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คู�มือประกอบการจัดทํารายงาน นําของเข�า - นําของออก 

สําหรับผู�ประกอบการในเขตประกอบการเสรี 

  

 ในการจัดทํารายงานนําเข�า ส�งออก ผู�ประกอบการสามารถทํารายงานได�โดยเข�าระบบ e-PP ในหมวด
โปรแกรม สิทธิประโยชน&ทางด�านภาษีอากร ดังแสดงในรูปท่ี 1 ซ่ึงรายงานท่ีต�องดําเนินการในป/จจุบันมีจํานวน 
6 รายการดังนี้ 

1. จัดทํารายงานการนําของเข�า ตามใบอนุญาตนําของเข�าตามช�วงเวลา (IEAT-I-02) 
2. จัดทํารายงานการนําของเข�า ตามใบอนุญาตนําของเข�า จากต�างประเทศรายครั้ง (IEAT-I-05) 
3. จัดทํารายงานการนําของเข�า ตามใบอนุญาตนําของเข�า จากภายในประเทศรายครั้ง (IEAT-I-06) 
4. จัดทํารายงานการนําของออกประเภทตามช�วงเวลา (IEAT-E-02-R01) 
5. จัดทํารายงานการนําของออก ประเภทรายครั้ง (IEAT-E-02-R02) 
6. จัดทํารายงานการนําของออก วัตถุประสงค& เพ่ือการอ่ืนเปFนการชั่วคราวและการนํากลับ (IEAT-E-

02-R03) 

 ซ่ึงการจัดทํารายงาน ในรายการท่ี 1 - 5 จะเปFนการจัดทํารายงานประจําเดือน โดยให�ดําเนินการ 
ต้ังแต�วันท่ี 1 - 15 ของเดือนถัดไป เช�น รายงานประจําเดือนตุลาคม 2560 (ข�อมูลวันท่ี  1 - 31 ตุลาคม 2560)
ให�จัดทําและส�งรายงานให�แล�วเสร็จ ภายในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 เปFนต�น ส�วนรายงานลําดับท่ี 6 เปFน
การจัดทํารายงานนําของออกชั่วคราว ซ่ึงแต�ละใบมีกําหนดนําของกลับมาไม�เหมือนกัน ดังนั้น ในการจัดทํา
รายงานนําของออกชั่วคราว ขอให�ผู�ประกอบการจัดทําให�แล�วเสร็จภายใน 15 วันหลังจากนําของกลับเข�ามาท่ี
สถานประกอบการ เช�น นําของกลับเข�ามาในวันที 1 ตุลาคม 2560 ให�ผู�ประกอบการจัดทํารายงานให�แล�ว
เสร็จภายในวันท่ี 16 ตุลาคม 2560 เปFนต�น หน�าจอแสดงรายการรายงานในระบบดังแสดงในรูปท่ี 2 
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รูปท่ี 1 หน�าหลักของระบบ e-PP 

 

รูปท่ี 2 หน�าจอแสดงรายงานนําของเข�า - นําของออกจํานวน 6 รายงานในระบบ e-PP 

 

 ในการจัดทํารายงาน บนระบบ e-PP จะมีข้ันตอนการใช�งานโปรแกรมท่ีเปFนลําดับข้ันตอนไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยจะแบ�งรูปแบบการจัดทํารายงานเปFน 3 กลุ�มรายงานดังนี้คือ 

 

1. ประเภทใบอนุญาตนําของเข�า - นําของออกตามช�วงเวลา (ใบอนุญาตท่ีมีข�อมูลวัน
หมดอายุ) IEAT-I02, IEAT-E-01 กรณีส�งออกตามช�วงเวลา ซ่ึงประกอบไปด�วยรายงาน 
รายงานการนําของเข�า ตามใบอนุญาตนําของเข�าตามช�วงเวลา (IEAT-I-02) และ รายงานการ
นําของออกประเภทตามช�วงเวลา (IEAT-E-02-R01) 
 ซ่ึงในการจัดทํารายงานมีข้ันตอนหลักในการใช�งานดังนี้ 
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1.1 เลือกรายงานท่ีต�องการ 

1.2 กดปุKมสร�างรายงาน
1.3 ใส�ข�อมูลผู�ติดต�อ
เดือนท่ีต�องการจัดทํารายงาน

 รูปท่ี 3 แสดงข้ันตอน การ
Template) 
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เลือกรายงานท่ีต�องการ  

กดปุKมสร�างรายงาน  
ใส�ข�อมูลผู�ติดต�อ, ดาวน&โหลด Excel ต�นแบบจากระบบ (Excel 

เดือนท่ีต�องการจัดทํารายงาน รายละเอียดดังรูปท่ี 3 

แสดงข้ันตอน การใส�ข�อมูลผู�ติดต�อ, ดาวน&โหลด Excel ต�นแบบจากระบบ 
Template) , เลือกเดือนท่ีต�องการจัดทํารายงาน 
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 Template) , เลือก

 
ต�นแบบจากระบบ (Excel 
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1.4 จัดเตรียมรายละเอียดข�อมูลลงใน File Excel ต�นแบบ (เลขท่ีใบอนุญาต, วันท่ีออก
ใบอนุญาต, เลขท่ีใบขน, วันท่ีตามใบขน, มูลค�าตามใบขน) รายละเอียดดังแสดงในรูปท่ี 5 - 6 

 
รูปท่ี 5 แสดงตัวอย�างการดาวน&โหลดไฟล&เอกสารต�นแบบ 

 

 
รูปท่ี 6 แสดงการกรอกข�อมูลรายละเอียดตาม เอกสารต�นแบบ 
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1.5 เลือกจํานวนใ
ยืนยันการประมวลผล 

รูปท่ี 7 แสดงข้ันตอนการ 

รูปท่ี 8 แสดงตัวอย�างรายละ
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เลือกจํานวนใบอนุญาตท่ีต�องการรายงาน แนบข�อมูลรายละเอียดตามไฟล&ต�นแบบ กด
ยืนยันการประมวลผล และตรวจสอบความถูกต�องของข�อมูลดังแสดงในรูปท่ี 

แสดงข้ันตอนการ Import ข�อมูลจากไฟล& Excel เข�าสู�ระบบ
 

ย�างรายละเอียดข�อมูลหลังจากกดปุKมยืนยันการประมวลผลข�อมูล
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บอนุญาตท่ีต�องการรายงาน แนบข�อมูลรายละเอียดตามไฟล&ต�นแบบ กด
ดังแสดงในรูปท่ี 7 และ 8 

 
เข�าสู�ระบบ 

 
หลังจากกดปุKมยืนยันการประมวลผลข�อมูล 
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1.6 กดส�งข�อมูลให�กนอ.   (ปุKมบันทึกข�อมูลใช�กรณียังดําเนินการ
จัดทํารายงานไม�เสร็จ สามารถแก�ไขข�อมูล หรือลบรายการได�) 
 

2. ประเภทใบอนุญาตนําของเข�า - นําของออกรายครั้ง IEAT-I-05, IEAT-I-06 และ IEAT-E-
01 กรณีนําของออกรายครั้ง ซ่ึงประกอบด�วยรายงานการนําของเข�า ตามใบอนุญาตนําของ
เข�า จากต�างประเทศรายครั้ง (IEAT-I-05) รายงานการนําของเข�า ตามใบอนุญาตนําของเข�า 
จากภายในประเทศรายครั้ง (IEAT-I-06) และรายงานการนําของออก ประเภทรายครั้ง 
(IEAT-E-02-R02) 
 ซ่ึงในการจัดทํารายงานมีข้ันตอนหลักในการใช�งานดังนี้ 
2.1 เลือกรายงานท่ีต�องการ 

2.2 กดปุKมสร�างรายงาน  
2.3 ใส�ข�อมูลผู�ติดต�อ เลือกเดือนท่ีต�องการจัดทํารายงาน ดังรูปท่ี 9 
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รูปท่ี 9 แสดงหน�าจอ 
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แสดงหน�าจอ ใส�ข�อมูลผู�ติดต�อ เลือกเดือนท่ีต�องการจัดทํารายงาน
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จัดทํารายงาน 
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2.4 ใส�ข�อมูลเลขท่ีใบขน, ใบอนุญาต ใช�หรือไม�ใช�, ใส�ข�อมูลวันท่ีตามใบขน ตัวอย�างการกรอก
ข�อมูลดังรูปท่ี 10 

 
รูปท่ี 10 แสดงการกรอกข�อมูลรายละเอียดตามรายการใบอนุญาต 

 

2.5 กดส�งข�อมูลให�กนอ.   (ปุKมบันทึกข�อมูลใช�กรณียังดําเนินการ
จัดทํารายงานไม�เสร็จ สามารถแก�ไขข�อมูล หรือลบรายการได�) 
 

3. ประเภทนําของออกชั่วคราว IEAT-E-01 กรณีนําของออกชั่วคราว ประกอบไปด�วยรายงาน
การนําของออก วัตถุประสงค& เพ่ือการอ่ืนเปFนการชั่วคราวและการนํากลับ (IEAT-E-02-R03) 
 ซ่ึงในการจัดทํารายงานมีข้ันตอนหลักในการใช�งานดังนี้ 
3.1 เลือกรายงานท่ีต�องการ 

3.2 กดปุKมสร�างรายงาน  
3.3 ใส�ข�อมูลผู�ติดต�อ ค�นหาใบอนุญาตท่ีต�องการจัดทํารายงาน ดังรูปท่ี 11 
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รูปท่ี 11 ตัวอย�าง
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ตัวอย�างข�อมูลผู�ติดต�อ ค�นหาใบอนุญาตท่ีต�องการจัดทํารายงาน
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ค�นหาใบอนุญาตท่ีต�องการจัดทํารายงาน 
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3.4 ใส�ข�อมูลเลขท่ีใบขน
ปริมาณ, หน�วยนับ

รูปท่ี 12 แสดงรายละเอียดการกรอกข�อมูลของนํากลับตามใบอนุญาต
 

3.5 กดส�งข�อมูลให�กนอ
จัดทํารายงานไม�เสร็จ สามารถแก�ไขข�อมูล หรือลบรายการได�
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ใส�ข�อมูลเลขท่ีใบขน, วันท่ีนําของกลับมาจริง, รายการของท่ีนํากลับจริง 
หน�วยนับ, มูลค�า) ตามรูปท่ี 12 

แสดงรายละเอียดการกรอกข�อมูลของนํากลับตามใบอนุญาต

กดส�งข�อมูลให�กนอ.   (ปุKมบันทึกข�อมูลใช�กรณียังดําเนินการ
ไม�เสร็จ สามารถแก�ไขข�อมูล หรือลบรายการได�) 
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รายการของท่ีนํากลับจริง (รายการ, 

 
แสดงรายละเอียดการกรอกข�อมูลของนํากลับตามใบอนุญาต 

บันทึกข�อมูลใช�กรณียังดําเนินการ


