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ที่ IC 9/2566 

8 มีนาคม 2566 

เรื่อง การแจ้งทางเลือกในการชำระค่าบำรุงรายปี 2566 - 2570 

เรียน  ท่านสมาชิกผู้ใช้บริการระบงานเครื่องจักรและวัตถุดิบ  

อ้างถึง หนังสือเลขที่ IC-IS639/65 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกได้รับ จากการเลือกชำระค่าบำรุงรายปี หรือ ไม่ประสงค์ชำระ
ค่าบำรุงรายปี 

ตามหนังสือที่อ้างถึง สมาคมได้แจ้งขอจัดเก็บค่าบำรุงรายปีที่กำหนดใช้ในระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2570 ในอัตรา 1,284 บาท/บริษัท/ปี (ราคารวม VAT)  ในฐานะสมาชิกผู้ใช้บริการ
ของสมาคม เพ่ือคงสิทธิในการเข้ารับบริการต่างๆ ดังต่อไปนี้  

1. เข้าใช้บริการ Application งานสิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรระบบงาน eMT Online และงานสิทธิ
ประโยชน์ด้านวัตถุดิบระบบงาน RMTS Online  

2. เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร Public Training ที่สมาคมจัดให้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  
3. เข้าถึงข้อมูล เรียกดู หรือ download ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่สมาคมกำหนดตามสิทธิ 

ในการนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ท่านสมาชิกที่ปัจจุบันบริษัทไม่ได้ใช้สิทธิสั่งปล่อยเครื่องจักร
และวัตถุดิบแล้ว หรือบริษัทเป็นกิจการที่ไม่ได้ใช้สิทธิสั่งปล่อย หรือบางกรณีบริษัทจะใช้งานเฉพาะการขออนุญาตขยาย
ระยะเวลานำเข้าเครื่องจักรและเปิดดำเนินการเท่านั้น ดังนั้น สมาคมจึงได้กำหนดทางเลือกเพิ่มเติม (Option) สำหรับ
บริษัททีไ่ม่ประสงค์จะชำระค่าบำรุงรายปี 1,284 บาท (ราคารวม VAT) โดยได้รับ/ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้ 

1. กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่เป็นสมาชิกของสมาคมทุกบริษัท สามารถ เข้าใช้บริการ
ระบบงานสิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักร eMT Online และระบบงานสิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบ 
RMTS Online ได ้ถึงแม้บริษัทจะไม่ได้ชำระค่าบำรุงรายปี 

2. กรณบีริษัทซึ่งเป็นสมาชิกรายเดิม ไม่ประสงค์ จะใช้บริการหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่สมาคมจัดให้ โดย
ไม่มีค่าใช้จ่าย บริษัทสามารถ “เลือกไม่ชำระค่าบำรุงรายปี” ในปีนั้นๆ ได้ แต่หากมีความสนใจใน
ภายหลัง บริษัทสามารถดำเนินการได้ ดังนี้ 

1) หากสนใจเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรม Public Training บริษัทสามารถชำระค่าบริการ
ฝึกอบรม เป็นรายครั้ง โดยมีค่าใช้จ่าย 856 บาทต่อท่านต่อครั้ง  (ราคารวม VAT)  หรือ
หลักสูตรพิเศษอ่ืนๆสามารถชำระในอัตราที่สมาคมกำหนดได้ 

 



 
 

2) หากสนใจจะขอรับเอกสาร การเข้าถึงข้อมูล การเรียกดู หรือขอ Download ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตรฝึกอบรม Public Training หรือหลักสูตรพิเศษอ่ืนๆข้างต้น ที่สมาคม
กำหนดตามสิทธิให้กับสมาชิกที่ชำระค่าธรรมเนียมรายปีบนเว็บไซต์ KM ของสมาคม จะมี
ค่าใช้จ่ายในอัตราที่สมาคมกำหนด 

3) หากสนใจเข้าร่วมกิจกรรมหรือใช้บริการเสริมอื่นใดที่สมาคมจัดขึ้น จะมีค่าใช้จ่ายตามที่
สมาคมกำหนด 

4) บริษัทสามารถติดต่อขอชำระค่าบำรุงรายปี ในระหว่างปีได้ ในอัตรา 1,284 บาทต่อปี 
(ราคารวม VAT)  โดยสถานะสมาชิกจะสิ้นสุดทุกวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี  (ไม่มีอัตรา 
Prorate)  

3. สำหรับบริษัทที่ชำระค่าบำรุงรายปี 2566 มาแล้ว และมีความประสงค์จะขอยกเลิก สมาคมจะ
ดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งคืนค่าบำรุงรายปีให้แก่บริษัทต่อไป   

จึงเรียนมาเพื ่อโปรดทราบ ทั ้งนี ้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ ่มเติม สามารถสอบถาม
รายละเอียดได้ท่ี e-mail : cus_service@ic.or.th หรือโทรศัพท์ 0 2666 9449 กด 1 

 

 

 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 
 

                    
    (นางสาวกรองกนก มานะกิจจงกล) 

            ผู้จัดการสมาคมสโมสรนักลงทุน 
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เปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกได้รับเมื่อชำระค่าบำรุงรายปี หรือ ไม่ประสงค์ชำระค่าบำรุงรายปี 

 
 
 

 
 

 

คงสถานะสมาชิกประจำปี 
ชำระค่าบำรุงรายปี 1,284 บาท/บริษัท/ปี  

(ราคารวม VAT) 

 
ไม่ประสงค์ชำระค่าบำรุงรายปี 

 

1. เข้าใช้บริการ Application งานสิทธิประโยชน์ด้าน
เครื่องจักร (eMT Online) และงานสิทธิประโยชน์
ด้านวัตถุดิบ (RMTS Online)  
** ยกเว้น อัตราค่าบริการงานสั่งปล่อยเครื่องจักร และ
ค่าบริการงานสั่งปล่อยและตดับัญชีวัตถุดิบ ยังคงเดิม 

 

2. เข้ารับการอบรม หลักสูตรการใช้งานระบบ              
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงระบบใหม่ 

 

3. เข้าชมคลิปวิดีโอตามสิทธิที่สมาคมกำหนด               
(ไม่มีค่าใช้จ่าย) 

 

4. เข้าร่วมกิจกรรม Public Training ที่สมาคมจัดให้ 
ฟรี ตลอดป ี(40 หลักสูตร ++) 

 

5. ขอรับเอกสาร การเข้าถึงข้อมูล การเรียกดู หรือขอ 
Download ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรฝึกอบรม 
Public Training หรือหลักสูตรพิเศษอ่ืนๆข้างต้น 
ที่สมาคมกำหนดตามสิทธิ ย้อนหลัง 

 

6. เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคม 
 

 

1. เข้าใช้บริการ Application งานสิทธิประโยชน์ด้าน
เครื่องจักร (eMT Online) และงานสิทธิประโยชน์
ด้านวัตถุดิบ (RMTS Online)  
** ยกเว้น อัตราค่าบริการงานสั่งปล่อยเครื่องจักร และ
ค่าบริการงานสั่งปล่อยและตดับัญชีวัตถุดิบ ยังคงเดิม 

 

2. เข้ารับการอบรม หลักสูตรการใช้งานระบบ      
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงระบบใหม่ 

 

3. เข้าชมคลิปวิดีโอตามสิทธิที่สมาคมกำหนด             
(ไม่มีค่าใช้จ่าย) 

 


