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คูมือใชงานสําหรับผูประกอบการ 

สําหรับ การย่ืนคําขอในหมวดสิทธิประโยชนดานภาษีอากร 

 
 

1. ภาพรวมการย่ืนคําขอในหมวดสิทธิประโยชนดานภาษีอากร 

 โดยเม่ือผูใชงาน Login เขาสูระบบแลว แจะเจอ ICON TAX สิทธิประโยชนดานภาษี  ซ่ึงในหมวด

โปรแกรมดังกลาว จะปรากฎเฉพาะผูประกอบการท่ีตั้งอยูในเขตประกอบการเสรี ของกนอ. เม่ือเลือก ICON 

TAX แลวจะปรากฎหนาจอเลือกคําขอท่ีมีความประสงคจะทําธุรกรรม ตามรูปท่ี 1.1 

 

 

รูปท่ี 1.1 รายการโปรแกรมในหมวด สิทธิประโยชนทางภาษีอากร  (TAX) 
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 ซ่ึงคําขอท่ีเก่ียวกับการนําเขาของเขามาในเขตประกอบการเสรี ท่ีกนอ. ดูแล ปจจุบันมีอยู 4 คําขอ 

ประกอบดวย IEAT-I-01, IEAT-I-03, IEAT-I-05, IEAT-I-06 และคําขอนําของออกไปนอกเขตประกอบการเสรี 

ปจจุบันมี 1 คําขอ คือ IEAT-E-01 ซ่ึงถาหากผูใชงานมีความตองการยกเลิกคําขอท่ีไดรับการอนุมัติไปกอนหนา

นี้ ใหเขาท่ีหัวขอ คําขอยกเลิกสิทธิประโยชนดานภาษีอากร  

 ท้ังนี้ หากผูประกอบการใชบริการดําเนินการพิธีการทางศุลกากร โดยผูอ่ืน (นําของเขา นําของออก 

โดยบุคคลท่ีสาม)  ผูใชงานโปรแกรม จะตองสรางฐานขอมูลบุคคลท่ีไปดําเนินการแทน  ใหในหัวขอ จัดการ

ขอมูล ผูนําเขาสงออก โดยขอมูล หลักท่ีจําเปนตองกรอกคือ เลขประจําตัวผูเสียภาษี 13 หลักของ บุคคล /นิติ

บุคล และขอมูลประกอบการอางอิง และติดตอ โดยมีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 

*** หากผูใชงานยื่นขอมูลในการสงคําขอไมครบถวน กนอ. จะตอบกลับเอกสารเพ่ือใหผูใชงานใหขอมูลเพ่ิม 

แตถาผิดอีกครั้ง คําขอดังกลาวจะถูกยกเลิก และผูประกอบการจะตองสรางคําขอใหม  

1.1 เลือกรายการคําขอท่ีตองการ 

1.2 สรางคําขอใหมโดยเลือกไปท่ี ปุม +สรางคําขอใหม ดังแสดงในรูปท่ี 1.2 

 

รูปท่ี 1.2 แสดงหนาสรางคําขอ 

1.3 ผูประกอบการนําเขาขอมูลตาม ข้ันตอนในโปรแกรมตางๆ โดยมีรายละเอียดขอแนะนําตามรูปท่ี 

1.3 - 1.9 
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รูปที 1.3 Tab ขอมูลท่ัวไป 

 

รูปท่ี 1.4 Tab ขอมูลคําขอ IEAT-I-01 
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รูปท่ี 1.5 Tab ขอมูลคําขอใน IEAT-I05/IEAT-I-06 
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รูปท่ี 1.6 Tab กรอกขอมูลท่ัวไปของ คําขอ IEAT-E-01 

 

รูปท่ี 1.7 Tab จัดทํารายการขอมูลตามหลักฐาน Invoice กรณีนําของออก 
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รูปท่ี 1.8 Tab จัดทํารายการขอมูลตามหลักฐาน Invoice ในกรณนําของออกชั่วคราว 

 

  

 

รูปท่ี 1.9 อธิบายปุมการทํางานหลักในหนาจัดทําคําขอ 

 

2. การจัดเตรียม ไฟล Excel สําหรับย่ืนคําขอนําเขา สงออก 

 ในการจัดเตรียมไฟล Excel สําหรับประกอบการยื่นคําขอ ผูประกอบการสามารถดาวนโหลดเอกสาร

ตนแบบไดจากหนาคําขอ เม่ือดาวนโหลดสําเร็จ และเปดไฟลข้ึนมาประกอบการดําเนินงาน จะพบขอมูล

เอกสารตนแบบตามรูปท่ี 2.1 เอกสารตนแบบในกรณีคําขอ IEAT-I-01 และ รูปท่ี 2.2 เอกสารตนแบบในกรณี

คําขอ IEAT-E-01 เม่ือดําเนินการแลวเสร็จ ใหตั้งชื่อไฟลตามท่ีใชงาน โดยใหบันทึกเปนนามสกุล xls เทานั้น 

 โดยขอแนะนําในการใชงาน คือ 

1. เอกสารตนแบบใหดาวนโหลดเอกสารท่ีใหไปเทานั้น เพ่ือปองกัน รูปแบบผิดพลาด 

2. สวนใดท่ีไมมี หรือไมทราบขอมูลใหใสเครื่องหมาย -  

3. หนวยนับ ใหอางอิงตามหนวยนับกรมศุลเทานั้น 

4. หากชองใดท่ีมี 0 นําหนาแลว Excel ไมแสดงผล เลข 0 ตามท่ีตองการเชน รหัสสถิติ 000 แต 

Excel แสดงมา เปน 0 ตัวเดียวใหทําตามวิธีการในรูปท่ี 2.3 
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5. ในไฟล Excel ตนแบบในคําขอ IEAT-E-01 1 ไฟล Excel สามารถใส Invoice ไดหลายชุด

เอกสาร เชนมีเอกสาร Invoice 3 ชุด ก็ใสขอมูลลงไปใน ไฟลตนแบบ 3 Sheet เปนตนแบบ 

รายละเอียดตามรูปท่ี 2.4  

 

รูปท่ี 2.1 ตัวอยางไฟล Excel ในคําขอ IEAT-I-01 

 

 

2.2 ตัวอยางไฟล Excel ในคําขอ IEAT-E-01 
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รูปท่ี 2.3 กรณีท่ี Excel แสดง 0 ตัวเดียว 

 

 

รูปท่ี 2.4 ตัวอยางการกรอกขอมูล Invoice 

  



คูมือการใชงาน ระบบ e-PP เวอรชั่นใหม (Version 2015) สวนผูประกอบการ 

หนาที่ 9 - 9 หากมีขอสอบถาม เพิ่มเติม หรือพบปญหาในการใชงาน กรุณาติดตอ  02 253-0561 ตอ 4448, 3327 ในวันเวลาทําการ 

หรืออีเมล ieat_support@ieat.mail.go.th ไดตลอด 24 ชม. 

MS-IEAT-EPP-Entrepreneur-TAX - 01 

3. การจัดการขอมูลผูนําเขา สงออก 

3.1 เลือกไปท่ีหัวขอจัดการขอมูลผูนําเขา สงออก จะพบบหนาหลักใชงานโปรแกรมสวนดังกลาว ตาม

รูปท่ี 3.1 

 

รูปท่ี 3.1 หนาหลักสวนจัดการขอมูลผูนําเขา สงออก 

3.2 เลือกไปท่ีปุมเพ่ิมขอมูล จะปรากฎหนาสรางรายการขอมูลผูนําเขาสงออก ดังแสดงในรูปที 3.2 

 

รูปท่ี 3.2 รูปแสดงหนาจอสรางขอมูลผูนําเขา สงออก 

*** หมายเหตุ ขอมูลดังกลาวจะนําไปใชในการยื่นคําขอสิทธิประโยชนดานภาษีอากร ในสวนของนําของเขา 

นําของออก โดย 

 

 

 


