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Deloitte Legal – Representing tomorrow 

เน้ือหาในฉบบั :  

ธนัวาคม 2559 

• การเปลีย่นแปลงเงื่อนไขในการต่อวซ่ีากรณีคน

ต่างชาตริบัเงนิเดอืนในต่างประเทศ 
• บโีอไอเพิม่ชอ่งทางในการสง่คาํรอ้งขอใชส้ทิธแิละ

ประโยชน์ยกเวน้หรอืลดหย่อนอากรขาเขา้สาํหรบั

เครื่องจกัร และวตัถุดบิและ/หรอืวสัดุจาํเป็น 
• แนวทางปฏบิตัเิพิม่เตมิในการใชส้ทิธแิละประโยชน์

สาํหรบัเครื่องจกัรดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์

(Electronic Machine Tracking) ของสาํนกังาน

คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน 
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การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในการต่อวีซ่ากรณีคนต่างชาติรบั

เงินเดือนในต่างประเทศ 

สาํนกังานตรวจคนเขา้เมอืง ณ ศนูยบ์รกิารวซ่ีาและใบอนุญาตทาํงาน (One Stop Service 

Center) ไดเ้ปลีย่นแนวปฏบิตัใิหม่ในการรบัเอกสารสาํหรบัยื่นขอรบัการตรวจลงตราในกรณีที่

พนกังานชาวต่างชาตไิดร้บัเงนิเดอืนในต่างประเทศทัง้หมด โดยจากเดมิซึง่ระบใุหพ้นกังาน 

 

สามารถยื่น ภ.ง.ด. 93 เพื่อใชป้ระกอบการพจิารณาการอนุมตัวิซ่ีานัน้ สาํนกังานตรวจคนเขา้เมอืง ณ ศนูยบ์รกิารวซ่ีาและ

ใบอนุญาตทาํงาน จะไม่รบัเอกสารดงักล่าวอกีต่อไป 

กรณีน้ี  จะก่อใหเ้กดิผลกระทบแก่บรษิทัต่างๆ ซึง่มพีนกังานชาวต่างชาตทิีไ่ม่ไดร้บัเงนิไดจ้ากบรษิทัในประเทศไทย แต่รบัเงนิได้

จากบรษิทันอกประเทศโดยตรง โดยทางบรษิทัจะตอ้งแกไ้ขวธิกีารจ่ายค่าจา้งของบรษิทั ใหพ้นกังานชาวต่างชาตริบัเงนิได้

ภายในประเทศ เพื่อทีจ่ะทาํการนําสง่ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่ายรายเดอืน (ภ.ง.ด. 1) และนําสง่เงนิสมทบต่อสาํนกังานประกนัสงัคม 

(สปส 1-10) ใหแ้ก่พนกังานชาวต่างชาต ิเพื่อใชเ้ป็นเอกสารประกอบในการยืน่ขอต่ออายุวซ่ีาในครัง้ต่อไป   

 

บีโอไอเพ่ิมช่องทางในการส่งคาํร้องขอใช้สิทธิและประโยชน์

ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าสาํหรบัเคร่ืองจกัรและวตัถดิุบ

และ/หรือวสัดจุาํเป็น 

 

 

 

 

สาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (“สาํนกังานฯ”) ไดอ้อกประกาศสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน ที ่ป. 8/2559 

เรื่อง การเพิม่ช่องทางในการสง่คาํรอ้งขอใชส้ทิธแิละประโยชน์ยกเวน้หรอืลดหย่อนอากรขาเขา้ สาํหรบัเครื่องจกัร วตัถุดบิและวสัดุ

จาํเป็นผ่านระบบการเชื่อมโยงขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์ณ จุดเดยีว (National Single Window) (“ประกาศสาํนกังานฯ”) เมื่อวนัที ่27 

ตุลาคม 2559 โดยเพิม่ช่องทางในการสง่คาํรอ้งขอใชส้ทิธแิละประโยชน์ยกเวน้หรอืลดหย่อนอากรขาเขา้หรบัเครือ่งจกัร วตัถุดบิและ

วสัดุจาํเป็นทีนํ่าเขา้มาจากต่างประเทศ เพื่อใชใ้นกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ (“การสง่คาํรอ้งฯ”) ผ่านระบบ National Single Window 

(“NSW”) รายละเอยีดสรุปไดด้งัน้ี 

• การสง่คาํรอ้งฯ ผ่านระบบ NSW สามารถสง่ผ่านระบบงานของผูไ้ดร้บัการสง่เสรมิหรอืของผูท้ีด่าํเนินการแทน โดยการสง่

ขอ้มลูคาํรอ้งจะตอ้งปฏบิตัติามแบบรายการขอ้มลูคาํรอ้งทีส่าํนกังานฯ กาํหนดตามเอกสารแนบทา้ยของประกาศสาํนกังานฯ ผู้

สง่คาํรอ้งจะตอ้งลงลายมอืชื่ออเิลก็ทรอนิกสใ์นขอ้มลูคาํรอ้ง และไม่สามารถปฏเิสธความถูกตอ้งของลายมอืชื่อได ้เมื่อไดร้บัเลข

หนงัสอือนุมตั ิผูส้ง่คาํรอ้งจะไดร้บัแจง้ทางระบบตน้ทางของผูส้ง่คาํรอ้งผ่านทางระบบ NSW 

• การสง่คาํรอ้งฯ จะตอ้งสง่ผ่านระบบเดมิหรอืผ่านระบบ NSW เพยีงระบบใดระบบหน่ึงเท่านัน้ หากมกีารสง่คาํรอ้งมากกว่าหน่ึง

ช่องทาง สาํนกังานฯ จะเพกิถอนคาํรอ้ง และระงบัการใหบ้รกิาร จนกว่าจะมกีารทาํการชีแ้จงและไดร้บัอนุมตัใิหเ้ปิดบรกิารให้

ใหม่  

ประกาศสาํนกังานฯ มผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่1 พฤศจกิายน  2559 เป็นตน้ไป 
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แนวทางปฏิบติัเพ่ิมเติมในการใช้สิทธิและประโยชน์สาํหรบัเคร่ืองจกัรด้วย

ระบบอิเลก็ทรอนิกส ์(Electronic Machine Tracking) ของสาํนักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

 

เมื่อวนัที ่6 ตุลาคม 2559 คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (“สาํนกังานฯ”) ไดอ้อกประกาศสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนที ่ ป. 

7/2559 เรื่อง วธิปีฏบิตัเิพิม่เตมิในการใชส้ทิธแิละประโยชน์สาํหรบัเครื่องจกัรดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Machine Tracking 

(eMT online)) ซึง่ไดก้าํหนดวธิกีารปฏบิตัเิพิม่เตมิในการใชส้ทิธแิละประโยชน์สาํหรบัเครื่องจกัรดว้ยระบบ eMT online ดงัน้ี 

1. การขออนุมตัขิยายระยะเวลานําเขา้เครื่องจกัร 

2. การขออนุมตันํิาเครื่องจกัรไปใหผู้อ้ื่นใช ้

3. การขออนุมตันํิาเครื่องจกัรไปใชเ้พื่อการอื่น 

4. การบรจิาคเครื่องจกัร 

5. การขออนุมตัทิาํการเช่าซือ้หรอืลสิซิง่เครื่องจกัร 

6. การขออนุมตัทิาํการจาํนองเครื่องจกัร 

7. การขออนุมตัทิาํลายเครื่องจกัร 

8. การขอชาํระภาษนํีาเขา้เครื่องจกัร 

9. การตดับญัชเีครื่องจกัร และ 

10. การขออนุมตัจิาํหน่ายเครื่องจกัร  

เมื่อทาํการยื่นขออนุมตัติามหวัขอ้ดงักล่าวผ่านระบบ eMT online แลว้ สาํนกังานฯ จะพจิารณาใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 15 หรอื 30 วนัทาํการ

นบัแต่ไดร้บัคาํรอ้งเป็นตน้ไป แลว้แต่กรณี 

นอกจากน้ี ในกรณีการขออนุมตัจิาํหน่ายเครื่องจกัรนัน้ หากการจาํหน่ายเครื่องจกัรหลกัทาํใหก้าํลงัการผลติสงูสดุของโครงการลดลงเหลอื

ตํ่ากว่ารอ้ยละ 80 ของกาํลงัการผลติทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ ผูร้บับรกิารตอ้งมกีารจดัหาเครื่องจกัรทดแทนและตอ้งแนบเอกสารดงักล่าวพรอ้ม

การขออนุมตัจิาํหน่ายเครื่องจกัรออกจากโครงการดว้ย 
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Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of 
member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred 
to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more about our global network of 
member firms 

Deloitte provides audit, consulting, financial advisory, risk management, tax and related services to public and private clients spanning 
multiple industries. Deloitte serves four out of five Fortune Global 500® companies through a globally connected network of member firms in 
more than 150 countries and territories bringing world-class capabilities, insights, and high-quality service to address clients’ most complex 
business challenges. To learn more about how Deloitte’s approximately 225,000 professionals make an impact that matters, please connect 
with us on Facebook, LinkedIn, or Twitter. 

About Deloitte Southeast Asia 

Deloitte Southeast Asia Ltd – a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited comprising Deloitte practices operating in Brunei, 
Cambodia, Guam, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam – was established to deliver 
measurable value to the particular demands of increasingly intra-regional and fast growing companies and enterprises. 

Comprising 270 partners and over 7,300 professionals in 25 office locations, the subsidiaries and affiliates of Deloitte Southeast Asia Ltd 
combine their technical expertise and deep industry knowledge to deliver consistent high quality services to companies in the region. 

All services are provided through the individual country practices, their subsidiaries and affiliates which are separate and independent legal 
entities. 

About Deloitte Thailand 

In Thailand, services are provided by Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd. and its subsidiaries and affiliates. 
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