัรออกจากบัญชีรายการเคร่ืองจกัรทีอ่นุมัติ 
          2.เป็นการตัดภาระภาษอีากรกรณีเคร่ืองจกัรที่ใช้น าเข้ามาโดยใช้สิทธิตาม

บัตรส่งเสริมเกนิ 5ปี นับแต่วนัทีน่ าเข้า 
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เอกสารใช้ประกอบการพจิารณาดงันี ้  
           กรณีท าลายเคร่ืองจักร 
 

1.  ใบรับรองผลตรวจสอบการท าลายเคร่ืองจักร 
     จากผู้ได้รับมอบหมายจากส านักงาน 
2.  หนังสืออนุญาตให้ท าลายเคร่ืองจกัร 
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เอกสารใช้ประกอบการพจิารณาดงันี ้  
           กรณีบริจาคเคร่ืองจักร 
 

1. หนังสือขอบคุณจากผู้ขอรับบริจาคเคร่ืองจักรโดยระบุรายการ
เคร่ืองจักร จ านวน ให้ตรงกบัหนังสืออนุญาตให้บริจาคเคร่ืองจักร 
ของส านักงาน 

2. หนังสืออนุญาตบริจาคเคร่ืองจักร 
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เอกสารใช้ประกอบการพจิารณาดงันี ้  
           กรณีส่งเคร่ืองจักรไปต่างประเทศ 
 

         1. หนังสืออนุญาตให้ส่งเคร่ืองจักรไปต่างประเทศ 
         2. ส าเนาใบขนสินค้าขาออกที่ระบุ status 04 จากกรมศุลกากร 
ที่ระบุรายการเคร่ืองจักรตรงหนังสืออนุญาตบริจาคเคร่ืองจักร 
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เอกสารใช้ประกอบการพจิารณาดงันี ้  
           กรณีจ าหน่ายเคร่ืองจักรโดยมีภาระภาษีอากร 
 

1. ใบขนสินค้าขาเข้าของเคร่ืองจักรที่จ าหน่าย 
2. หนังสืออนุญาตให้จ าหน่ายเคร่ืองจักร 
3. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีอากรที่กรมศุลกากรเรียกเกบ็ 
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