
โครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส�
เต็มรูปแบบในการคืนอากรเพื่อการส�งออก

ตามมาตรา 29 แห�ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560

(e-Drawback)
Hi!

ยื่นผ�านระบบอิเล็กทรอนิกส� แบ�งออกเป�น 2 ช�องทาง (เลือกช�องทางใดช�องทางหนึ่ง)

ระบบการคืนอากรตามมาตรา 29
ระบบป�จจ�บันระบบป�จจ�บัน

ระบบ มาตรา 29

ระบบตามโครงการพัฒนาฯ

เตร�ยมเอกสารพร�อมสื่ออิเล็กทรอนิกส� และทำการยื่นด�วยตนเอง
(ขอหลักการ / ขอสูตรการผลิต / ขอเลขตารางโอนสิทธิ์ / ยื่นชุดคำขอคืนอากร)

ผู�นำเข�า/ผู�ส�งออก ผู�นำเข�า/ผู�ส�งออก

พนักงานศุลกากร

รายงาน
ชุดคำขอคืนอากร

ระบบ
ตารางโอนสิทธิ์

ระบบ
สูตรการผลิต

ระบบทะเบียน
สิทธิประโยชน�

ตรวจสอบความถูกต�อง
ของข�อมูลและเอกสาร

ดำเนินการผ�าน                                    ระบบอิเล็กทรอนิกส�

พนักงานศุลกากร APPLICCATION

ชำระเง�นผ�าน “Customs Pay”

ยื่นผ�าน e-Form

ยื่นผ�านผู�ให�บร�การ
VAN/VAS +  ผู� ให�บร�การ

NSW Gateway
(เหมือนการส�งข�อมูลใบขนสินค�า)

ระบบตามโครงการพัฒนาฯ



โครงการพฒันาระบบอิเลก็ทรอนิกสเ์ตม็รปูแบบ
ในการคืนอากรเพ่ือการส่งออก ตามมาตรา 29 

แห่ง พ.ร.บ.ศลุกากร พ.ศ.2560 
(e-Drawback)

วนัองัคารท่ี 22 ตลุาคม 2562
ณ ห้องประชมุใหญ่ ชัน้ 16 อาคาร 120 ปี กรมศลุกากร

จดัโดย  กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร



ขั้นตอนการยื่นขออนุมัติหลักการ (แบบ กศก.29)

บันทึกข้อมูลค าขอฯ 

เจ้าหน้าที่ศุลกากร ออกเลขทะเบียน    
สิทธิประโยชน์ 14 หลัก

หนังสืออนุมัติหลักการ 
และเลขทะเบียนฯ

1

2

คอมพิวเตอร์
กรมศุลกากร

ยื่นเอกสารพร้อมข้อมูล

ผู้ประกอบการน าเข้า

*** ตรวจสอบค าขอฯ กับ 
• หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล
• ใบอนุญาตจัดตั้งโรงงาน
• ระบบทะเบียนผู้มาติดต่อ
• ระบบทะเบียนสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ของข้อมูล***

การคืนอากรตามมาตรา 29 ปัจจุบัน



ขั้นตอนการยื่นสูตรการผลิต (แบบ กศก.96)

บันทึกข้อมูลสูตรการผลิต

เจ้าหน้าที่ศุลกากร เลขที่สูตรการผลิตเลขที่สูตรการผลิต

1

2

คอมพิวเตอร์
กรมศุลกากร

ยื่นเอกสารพร้อมข้อมูล

ผู้ประกอบการ
น าเข้า/ผลิต

*** ตรวจสอบข้อมูลสูตรการผลิต กับ
• แฟ้มข้อมูลอ้างอิง
• ระบบทะเบียนผู้มาติดต่อ
• ระบบทะเบียนสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ของข้อมูล***

การคืนอากรตามมาตรา 29 ปัจจุบัน



1. SUMMARY OF IMPORTS : แสดงยอดรวมของการคืนอากรทั้งปริมาณและ
จ านวนเงินของแต่ละฉบับใบขนสินค้าขาเข้า

2. DETAIL OF IMPORTS : แสดงรายการวัตถุดิบแต่ละตัวว่าได้ส่งออกคู่กับ

ใบขนสินค้าขาออกฉบับใด

3. SUMMARY OF EXPORTS : แสดงยอดรวมการได้รับคืนทั้งปริมาณและจ านวนเงิน

ของแต่ละฉบับใบขนสินค้าขาออก

4. DETAIL OF EXPORTS : แสดงรายการผลิตภัณฑ์แต่ละสูตรการผลิตว่าตัดบัญชี

วัตถุดิบแต่ละชนิด

5. RAW MATERIALS LIST : แสดงรายการวัตถุดิบแต่ละชนิดที่ได้ขอคืนอากร

ทั้งปริมาณและจ านวนเงิน

ค าขอคืนอากร  (แบบกศก.111 )
และรายงานประกอบการขอคืนอากร

การคืนอากรตามมาตรา 29 ปัจจุบัน



ชดุค าขอคืนอากร + 
รายงานการตดับญัชี

ชดุค ำขอคนือำกร + รำยงำน
กำรตดับญัช ี
(ขำเขำ้ 31 ฉบบั + ขำออก 
325 ฉบบั

รำยงำนกำรตดับญัช ี
(ขำเขำ้ 90 ฉบบั + ขำออก 76
ฉบบั

ขำเขำ้ 1 ฉบบั 
1 รำยกำร



ETR

ระบบทะเบียนสิทธิประโยชน์

รายงานชุดค าขอคืนอากร 
ประกอบด้วย 5 รายงาน

e-
Formula

ระบบตารางโอนสิทธิ์

ผู้น าเข้าเตรียมเอกสาร 
พร้อมสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การยื่นขอหลักการ
การยื่นขอสูตรการผลิต 

การยื่นขอเลขตารางโอนสิทธิ์ 
การยื่นชุดค าขอคืนอากร e-

Transfer

ระบบสูตรการผลิต

การคืนอากรตามมาตรา 29 ปัจจุบัน

เจ้าพนักงานศุลกากร

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

ของข้อมูลและเอกสาร 
พร้อม Load ข้อมูล

เข้าระบบต่าง ๆ 

ETR=e-Tax Incentive Registration



ยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
แบ่งออกเป็น 2 ช่องทาง

(เลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่ง)

พนักงาน
ศุลกากร

ระบบ
มาตรา 29

ช าระเงินผ่าน
“Customs Pay”

ผู้น าเข้า/ผู้สง่ออก

การคืนอากรตามมาตรา 29 (e-Drawback)

ยื่นผ่านผู้ให้บริการ VAN/VAS + 
ผู้ให้บริการ NSW Gateway
(เหมือนการส่งข้อมูลใบขนสินค้า

ยื่นผ่าน e-Form









2.0

ขออนุมัติ
หลักการ

4.0

ยื่นสูตรการผลิต

5.0

ย่ืนตารางโอนสิทธิ์
(ถ้าม)ี

7.0

เรียกเก็บอากร
วัตถุดิบคงเหลือ

3.0
น าเข้าข้อมูลใบขน

สินค้าขาเข้า-ขาออก
ที่ใช้สิทธิ์ ม.29

1.0

จัดการข้อมูล
เจ้าหน้าที่ผู้ใช้ระบบ

CAS

ETR

IMPEXP REF
SEC

ส่งข้อมูลขออนุมัติหลักการ/
ส่งข้อมูลขอหลักการเพิ่มเติม 
ส่งข้อมูลขอลดอัตราอากร

ส่งข้อมูลสูตรการผลิต
ส่งข้อมูลต่ออายุสูตรการผลิต

ส่งข้อมูลตารางโอนสิทธิ์

ACS

8.0
สอบถามข้อมูลทุก
ขั้นตอน on Mobile 

Application

SEC=Security System
CAS=Customs Registration System
IMP=Import Declaration System
EXP=Export Declaration System
RPS=Receipts & Payments
REF=Reference File System
ETR=e-Tax Incentive Registration
ACS=Account System

ส่งข้อมูลขอช าระ
วัตถุดิบคงเหลือ

RPS

6.0

ตัดบัญชีวัตถุดิบ

ส่งข้อมูลค าขอคืนอากร
ส่งข้อมูลขอขยายเวลาใบขนฯ
ขาออกขอคืนอากรเกิน 6 เดือน 
ภายหลังการส่งออก



TCD Site 
(e-Form System)

e-Drawback 
System
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500.00









ไม่อนุมัติ















เจ้าพนักงานศุลกากร

ข้อมูลขออนุมัติหลักการ
ข้อมูลขอหลักการเพิ่มเติม 
ข้อมูลขอลดอัตราอากร

















ข้อมูลการขอต่ออายุสูตรการผลิค
(สามารถขอต่ออายุได้มากกว่า 1 สูตร)
(ต่ออายุก่อนสูตรหมดอายุภายใน 30 วัน)

e-Drawback 
System



ข้อมูลการยื่นขุดค าขอคืนอากร

e-Drawback 
System
















