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เนื้ อหาในฉบับ :
ธันวาคม 2559
•

การเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขในการต่อวีซ่ากรณีคน
ต่างชาติรบั เงินเดือนในต่างประเทศ

•

บีโอไอเพิม่ ช่องทางในการส่งคําร้องขอใช้สทิ ธิและ
ประโยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าสําหรับ
เครื่องจักร และวัตถุดบิ และ/หรือวัสดุจาํ เป็ น

•

แนวทางปฏิบตั เิ พิม่ เติมในการใช้สทิ ธิและประโยชน์
สําหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Machine Tracking) ของสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการต่อวีซ่ากรณี คนต่างชาติ รบั
เงิ นเดือนในต่ างประเทศ
สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ณ ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทํางาน (One Stop Service
Center) ได้เปลีย่ นแนวปฏิบตั ใิ หม่ในการรับเอกสารสําหรับยื่นขอรับการตรวจลงตราในกรณีท่ี
พนักงานชาวต่างชาติได้รบั เงินเดือนในต่างประเทศทัง้ หมด โดยจากเดิมซึง่ ระบุให้พนักงาน
สามารถยื่น ภ.ง.ด. 93 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการอนุมตั วิ ซี ่านัน้ สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ณ ศูนย์บริการวีซ่าและ
ใบอนุญาตทํางาน จะไม่รบั เอกสารดังกล่าวอีกต่อไป
กรณีน้ี จะก่อให้เกิดผลกระทบแก่บริษทั ต่างๆ ซึง่ มีพนักงานชาวต่างชาติทไ่ี ม่ได้รบั เงินได้จากบริษทั ในประเทศไทย แต่รบั เงินได้
จากบริษทั นอกประเทศโดยตรง โดยทางบริษทั จะต้องแก้ไขวิธกี ารจ่ายค่าจ้างของบริษทั ให้พนักงานชาวต่างชาติรบั เงินได้
ภายในประเทศ เพื่อทีจ่ ะทําการนําส่งภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ ่ายรายเดือน (ภ.ง.ด. 1) และนําส่งเงินสมทบต่อสํานักงานประกันสังคม
(สปส 1-10) ให้แก่พนักงานชาวต่างชาติ เพื่อใช้เป็ นเอกสารประกอบในการยืน่ ขอต่ออายุวซี ่าในครัง้ ต่อไป

บีโอไอเพิ่ มช่องทางในการส่งคําร้องขอใช้สิทธิ และประโยชน์
ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าสําหรับเครื่องจักรและวัตถุดิบ
และ/หรือวัสดุจาํ เป็ น

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (“สํานักงานฯ”) ได้ออกประกาศสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป. 8/2559
เรื่อง การเพิม่ ช่องทางในการส่งคําร้องขอใช้สทิ ธิและประโยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้า สําหรับเครื่องจักร วัตถุดบิ และวัสดุ
จําเป็ นผ่านระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (National Single Window) (“ประกาศสํานักงานฯ”) เมื่อวันที่ 27
ตุลาคม 2559 โดยเพิม่ ช่องทางในการส่งคําร้องขอใช้สทิ ธิและประโยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าหรับเครือ่ งจักร วัตถุดบิ และ
วัสดุจาํ เป็ นทีน่ ําเข้ามาจากต่างประเทศ เพื่อใช้ในกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริม (“การส่งคําร้องฯ”) ผ่านระบบ National Single Window
(“NSW”) รายละเอียดสรุปได้ดงั นี้
•

•

การส่งคําร้องฯ ผ่านระบบ NSW สามารถส่งผ่านระบบงานของผูไ้ ด้รบั การส่งเสริมหรือของผูท้ ด่ี าํ เนินการแทน โดยการส่ง
ข้อมูลคําร้องจะต้องปฏิบตั ติ ามแบบรายการข้อมูลคําร้องทีส่ าํ นักงานฯ กําหนดตามเอกสารแนบท้ายของประกาศสํานักงานฯ ผู้
ส่งคําร้องจะต้องลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในข้อมูลคําร้อง และไม่สามารถปฏิเสธความถูกต้องของลายมือชื่อได้ เมื่อได้รบั เลข
หนังสืออนุมตั ิ ผูส้ ง่ คําร้องจะได้รบั แจ้งทางระบบต้นทางของผูส้ ง่ คําร้องผ่านทางระบบ NSW
การส่งคําร้องฯ จะต้องส่งผ่านระบบเดิมหรือผ่านระบบ NSW เพียงระบบใดระบบหนึ่งเท่านัน้ หากมีการส่งคําร้องมากกว่าหนึ่ง
ช่องทาง สํานักงานฯ จะเพิกถอนคําร้อง และระงับการให้บริการ จนกว่าจะมีการทําการชีแ้ จงและได้รบั อนุมตั ใิ ห้เปิ ดบริการให้
ใหม่

ประกาศสํานักงานฯ มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เป็ นต้นไป
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แนวทางปฏิ บตั ิ เพิ่ มเติ มในการใช้สิทธิ และประโยชน์สาํ หรับเครื่องจักรด้วย
ระบบอิ เล็กทรอนิ กส์ (Electronic Machine Tracking) ของสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (“สํานักงานฯ”) ได้ออกประกาศสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ป.
7/2559 เรื่อง วิธปี ฏิบตั เิ พิม่ เติมในการใช้สทิ ธิและประโยชน์สาํ หรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Machine Tracking
(eMT online)) ซึง่ ได้กาํ หนดวิธกี ารปฏิบตั เิ พิม่ เติมในการใช้สทิ ธิและประโยชน์สาํ หรับเครื่องจักรด้วยระบบ eMT online ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

การขออนุมตั ขิ ยายระยะเวลานําเข้าเครื่องจักร
การขออนุมตั นิ ําเครื่องจักรไปให้ผอู้ ่นื ใช้
การขออนุมตั นิ ําเครื่องจักรไปใช้เพื่อการอื่น
การบริจาคเครื่องจักร
การขออนุมตั ทิ าํ การเช่าซือ้ หรือลิสซิง่ เครื่องจักร
การขออนุมตั ทิ าํ การจํานองเครื่องจักร
การขออนุมตั ทิ าํ ลายเครื่องจักร
การขอชําระภาษีนําเข้าเครื่องจักร
การตัดบัญชีเครื่องจักร และ
การขออนุมตั จิ าํ หน่ายเครื่องจักร

เมื่อทําการยื่นขออนุมตั ติ ามหัวข้อดังกล่าวผ่านระบบ eMT online แล้ว สํานักงานฯ จะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 15 หรือ 30 วันทําการ
นับแต่ได้รบั คําร้องเป็ นต้นไป แล้วแต่กรณี
นอกจากนี้ ในกรณีการขออนุมตั จิ าํ หน่ายเครื่องจักรนัน้ หากการจําหน่ายเครื่องจักรหลักทําให้กาํ ลังการผลิตสูงสุดของโครงการลดลงเหลือ
ตํ่ากว่าร้อยละ 80 ของกําลังการผลิตทีไ่ ด้รบั การส่งเสริม ผูร้ บั บริการต้องมีการจัดหาเครื่องจักรทดแทนและต้องแนบเอกสารดังกล่าวพร้อม
การขออนุมตั จิ าํ หน่ายเครื่องจักรออกจากโครงการด้วย
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