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 การจา่ยเงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคมผา่นระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Payment) 

 ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนเกี(ยวกบัวธิปีฏบิตัใินการใชส้ทิธิ
และประโยชน์สาํหรบัวตัถุดบิและวสัดจุาํเป็น 

 

การจ่ายเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคมผ่านระบบอิเลก็ทรอนิกส ์(e-
Payment) 

คณะกรรมการประกนัสงัคม ไดอ้อกประกาศคณะกรรมการประกนัสงัคม เรื(อง หลกัเกณฑ ์และ
วธิกีารรบัเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมของนายจา้งดว้ยวธิกีารทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ซึ(งจะมี
ผลบงัคบัใชต้ั ;งแต่วนัที( <= พฤศจกิายน <=@A กาํหนดใหน้ายจา้งที(มลีกูจา้งตั ;งแต่หา้สบิคนขึ;นไป 
นําสง่เงนิสมทบในสว่นของผูป้ระกนัตนตามมาตรา CC แหง่พระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม พ.ศ. 
<=CC และในสว่นของนายจา้งผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Payment) เพื(อใหก้ารนําสง่เงนิสมทบ
เป็นไปอยา่งรวดเรว็และสะดวกยิ(งขึ;น สาํหรบันายที(จา้งที(มลีกูจา้งน้อยกว่าหา้สบิคน กส็ามารถ
นําสง่เงนิสมทบในสว่นของผูป้ระกนัตนตามมาตรา CC และในสว่นของนายจา้งผา่นระบบ
อเิลก็ทรอนิกสไ์ดเ้ช่นเดยีวกนั 

 

 



ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเกี(ยวกบัวิธี
ปฏิบตัิในการใช้สิทธิและประโยชน์สาํหรบัวตัถดุิบและวสัดจุาํเป็น 
 

 

เมื(อวนัที( C กนัยายน <=@A สาํนักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (“สาํนักงานฯ”) ไดอ้อก
ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนที( ป.I/<=@A เรื(อง วธิปีฏบิตัใินการใชส้ทิธิ
และประโยชน์ยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัวตัถุดบิและวสัดจุาํเป็นเพื(อใชใ้นการผลติเพื(อการ
สง่ออก (“ประกาศฯ ป.I/<=@A”) และ ป.K/<=@A เรื(อง วธิปีฏบิตัใินการสั (งปล่อย คํ;าประกนัและ
ตดับญัชวีตัถุดบิและวสัดจุาํเป็นดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(RMTS 2011) (“ประกาศฯ ป.K/<=@A”)  
เพื(อใหเ้กดิความชดัเจน รวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพมากขึ;นแก่ผูไ้ดร้บัการสง่เสรมิ โดยสามารถ
สรปุเนื;อหาสาํคญัไดด้งัต่อไปนี; 

• ตั ;งแต่วนัที( A ตุลาคม <=@A ผูไ้ดร้บัการสง่เสรมิตอ้งดาํเนินการการขอตดับญัชวีตัถุดบิผา่น
ระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(RMTS <UAA) เท่านั ;น 

• ตั ;งแต่วนัที( A มนีาคม <=@< ใหผู้ไ้ดร้บัการสง่เสรมิจดัทาํสตูรการผลติและบญัชปีรมิาณ
สตอ็กวตัถุดบิจากเดมิที(เป็นการจดัทาํสตูรการผลติและบญัชปีรมิาณสตอ็กสาํหรบั @ เดอืน
เป็นจดัทาํสาํหรบั V เดอืน 

• ผูไ้ดร้บัการสง่เสรมิตอ้งดาํเนนิการขอขยายระยะเวลานําเขา้วตัถุดบิภายใน @ เดอืนนับตั ;งแต่
วนัสิ;นสดุสทิธแิละประโยชน์การยกเวน้อากรขาเขา้ โดยสาํนักงานฯ จะพจิารณาขยายเวลา
นําเขา้วตัถุดบิใหค้รั ;งละไม่เกนิ < ปี ตั ;งแต่วนัที( A มนีาคม <=@< ทั ;งนี; ผูไ้ดร้บัการสง่เสรมิ
จะตอ้งดาํเนินการตดับญัชสีาํหรบัใบขนสนิคา้ขาออกของโครงการที(ไดส้ง่ออกไปแลว้เกนิ A 
ปี นบัถงึวนัยื(นคาํขอขยายระยะเวลานําเขา้วตัถุดบิใหแ้ลว้เสรจ็ก่อน สาํนักงานฯ จงึจะ
พจิารณาขยายระยะเวลาดงักล่าวให ้หากไม่ดาํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน @ เดอืน สาํนัก
งานฯ จะไม่อนุมตัใิหข้ยายระยะเวลา 

• เมื(อสิ;นสดุระยะเวลาที(ไดร้บัสทิธแิละประโยชน์วตัถุดบิแลว้ วตัถุดบิใดที(นําเขา้มาโดย
ไดร้บัการยกเวน้อากรขาเขา้ตอ้งทาํการตดับญัชใีหแ้ลว้เสรจ็ภายใน < ปีนบัจากวนัสิ;นสุด
ระยะเวลาไดร้บัสทิธแิละประโยชน์ หากมยีอดวตัุดบิคงเหลอืผูไ้ดร้บัการสง่เสรมิตอ้งชาํระ
อากรขาเขา้วตัถุดบิตามสภาพ ณ วนันําเขา้  

• รายละเอยีดเกี(ยวกบัวธิปีฏบิตัใินการยื(นคาํขออนุมตัสิ ั (งปล่อยวตัถุดบิเพื(อยกเวน้หรอื
ลดหยอ่นอากรขาเขา้และการคํ;าประกนัอากรขาเขา้ ตลอดจนยื(นคาํขออนุมตัติดับญัชี
วตัถุดบิผา่นระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(RMTS <UAA) ใหเ้ป็นไปตามประกาศฯ ป.K/<=@A 

  
 

Contact 
Poljun Divari             

Director, Deloitte Legal  
Bangkok, Thailand 

Tel: +66 (0) 2034 0000 ext. 11231 

Email:    pdivari@deloitte.com 

 
Pornpun Niyomthai              

Director, Deloitte Legal 

Bangkok, Thailand 
Tel: +66 (0) 2034 0000 ext. 10404 

Email:    pniyomthai@deloitte.com 
 

 

 

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of 
member firms, and their related entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) and each of 

its member firms are legally separate and independent entities. DTTL does not provide services to 
clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more. 

Deloitte is a leading global provider of audit and assurance, consulting, financial advisory, risk 

advisory, tax and related services. Our network of member firms in more than 150 countries and 



territories serves four out of five Fortune Global 500® companies. Learn how Deloitte’s 

approximately 286,000 people make an impact that matters at www.deloitte.com. 

About Deloitte Southeast Asia 

Deloitte Southeast Asia Ltd – a member 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 approximately 340 partners and 8,800 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. 

This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu 
Limited, its member firms, or their related entities (collectively, the “Deloitte network”) is, by 

means of this communication, rendering professional advice or services. No entity in the Deloitte 

network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this 

communication. 

 

© 2018 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory Co., Ltd. 

 

 


