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การจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเกีย( วกับวิธปี ฏิบตั ใิ นการใช้สทิ ธิ
และประโยชน์สาํ หรับวัตถุดบิ และวัสดุจาํ เป็ น

การจ่ายเงิ น สมทบกองทุน ประกัน สังคมผ่า นระบบอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ (ePayment)
คณะกรรมการประกันสังคม ได้ออกประกาศคณะกรรมการประกันสังคม เรื(อง หลักเกณฑ์ และ
วิธกี ารรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้างด้วยวิธกี ารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึง( จะมี
ผลบังคับใช้ตงั ; แต่วนั ที( <= พฤศจิกายน <=@A กําหนดให้นายจ้างทีม( ลี กู จ้างตัง; แต่หา้ สิบคนขึน; ไป
นําส่งเงินสมทบในส่วนของผูป้ ระกันตนตามมาตรา CC แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม พ.ศ.
<=CC และในส่วนของนายจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) เพือ( ให้การนําส่งเงินสมทบ
เป็ นไปอย่างรวดเร็วและสะดวกยิง( ขึน; สําหรับนายทีจ( า้ งทีม( ลี กู จ้างน้อยกว่าห้าสิบคน ก็สามารถ
นําส่งเงินสมทบในส่วนของผูป้ ระกันตนตามมาตรา CC และในส่วนของนายจ้างผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้เช่นเดียวกัน

ประกาศสํา นัก งานคณะกรรมการส่ง เสริ ม การลงทุน เกี(ย วกับ วิ ธ ี
ปฏิ บ ตั ิ ใ นการใช้สิ ท ธิ แ ละประโยชน์ ส าํ หรับ วัต ถุดิ บ และวัส ดุจ าํ เป็ น
เมื(อวันที( C กันยายน <=@A สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (“สํานักงานฯ”) ได้ออก
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที( ป.I/<=@A เรือ( ง วิธปี ฏิบตั ใิ นการใช้สทิ ธิ
และประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวัตถุดบิ และวัสดุจาํ เป็ นเพื(อใช้ในการผลิตเพื(อการ
ส่งออก (“ประกาศฯ ป.I/<=@A”) และ ป.K/<=@A เรื(อง วิธปี ฏิบตั ใิ นการสั (งปล่อย คํา; ประกันและ
ตัดบัญชีวตั ถุดบิ และวัสดุจาํ เป็ นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (RMTS 2011) (“ประกาศฯ ป.K/<=@A”)
เพื(อให้เกิดความชัดเจน รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึน; แก่ผไู้ ด้รบั การส่งเสริม โดยสามารถ
สรุปเนื;อหาสําคัญได้ดงั ต่อไปนี;
• ตัง; แต่วนั ที( A ตุลาคม <=@A ผูไ้ ด้รบั การส่งเสริมต้องดําเนินการการขอตัดบัญชีวตั ถุดบิ ผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (RMTS <UAA) เท่านัน;
• ตัง; แต่วนั ที( A มีนาคม <=@< ให้ผไู้ ด้รบั การส่งเสริมจัดทําสูตรการผลิตและบัญชีปริมาณ
สต็อกวัตถุดบิ จากเดิมทีเ( ป็ นการจัดทําสูตรการผลิตและบัญชีปริมาณสต็อกสําหรับ @ เดือน
เป็ นจัดทําสําหรับ V เดือน
• ผูไ้ ด้รบั การส่งเสริมต้องดําเนินการขอขยายระยะเวลานําเข้าวัตถุดบิ ภายใน @ เดือนนับตัง; แต่
วันสิน; สุดสิทธิและประโยชน์การยกเว้นอากรขาเข้า โดยสํานักงานฯ จะพิจารณาขยายเวลา
นําเข้าวัตถุดบิ ให้ครัง; ละไม่เกิน < ปี ตัง; แต่วนั ที( A มีนาคม <=@< ทัง; นี; ผูไ้ ด้รบั การส่งเสริม
จะต้องดําเนินการตัดบัญชีสาํ หรับใบขนสินค้าขาออกของโครงการทีไ( ด้สง่ ออกไปแล้วเกิน A
ปี นับถึงวันยืน( คําขอขยายระยะเวลานําเข้าวัตถุดบิ ให้แล้วเสร็จก่อน สํานักงานฯ จึงจะ
พิจารณาขยายระยะเวลาดังกล่าวให้ หากไม่ดาํ เนินการให้แล้วเสร็จภายใน @ เดือน สํานัก
งานฯ จะไม่อนุมตั ใิ ห้ขยายระยะเวลา
• เมื(อสิน; สุดระยะเวลาทีไ( ด้รบั สิทธิและประโยชน์วตั ถุดบิ แล้ว วัตถุดบิ ใดทีน( ําเข้ามาโดย
ได้รบั การยกเว้นอากรขาเข้าต้องทําการตัดบัญชีให้แล้วเสร็จภายใน < ปี นบั จากวันสิน; สุด
ระยะเวลาได้รบั สิทธิและประโยชน์ หากมียอดวัตุดบิ คงเหลือผูไ้ ด้รบั การส่งเสริมต้องชําระ
อากรขาเข้าวัตถุดบิ ตามสภาพ ณ วันนําเข้า
• รายละเอียดเกีย( วกับวิธปี ฏิบตั ใิ นการยืน( คําขออนุมตั สิ ั (งปล่อยวัตถุดบิ เพือ( ยกเว้นหรือ
ลดหย่อนอากรขาเข้าและการคํา; ประกันอากรขาเข้า ตลอดจนยืน( คําขออนุมตั ติ ดั บัญชี
วัตถุดบิ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (RMTS <UAA) ให้เป็ นไปตามประกาศฯ ป.K/<=@A
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