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  ขอบเขตการใช้งานคู่มือการด าเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับการชดเชย
ค่าภาษีอากรด้วยบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Tax Compensation) 

 คู่มือการด าเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการชดเชยค่าภาษีอากรด้วย   
บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Tax Compensation) 

ก ำหนดขึ้นเพ่ือใช้เป็นมำตรฐำนและรูปแบบในกำรจัดท ำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และกำรแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ ในกำรยื่นขอรับเงินชดเชย กำรจ่ำยบัตรภำษี กำรน ำบัตรภำษีไปช ำระภำษีอำกรกำร
โอนสิทธิในบัตรภำษีให้แก่บุคคลอ่ืน กำรคืนเงินชดเชย และกระบวนกำรที่เก่ียวข้องกับบัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์  

 ในคู่มือการด าเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์นี ้
“คณะกรรมการ” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรพิจำรณำชดเชยค่ำภำษีอำกรสินค้ำส่งออกที่ผลิต

ในรำชอำณำจักร ตำมพระรำชบัญญัติชดเชยค่ำภำษีอำกรสินค้ำส่งออกที่ผลิตในรำชอำณำจักร พ.ศ. 2524 

“อธิบดี” หมำยควำมว่ำ อธิบดีกรมศุลกำกร 

“สินค้า” หมำยควำมว่ำ สินค้ำท่ีผลิตในรำชอำณำจักร 

“ผลิต” หมำยควำมว่ำ ประกอบ แปรรูป แปรสภำพ หรือท ำกำรอย่ำงใดอย่ำง หนึ่งให้มีขึ้นซึ่ง
สินค้ำไม่ว่ำด้วยวิธีใด ๆ  

“เงินชดเชย” หมำยควำมว่ำ เงินที่จะจ่ำยชดเชยค่ำภำษีอำกรซึ่งมีอยู่ในต้นทุนกำรผลิตสินค้ำ
ส่งออก ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยในรูปของบัตรภำษีตำมพระรำชบัญญัติชดเชยค่ำภำษีอำกรสินค้ำส่งออกที่
ผลิตในรำชอำณำจักร พ.ศ. 2542 

“อัตราเงินชดเชยค่าภาษีอากร” หมำยควำมว่ำ อัตรำเงินชดเชยส ำหรับชนิด และประเภทสินค้ำที่
จะได้รับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกรตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำชดเชยค่ำภำษีอำกรสินค้ำส่งออกที่ผลิตใน
รำชอำณำจักรได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

“การส่งออกสินค้า” หมำยควำมว่ำ  

(1) กำรส่งออกตำมกฎหมำยว่ำด้วยศุลกำกร  

(2) กำรขำยสินค้ำภำยในประเทศให้แก่ส่วนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจตำมโครงกำรเงินกู้หรือเงิน
ช่วยเหลือจำกต่ำงประเทศ ตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำหนด 

(3) กำรขำยสินค้ำให้แก่องค์กำรระหว่ำงประเทศหรือหน่วยงำนที่มีสิทธิน ำสินค้ำเข้ำมำใน 
รำชอำณำจักรโดยได้รับกำรยกเว้นอำกรตำมกฎหมำยว่ำด้วยพิกัดอัตรำศุลกำกร 

“ผู้มีสิทธิได้รับชดเชยค่าภาษีอากร” หมำยควำมว่ำ ผู้ท ำกำรส่งสินค้ำออก ตำมพระรำชบัญญัติ
ชดเชยค่ำภำษีอำกรสินค้ำส่งออกท่ีผลิตในรำชอำณำจักร พ.ศ. 2542 

“บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์” หมำยควำมว่ำ บัตรภำษีชนิดบอกรำคำ ตำมพระรำชบัญญัติชดเชย   
ค่ำภำษีอำกรสินค้ำส่งออกที่ผลิตในรำชอำณำจักร พ.ศ. 2524 
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“วงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์” หมำยควำมว่ำ ข้อมูลจ ำนวนเงินชดเชยที่บอกรำคำไว้ตำมบัตรภำษี
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยน ำไปช ำระภำษีอำกร 

“ธุรกรรม” หมำยควำมว่ำ กำรกระท ำใด ๆ ที่เก่ียวกับกิจกรรมในกำรยื่นขอรับเงินชดเชย กำรจ่ำย
บัตรภำษี กำรน ำบัตรภำษีไปช ำระภำษีอำกร กำรโอนสิทธิในบัตรภำษีให้แก่บุคคลอ่ืน กำรคืนเงินชดเชย และ
กระบวนกำรที่เก่ียวข้องกับบัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์  

“อิเล็กทรอนิกส์” หมำยควำมว่ำ กำรประยุกต์ใช้วิธีกำรทำงอิเล็กตรอน ไฟฟ้ำ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ  
หรือวิธีอ่ืนใดในลักษณะคล้ำยกัน และให้หมำยควำมรวมถึงกำรประยุกต์ใช้วิธีกำรทำงแสง วิธีกำรทำงแม่เหล็ก  
หรืออุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรประยุกต์ใช้วิธีต่ำง ๆ เช่นว่ำนั้น  

“ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” หมำยควำมว่ำ ธุรกรรมที่กระท ำขึ้นโดยใช้วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งหมดหรือแต่บำงส่วน 

“ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” หมำยควำมว่ำ ข้อควำมที่ได้สร้ำง ส่ง รับ เก็บรักษำ หรือประมวลผลด้วย
วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิธีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์  โทรเลข 
โทรพิมพ์ หรือโทรสำร 

“การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์” หมำยควำมว่ำ กำรส่งหรือรับข้อควำมด้วยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ระหว่ำงเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้มำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ล่วงหน้ำ 

“ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ” หมำยควำมว่ำ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ
วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีกำรอัตโนมัติอ่ืน ที่ใช้เพื่อที่จะท ำให้เกดิกำรกระท ำหรือกำรตอบสนองต่อข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์หรือกำรปฏิบัติกำรใด ๆ ต่อระบบข้อมูล ไม่ว่ำทั้งหมดหรือแต่บำงส่วน โดยปรำศจำกกำร
ตรวจสอบหรือกำรแทรกแซงโดยบุคคลธรรมดำในแต่ละครั้งที่มีกำรด ำเนินกำรหรือแต่ละครั้งที่ระบบได้สร้ำง
กำรตอบสนอง 

 ข้อปฏิบัติเฉพาะของหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน  

เรื่องใดที่เป็นข้อปฏิบัติเฉพำะของหน่วยงำนภำครัฐหรือภำคเอกชนที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนิน
ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับชดเชยค่ำภำษีอำกร ให้หน่วยงำนอำทิ กรมศุลกำกร กรมสรรพำกร       
กรมสรรพสำมิต ธนำคำรพำณิชย์ ศูนย์บริหำรเงิน สำมำรถก ำหนดรูปแบบและมำตรฐำนเพ่ิมเติมเป็น        
กำรเฉพำะ หรือแตกต่ำงไปจำกที่ก ำหนดในคู่มือฉบับนี้ ได้ โดยให้หน่วยงำนน ำเสนอขอควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรก่อนกำรปฏิบัติ 
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  หลักเกณฑ์การขอชดเชยค่าภาษีอากร  

 ผู้มีสิทธิได้รับชดเชยค่าภาษีอากร 

 สินค้าส่งออกที่จะได้รับชดเชยค่าภาษีอากร 

 สินค้าส่งออกที่ไม่ได้รับเงินชดเชยค่าภาษีอากร 

 ค่าภาษีอากรที่จ่ายเงินชดเชยให้ 

 ที่มาของเงินชดเชยค่าภาษีอากร 

 การก าหนดอัตราอากรเงินชดเชยค่าภาษีอากร 
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    ผู้มีสิทธิได้รับชดเชยค่าภาษีอากร 

 ผูม้ีสิทธิได้รับชดเชยค่าภาษีอากร  

 ผู้ส่งออกตามกฎหมายศุลกากร  

 ไม่ว่ำผู้ส่งออกจะเป็นผู้ผลิตเองหรือไม่ก็ตำม และ 

 ไดส้่งสินค้ำออกโดยปฏิบัติตำมระเบียบพิธีกำรที่กรมศุลกำกรก ำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน 

 “กำรส่งของออก” ของผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยซึ่งประสงค์จะขอรับเงินชดเชย ให้จัดท ำ
ข้อมูลใบขนสินค้ำขำออกตำมรูปแบบและมำตรฐำนที่ศุลกำกรก ำหนดในกำรผ่ำนพิธีกำรศุลกำกรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ว่ำด้วยกระบวนกำรทำงศุลกำกรส ำหรับกำรส่งออก 

 ผู้ขายสินค้าภายในประเทศให้แก่ส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจตามโครงการเงินกู้หรือเงิน
ช่วยเหลือจากต่างประเทศที่ให้ถือว่าเป็นการส่งสินค้าออกตามพระราชบัญญัตินี้  

 ค่ำสินค้ำที่ขำยทั้งหมดหรือบำงส่วนจะต้องช ำระจำกเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจำกต่ำงประเทศ 
ตำมมำตรำ 11 (7) พระรำชบัญญัติชดเชยค่ำภำษีอำกรสินค้ำส่งออกท่ีผลิตในรำชอำณำจักร พ.ศ. 2524 

 ผู้ขายสินค้าที่จ าแนกประเภทไว้ในภาคที่ว่าด้วยของที่ได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วย
พิกัดอัตราศุลกากรให้แก่องค์การระหว่างประเทศหรือหน่วยงานใดที่ มีสิทธิน าสินค้านั้นเข้ามาใน
ราชอาณาจักร 

 กำรขำยสินค้ำดังกล่ำว ให้ถือว่ำเป็นกำรส่งสินค้ำออกตำมมำตรำ 11 (8) พระรำชบัญญัติ
ชดเชยค่ำภำษีอำกรสินค้ำส่งออกท่ีผลิตในรำชอำณำจักร พ.ศ. 2524 
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  สินค้าส่งออกที่จะได้รับชดเชยค่าภาษีอากร 

 สินค้าส่งออกที่จะได้รับเงินชดเชยค่าภาษีอากร ต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ ต่อไปนี้ 

 ต้องเป็นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย  

 “ผลิต” หมำยถึง โดยกำรประกอบ แปรรูป แปรสภำพ หรือท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งให้มีขึ้นซึ่ง
สินค้ำไม่ว่ำด้วยวิธีใด ๆ ตัวอย่ำงเช่น  

 น ำชิ้นส่วนรถจักรยำนยนต์เข้ำมำประกอบเป็นรถจักรยำนยนต์ถือเป็นกำรประกอบ 

 น ำไม้ซุงเข้ำมำท ำเป็นไม้กระดำน น ำเหล็กเส้นยำวมำตัดเป็นเส้นสั้น ถือเป็นกำรแปรรูป 

 น ำเคมีภัณฑ์เข้ำมำท ำเป็นเส้นด้ำยใยประดิษฐ์หรือเป็นผ้ำผืน เป็นกำรแปรสภำพ 

 เลี้ยงไก่แล้วส่งไข่ออกไปขำยต่ำงประเทศ หรือปลูกไม้ดอกแล้วส่งดอกไม้ออกไปขำย
ต่ำงประเทศ ถือเป็นกำรท ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งให้มีขึ้นซึ่งสินค้ำ 

 สินค้านั้นต้องมีการส่งออกตามกฎหมายศุลกากร  

 ก่อนที่จะส่งของใดออกไปนอกรำชอำณำจักร ผู้ส่งของออกซึ่งประสงค์จะขอรับเงินชดเชยต้อง
ปฏิบัติให้ครบถ้วนตำมพระรำชบัญญัตินี้และตำมกฎหมำยอ่ืนที่เกี่ยวกับกำรศุลกำกร กับต้องยื่นใบขนสินค้ำขำออก
โดยถูกต้อง และเสียอำกรจนครบถ้วนหรือวำงประกันไว้ ตำมมำตรำ 51 แห่งพระรำชบัญญัติศุลกำกร พ.ศ. 2560 

 เมื่อจะส่งสินค้ำออกไปนอกรำชอำณำจักร ให้ผู้ส่งของออกยื่นใบขนสินค้ำต่อพนักงำน
ศุลกำกรตำมแบบที่อธิบดีประกำศก ำหนด ตำมมำตรำ 52 แห่งพระรำชบัญญัติศุลกำกร พ.ศ. 2560 

 กำรตรวจสอบรำยกำรที่แสดงไว้ในใบขนสินค้ำ และกำรลงนำมรับรองใบขนสินค้ำของ
พนักงำนศุลกำกร อธิบดีอำจก ำหนดให้ใช้วิธีกำรอ่ืนใดเพ่ือตรวจสอบและรับรองว่ำรำยกำรที่แสดงไว้นั้น
ครบถ้วนแล้ว 

 สินค้านั้นต้องส่งออกไปจ าหน่ายในต่างประเทศและได้รับเงินค่าสินค้าเข้ามาใน
ประเทศ 

 เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติชดเชยค่ำภำษีอำกรสินค้ำส่งออกที่ผลิตใน
รำชอำณำจักร พ.ศ. 2524 คือ  

 โดยที่เป็นกำรสมควรสนับสนุนให้มีกำรส่งสินค้ำที่ผลิตในประเทศไทยออกไปจ ำหน่ำย
ต่ำงประเทศให้มำกข้ึน  

 เพ่ือเพ่ิมโอกำสในกำรแข่งขันกำรขำยสินค้ำในตลำดโลกด้วยวิธีกำรให้ควำมช่วยเหลือ   
แก่ผู้ส่งสินค้ำออก  

 เป็นกำรลดภำระภำษีอำกรทำงอ้อมซึ่งมีอยู่ในต้นทุนกำรผลิต โดยกำรจ่ำยเงินชดเชย    
ค่ำภำษีอำกรให้  

 กำรส่งออกเพ่ือเป็นตัวอย่ำง/เพ่ือกำรวิเครำะห์/เพ่ือกำรอ่ืนที่มิใช่จ ำหน่ำยจะขอชดเชยไม่ได้ 
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 การขายสินค้าให้แก่สว่นราชการ หรือรัฐวสิาหกิจตามโครงการเงนิกูห้รือเงินช่วยเหลือ
จากต่างประเทศ ที่ให้ถือว่ำเป็นกำรส่งสินค้ำออกตำมพระรำชบัญญัติชดเชยค่ำภำษีอำกรสนิค้ำส่งออกที่ผลิตใน
รำชอำณำจักร พ.ศ. 2524 ต้องมีหลักเกณฑ์ ดังนี้  

 ค่ำของสินค้ำทั้งหมดหรือบำงส่วนจะต้องช ำระจำกเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจำกต่ำงประเทศ 

 ค่ำของสินค้ำแม้ช ำระจำกเงินกู้เพียงบำงส่วนก็ยังคงใช้ค่ำของสินค้ำทั้งหมดเป็นฐำนค ำนวณ
เงินชดเชย เช่น ค่ำของสินค้ำ 100 ล้ำนบำท ช ำระจำกเงินกู้ต่ำงประเทศ 50 ล้ำนบำท และช ำระจำกเงินสมทบ
ภำยในประเทศ 50 บำทบำท กำรค ำนวณเงินชดเชยยังคงค ำนวณจำกค่ำของสินค้ำ 100 ล้ำนบำท มิใช่จำกเงินกู้
จำกต่ำงประเทศ 50 ล้ำนบำท 

 สินค้ำที่ขำยต้องเป็นสินค้ำที่ผลิตภำยในประเทศไทย 

 กำรขำยจะต้องเป็นกำรขำยซึ่งผู้ขำยได้รับคัดเลือกในกำรประกวดรำคำนำนำชำติ  

 ผู้ขำยได้รับคัดเลือกในกำรประกวดรำคำนำนำชำติ หมำยควำมว่ำ กำรขำยจะต้องเป็น
กำรขำยโดยกำรประกวดรำคำนำนำชำติ คือ ให้ต่ำงประเทศมีสิทธิเข้ำประกวดรำคำด้วย ถ้ำขำยโดยไม่มีกำร
ประกวดรำคำ หรือมีกำรประกวดรำคำโดยไม่ให้ต่ำงประเทศเข้ำประกวดรำคำ กำรขำยดังกล่ำวผู้ขำยไม่มีสิทธิ
ได้รับเงินชดเชย 

 กำรขำยโดยกำรประกำศให้มีกำรประกวดรำคำนำนำชำติแล้ว แม้จะไม่มีต่ำงประเทศ  
เข้ำประกวดรำคำด้วยก็ถือเป็นกำรขำยโดยกำรประกวดรำคำนำนำชำติ ผู้ขำยมีสิทธิได้รับเงินชดเชย 

 กำรประกวดรำคำจะต้องก ำหนดหลักเกณฑ์กำรตัดสินโดยเปรียบเทียบรำคำของสินค้ำที่ผู้เข้ำ
ประกวดรำคำเสนอ โดยใช้ CIF ส ำหรับสินค้ำจำกต่ำงประเทศที่ต้องน ำเข้ำ รำคำ EX-FACTORY ส ำหรับสินค้ำ    
ที่ผลิตในประเทศ และรำคำ EX-STOCK ส ำหรับสินค้ำจำกต่ำงประเทศที่วำงขำยในประเทศ 

 เกณฑ์ตัดสินที่ต้องเปรียบเทียบรำคำระหว่ำงรำคำต่ำง ๆ ดังนี้ 

 รำคำ CIF ส ำหรับสินค้ำจำกต่ำงประเทศที่น ำเข้ำ หมำยถึง รำคำรวมค่ำประกันภัย และ     
ค่ำระวำงบรรทุกถึงท่ำเรือหรือท่ำอำกำศยำนหรือที่ที่น ำเข้ำไม่รวมค่ำภำษีอำกรขำเข้ำและค่ำขนส่งหรือค่ำใช้จ่ำย
อ่ืนในประเทศ (รำคำนี้ผู้ซื้อต้องรับภำระภำษีอำกรขำเข้ำ ภำษีมูลค่ำเพ่ิมและค่ำใช้จ่ำยเอง) 

 รำคำ EX-FACTORY ส ำหรับสินค้ำที่ผลิตในประเทศ หมำยถึง รำคำที่ตกลงซื้อขำย ณ 
โรงงำน ผู้ซื้อต้องออกค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่งเอง 

 รำคำ EX-STOCK ส ำหรับสินค้ำจำกต่ำงประเทศที่วำงขำยในประเทศ หมำยถึง รำคำ 
CIF รวมค่ำภำษีอำกรขำเข้ำ ค่ำใช้จ่ำยส่งถึงสถำนที่เก็บและค่ำสถำนที่เก็บ 

 กำรก ำหนดเกณฑ์กำรตัดสินกำรประกวดรำคำ เนื่องจำกผู้ซื้อเป็นผู้ กู้เงินจำกสถำบัน
กำรเงินระหว่ำงประเทศ สถำบันกำรเงินนั้นจะดูแลเงื่อนไขในกำรประกวดรำคำของผู้ซื้อมิให้มีกำรกีดกันกำร
เข้ำประกวดรำคำของต่ำงประเทศ ในขณะเดียวกันก็ป้องกันมิให้มีกำรเสนอรำคำโดยเสรี  

 สินค้ำที่ผลิตในประเทศจึงมีโอกำสได้รับกำรตัดสินมำกกว่ำสินค้ำจำกต่ำงประเทศ 
เพรำะรำคำถูกกว่ำ เนื่องจำกค่ำใช้จ่ำยถูกกว่ำ และยังมีสิทธิได้รับเงินชดเชยด้วย ส่วนสินค้ำจำกต่ำงประเทศ
ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่งแล้ว ยังไม่มีสิทธิได้รับเงินชดเชยด้วย  
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 การขายสินค้าที่จ าแนกประเภทไว้ในภาคที่ว่าด้วยของที่ได้รับยกเว้นอากรตาม
กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรให้แก่องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานใดที่มีสิทธิน า
สินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรโดยยกเว้นอากรตามที่คณะกรรมการก าหนด  

 คณะกรรมกำรมีอ ำนำจก ำหนดประเภทสินค้ำที่จ ำแนกประเภทไว้ในภำคที่ว่ำด้วยของที่ได้รับ
ยกเว้นอำกรตำมกฎหมำยว่ำด้วยพิกัดอัตรำศุลกำกรที่ขำยให้แก่องค์กำรระหว่ำงประเทศหรือหน่วยงำนใดที่มี
สิทธิน ำสินค้ำนั้นเข้ำมำในรำชอำณำจักรได้ ที่ให้ถือว่ำเป็นกำรส่งสินค้ำออก ตำมมาตรา 11 (8) แห่ง
พระรำชบัญญัติชดเชยค่ำภำษีอำกรสินค้ำส่งออกท่ีผลิตในรำชอำณำจักร พ.ศ. 2524     

 ประเภทสินค้ำที่จ ำแนกประเภทไว้ในภำคที่ว่ำด้วยของที่ได้รับยกเว้นอำกรตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยพิกัดอัตรำศุลกำกรที่ขำยให้แก่องค์กำรระหว่ำงประเทศหรือหน่วยงำนใดที่มีสิทธิน ำสินค้ำนั้นเข้ำมำใน
รำชอำณำจักรได้ หมำยควำมว่ำ ของที่ได้รับเอกสิทธิ ตำมข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์กำรสหประชำชำติ 
หรือตำมกฎหมำยระหว่ำงประเทศ หรือตำมสัญญำกับนำนำประเทศ หรือทำงกำรทูตซึ่งได้ปฏิบัติต่อกันโดย
อัธยำศัยไมตรี หรือตำมควำมตกลงที่ประเทศไทยมีกับองค์กรต่ำงประเทศเป็นกำรเฉพำะ ตำมประเภท 10 ภาค 4 
ของท่ีได้รับยกเว้นอากร ท้ำยพระรำชก ำหนดพิกัดอัตรำศุลกำกร พ.ศ. 2530 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติ 
แก้ไขเพ่ิมเติมพระรำชก ำหนดพิกัดอัตรำศุลกำกร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2557 

 กำรขำยสินค้ำที่ให้ถือว่ำเป็นกำรส่งสินค้ำออกในกรณีนี้ ต้องขำยให้แก่  

 ส ำนักงำนในประเทศไทยขององค์กำรสหประชำชำติ  

 ส ำนักงำนในประเทศไทยขององค์กำรตำมกฎหมำยระหว่ำงประเทศ หมำยถึง 
องค์กำรที่ตั้งข้ึนตำมกฎต่ำง ๆ ที่ใช้บังคับในประชำคมระหว่ำงประเทศระหว่ำงรัฐ (States) ด้วยกัน ระหว่ำงรัฐ
กับองค์กำรระหว่ำงประเทศระดับรัฐบำล (Inter Governmental Organizations) หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ
ระดับรัฐบำลด้วยกัน ซึ่งก่อให้เกิดสิทธิและพันธกรณี (rights and obligations) ระหว่ำงกัน  

 หน่วยงำนตำมข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่ตำมสัญญำกับนำนำประเทศ หมำยควำมว่ำ 
หน่วยงำนซึ่งเป็นไปควำมตกลงที่รัฐบำลไทยท ำไว้กับรัฐบำลต่ำงประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย 

 สถำนทูตหรือสถำนกงสุลในประเทศไทย ซึ่งทำงกำรทูตปฏิบัติต่อกันโดยอัธยำศัยไมตรี 
หมำยควำมครอบคลุมถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรัฐและมักจะมีปัจจัยให้ผลปฏิบัติต่ำงตอบแทนอยู่ด้วย  

 ผู้ซื้อสินค้ำในกรณีนี้ จะต้องปฎิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรน ำเข้ำโดยกำรได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำ
ตำมเอกสิทธิของผู้ซื้อให้ครบถ้วนเสียก่อน ผู้ขำยสินค้ำจึงจะมีสิทธิได้รับเงินชดเชยโดยต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ 
วิธีกำร ในกำรท ำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับบัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์ตำมคู่มือฉบับนี้ 
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   สินค้าส่งออกที่ไม่ได้รับเงินชดเชยค่าภาษีอากร 

 สินค้าส่งออกที่ห้ามมิให้ได้รับเงินชดเชย ตำมมำตรำ 12 แห่งพระรำชบัญญัติชดเชยค่ำภำษี
อำกรสินค้ำส่งออกท่ีผลิตในรำชอำณำจักร พ.ศ. 2524     

 แร่ ตามกฎหมายว่าด้วยแร่  

 “แร่” หมำยควำมว่ำ ทรัพยำกรธรณีที่เป็นอนินทรียวัตถุ มีส่วนประกอบทำงเคมีกับลักษณะทำง
ฟิสิกส์แน่นอนหรือเปลี่ยนแปลงได้เล็กน้อยไม่ว่ำจะต้องถลุงหรือหลอมก่อนใช้หรือไม่ และหมำยควำมรวมตลอด
ถึงถ่ำนหิน หินน้ ำมัน หินอ่อน โลหะและตะกรันที่ได้จำกโลหกรรม น้ ำเกลือใต้ดิน หินตำมที่กฎกระทรวงก ำหนด
เป็นหินประดับหรือหินอุตสำหกรรม และดินหรือทรำยตำมที่กฎกระทรวงก ำหนดเป็นดินอุตสำหกรรมหรือ
ทรำยอุตสำหกรรม แต่ไม่รวมถึงน้ ำ หรือเกลือสินเธำว์ (ตำมพระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560)  

 แร่แม้จะส่งออกแร่ไปจ ำหน่ำยยังต่ำงประเทศ และไม่ต้องเสียภำษีอำกร ก็ขอเงินชดเชยไม่ได้ 

 สินค้าที่ต้องเสียภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมเมื่อส่งออก 

 เมื่อส่งออกสินค้ำใดที่ต้องเสียภำษีอำกรหรือค่ำธรรมเนียมส่งออกอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือทั้ง
สองอย่ำง ก็ขอเงินชดเชยไม่ได้ 

 กรณีสินค้ำใดต้องเสียภำษีอำกรขำออกหรือไม่ ถือตำม กฎหมำยพิกัดอัตรำศุลกำกรขำออก ภำค 
3 ประมวลรัษฎำกร และกฎหมำยท้องถิ่น  

 ถ้ำสินค้ำใดต้องเสียภำษีอำกรขำออกภำยหลังมีกฎหมำยนั้น ๆ ก ำหนดยกเว้นหรือไม่ต้อง
เสียภำษีอำกรขำออก ก็ถือว่ำสินค้ำนั้นไม่ต้องเสีนภำษีอำกร และให้ได้รับเงินชดเชยได้  

  แต่ถ้ำยกเว้นภำษีอำกรโดยกฎหมำยอ่ืน เช่น พระรำชบัญญัติศุลกำกร หรือพระรำชบัญญัติ
ส่งเสริมกำรลงทุน สินค้ำนั้นก็ยังถือว่ำเป็นสินค้ำต้องเสียภำษีอำกร 

 กรณีสินค้ำท่ีต้องเสียค่ำธรรมเนียมหรือไม่ ต้องเป็นค่ำธรรมเนียมส่งออกสินค้ำ เช่น ค่ำพรี
เมี่ยมข้ำวส่งออกถือเป็นค่ำธรรมเนียมส่งออก  

 ค่ำธรรมเนียมท ำกำรล่วงเวลำ หรือค่ำธรรมเนียมพนักงำนไปประจ ำกำรพิเศษ ไม่ถือเป็น
ค่ำธรรมเนียมส่งออก แต่เป็นค่ำธรรมเนียมลักษณะบริกำร 

 สินค้าที่คณะกรรมการได้ก าหนดไม่ได้รับเงินชดเชย  

 หมายเหตุ ประกำศคณะกรรมกำรพิจำรณำชดเชยค่ำภำษีอำกรสินค้ำส่งออกที่ผลิตใน
รำชอำณำจักร ก ำหนดไม่ให้ได้รับเงินชดเชยอำจมีกำรปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม ผู้ใช้คู่มือต้องท ำกำรติดตำมกำร
เปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน 

 ประกำศคณะกรรมกำรพิจำรณำชดเชยค่ำภำษีอำกรสินค้ำส่งออกที่ผลิตในรำชอำณำจักร    
ที่ 3/2527 เรื่องก ำหนดชนิดสินค้ำที่ไม่ได้รับเงินชดเชย ตั้งแต่ 7 พฤศจิกำยน 2527 ก ำหนดให้ผลิตภัณฑ์ที่ท ำ
ด้วยไม้สัก พยุง ชิงชัง ประดู่ มะค่ำโมง ขะเจ๊ำ (สำธร) และ มะเกลือ ที่ไม่เหมำะจะน ำไปแปรรูปเป็นอย่ำงอ่ืน 
(รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 101 ตอนที่ 183 วันที่ 11 ธันวำคม 2526) 
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 ประกำศคณะกรรมกำรพิจำรณำชดเชยค่ำภำษีอำกรสินค้ำส่งออกที่ผลิตในรำชอำณำจักร 
ที่ 1/2535 ตั้งแต่ 1 มกรำคม 2535 ก ำหนดให้สินค้ำดังต่อไปนี้ เป็นสินค้ำที่ไม่ได้รับเงินชดเชย (รำชกิจจำนุเบกษำ 
เล่ม 109 ตอนที่ 35 วันที่ 12 มีนำคม 2535) 

 ข้ำวเจ้ำ ข้ำวเหนียว ไม่ว่ำจะเป็นข้ำวเปลือก ข้ำวขำว ข้ำวกล้อง ข้ำวนึ่ง ข้ำวอบแห้ง 
ปลำยข้ำว หรือร ำ  

 ข้ำวฟ่ำง ข้ำวสำลี  
 ข้ำวโพด ไม่ว่ำเป็นฝักหรือเมล็ด อบ บด ท ำให้เป็นซีกหรือชิ้น แต่ไม่รวมถึงแป้ง

ข้ำวโพด หรือข้ำวโพด ที่ผ่ำนกรรมวิธีเพ่ือท ำเป็นอำหำรนอกจำกอำหำรสัตว์ (ไม่รวมฝักข้ำวโพดอ่อนที่เป็นฝัก)      
 หนังสัตว์ที่ยังไม่ได้ฟอก รวมทั้งเศษตัด และเศษ 
 ยำงของต้นยำงตระกูลฮีเวีย ไม่ว่ำจะเป็นยำงแผ่น ยำงแท่ง เศษยำง ยำงก้อน น้ ำยำง 

หรือขี้ยำงจำกต้นยำง ยำงปนดิน หรือปนเปลือกต้นยำง รวมทั้งยำงในลักษณะอ่ืนซึ่งยังอยู่ในสภำพวัตถุดิบ  
 รังไหม เส้นไหมดิบที่ยังมิได้ตีเกลียว และเส้นด้ำยที่ท ำด้วยไหม ขี้ไหม หรือเศษไหม  
 ถั่วทุกชนิด ไม่ว่ำกะเทำะเปลือก หรือทั้งเปลือก บด ท ำให้เป็นซีกหรือชิ้น รวมทั้งกำกถั่ว 

แต่ไม่รวมถึง แป้งถั่ว หรือถั่วที่ผ่ำนกรรมวิธีเพ่ือท ำเป็นอำหำรนอกจำกอำหำรสัตว์ (ไม่รวมถึงถั่วฝักยำวที่เป็นฝัก)  
 เมล็ดละหุ่ง  
 ปอทุกชนิดรวมทั้งเศษปอ ไม่ว่ำดิบหรือผ่ำนกรรมวิธีใด ๆ แล้ว รวมทั้งปอที่เป็นเส้นใย 

แต่ไม่รวมถึงปอที่ปั่นเป็นเส้นหรือวัตถุประดิษฐ์อื่นจำกปอ  
 ครั่งดิบ ครั่งเม็ด  
 มันส ำปะหลัง ไม่ว่ำเป็นหัว หรือจัดท ำเป็นผง แป้ง เส้น ก้อน แท่ง ฝอย ชิ้น เม็ด หรือ

จัดท ำในลักษณะอ่ืน รวมทั้งกำกมันส ำปะหลัง  
 น้ ำตำลทรำย น้ ำตำลทรำยดิบ หรือน้ ำตำลดิบ  
 กำกน้ ำตำล กำกมะพร้ำว 
 ฝ้ำย นุ่น งิ้ว ง้ำว ไม่ว่ำทั้งลูก กะเทำะเปลือกหรือแยกส่วนแล้ว รวมทั้งเมล็ด แต่ไม่รวมถึง

ปุยฝ้ำยที่แยกเมล็ดออกแล้ว 
  สัตว์ทุกชนิดที่มิใช่สัตว์น้ ำและสัตว์ปีก รวมทั้งวัตถุพลอยได้จำกสัตว์  
  สัตว์น้ ำที่มีชีวิต 
  ทองค ำ แพลทินัม ทองขำว เงิน นำค โลหะเจือของวัตถุดังกล่ำว รวมทั้งสิ่งท ำเทียม

วัตถุหรือสินค้ำดังกล่ำวด้วย แต่ไม่รวมถึงสินค้ำที่เป็นสิ่งที่ใช้ประดับกำยหรือประดับเครื่องแต่งกำย 

 สินค้าส่งออกต้องไม่ใช้สิทธิคืนอากร หรือยกเว้นอากร หรือลดหย่อนอากร 

 กำรขอคืนอำกรตำมมำตรำ 29 ตำมกฎหมำยว่ำด้วยศุลกำกร 

 กำรยกเว้นอำกรขำเข้ำแก่ของที่ปล่อยออกจำกคลังสินค้ำทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้ำเพ่ือ
ส่งออกไปนอกรำชอำณำจักร ตำมกฎหมำยว่ำด้วยศุลกำกร 

 กำรยกเว้นอำกรขำเข้ำเกี่ยวกับเขตปลอดอำกร ตำม หมวด 6 กฎหมำยว่ำด้วยศุลกำกร 

 กำรยกเว้นอำกรขำเข้ำเกี่ยวกับเขตประกอบกำรเสรี ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนิคมอุตสำหกรรม
แห่งประเทศไทย 

 กำรยกเว้นหรือลดหย่อนอำกรขำเข้ำที่ไม่ใช่เครื่องจักร ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
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  ค่าภาษีอากรที่จ่ายเงินชดเชยให้ 

 ค่าภาษีอากรที่จ่ายเงินชดเชยให้ ได้แก่ ภำษีอำกร บรรดำที่มีอยู่ในมูลค่ำของวัสดุ อุปกรณ์ 
อะไหล่ เครื่องจักร เชื้อเพลิง และพลังงำนอย่ำงอ่ืนที่ใช้ในกำรผลิ ตสินค้ำนั้น ตำมมำตรำ 13 แห่ง
พระรำชบัญญัติชดเชยค่ำภำษีอำกรสินค้ำส่งออกท่ีผลิตในรำชอำณำจักร พ.ศ. 2524  

 แต่ไม่รวมถึง ค่าภาษีต่อไปนี้ 

 ภำษีเงินได้ 

 ค่ำภำคหลวง หรือค่ำภำระอย่ำงอ่ืนที่เรียกเก็บจำกทรัพยำกรธรรมชำติ 

 ค่ำภำษีอำกรที่อำจขอคืนได้ตำมกฎหมำยอยู่แล้ว เว้นแต่กรณีที่ไม่ใช้สิทธิขอคืนตำม
กฎหมำย และคณะกรรมกำรเห็นสมควรให้ได้รับเงินชดเชย 

 ค่ำภำษีอำกรที่รำชกำรส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเป็นรำยได้ของรำชกำรส่วนท้องถิ่น 

 ค่ำภำษีอำกรตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด 
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  ที่มาของเงินชดเชยค่าภาษีอากร 
 เงินภาษีอากรได้มาจากการกันเงินค่าภาษีอากร ที่กรมศุลกำกร กรมสรรพำกร และ    

กรมสรรพสำมิต ได้จัดเก็บหรือรับไว้โดยไม่ต้องน ำส่งเข้ำเป็นรำยได้แผ่นดิน 

 มำตรำ 15 แห่งพระรำชบัญญัติชดเชยค่ำภำษีอำกรสินค้ำส่งออกที่ผลิตในรำชอำณำจักร    
พ.ศ. 2524 ก ำหนดไว้ให้กันได้ไม่เกินร้อยละหนึ่งของภำษีอำกรที่ได้จัดเก็บหรือรับไว้ เว้นแต่มีเหตุอันสมควร 
รัฐมนตรีจะสั่งให้กนัเพ่ิมเติมเกินร้อยละหนึ่งก็ได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละสอง  

 หมายเหตุ ระเบียบกระทรวงกำรคลังอำจมีกำรปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม ผู้ใช้คู่มือต้องท ำกำร
ติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน 

 ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินชดเชยกำรส่งออก พ.ศ. 2546 
ประกำศ ณ วันที่ 3 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2546  

 กำรกันเงินภำษีอำกร  

 เงินภำษีอำกร หมำยควำมถึง เงินที่ได้รับช ำระค่ำภำษีอำกรที่จัดเก็บ หรือรับไว้ตำม
กฎหมำยว่ำด้วยภำษีอำกร ซึ่งไม่รวมรำยได้ส่วนท้องถิ่น ค่ำธรรมเนียม หรือเงินรำยรับอ่ืน 

 “ข้อ 6 ให้กรมศุลกำกรเปิดบัญชีเงินฝำกส ำหรับรับฝำกเงินที่กันไว้จำกเงินภำษีอำกร
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินชดเชยค่ำภำษีอำกรสินค้ำส่งออกที่ผลิตในรำชอำณำจักรชื่อบัญชี “เงินฝำกเงินชดเชยกำรส่ง
สินค้ำออก” รหัสหน่วยงำน 03005 รหัสบัญชีย่อย 907” 

 “ข้อ 7 ให้ส่วนรำชกำรที่ได้รับช ำระเงินภำษีอำกร ไม่ว่ำจะเป็นกำรรับช ำระเงินด้วย
เงินสด หรือบัตรภำษี กันเงินที่ได้รับตำมอัตรำที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังก ำหนด โดยอำศัยตำมควำมใน 
มำตรำ 15 แห่งพระรำชบัญญัติชดเชยค่ำภำษีอำกรสินค้ำส่งออกท่ีผลิตในรำชอำณำจักร พ.ศ. 2524” 

 กำรน ำส่งเงินภำษีอำกรที่กันไว้  

 ส่วนรำชกำกร หมำยควำมถึง กรมศุลกำกร กรมสรรพำกร กรมสรรพสำมิต และ
หน่วยงำนในสังกัดทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค 

 “ข้อ 8 ให้ส่วนรำชกำรน ำส่งเงินภำษีอำกรที่กันไว้ตำมข้อ 7 เข้ำบัญชีเงินฝำกเงินชดเชย
กำรส่งสินค้ำออกในวันเดียวกับกำรน ำส่งเงินรำยได้แผ่นดินที่จัดเก็บ ตำมระเบียบว่ำด้วยวิธีกำรน ำเงินส่งคลัง 
พ.ศ. 2520 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยปฏิบัติดังนี้  

1. ส่วนรำชกำรในส่วนกลำงน ำส่งเงินพร้อมใบน ำส่งที่ธนำคำรแห่งประเทศไทย หรือ
สำขำธนำคำรแห่งประเทศไทยให้ใช้รหัส หน่วยงำน 03005 รหัสบัญชีย่อย 907 โดยระบุชื่อบัญชีแยกประเภทว่ำ 
“เงินฝำกเงินชดเชยกำรส่งสินค้ำออก”  

2. ส่วนรำชกำรในส่วนภูมิภำคน ำส่งเงินพร้อมใบน ำส่งที่ส ำนักงำนคลัง หรือน ำส่งเข้ำ
บัญชีเงินฝำกของส ำนักงำนคลังที่สำขำธนำคำรแห่งประเทศไทย เพ่ือโอนเงินขำยบิลไปยังส่วนกลำงให้ใช้รหัส
หน่วยงำน 90908 รหัสบัญชีย่อย 924 โดยระบุชื่อบัญชีแยกประเภทว่ำ “เงินขำยบิลเพ่ือโอนเข้ำบัญชีเงินฝำก
เงินชดเชยกำรส่งสินค้ำออก รหัสหน่วยงำน 03005 รหัสบัญชีย่อย 907”  

กำรน ำส่งเงินตำม 1. และ 2. ให้ใช้ใบน ำส่งเงินนอกงบประมำณแยกต่ำงหำกจำกเงิน
นอกงบประมำณประเภทอ่ืน” 
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 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรกันเงินภำษีอำกรที่จัดเก็บเพ่ือจ่ำยเป็นเงินชดเชยค่ำ
ภำษีอำกรสินค้ำส่งออกท่ีผลิตในรำชอำณำจักร พ.ศ. 2560 ประกำศ ณ วันที่ 2 สิงหำคม พ.ศ. 2560  

 “ข้อ 3 ให้กรมศุลกำกร กรมสรรพำกร และกรมสรรพสำมิตกันเงินภำษีอำกร ร้อยละ 
0.50 ของเงินภำษีอำกรที่จัดเก็บหรือรับไว้ตำมกฎหมำยว่ำด้วยภำษีอำกรนั้น ๆ ในวันที่รับเงินภำษีอำกร และ
ให้น ำเข้ำบัญชีฝำกเงิน ณ กรมบัญชีกลำงในวันเดียวกับท่ีมีกำรน ำเงินภำษีอำกรส่งเป็นรำยได้แผ่นดิน” 
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  การก าหนดอัตราอากรเงินชดเชยค่าภาษีอากร 

 การก าหนดอัตราอากรเงินชดเชยค่าภาษีอากร มีหลักกำรในกำรก ำหนดอัตรำชดเชย ดังนี้ 

 สินค้ำนั้นต้องเป็นสินค้ำที่คณะกรรมกำรพิจำรณำชดเชยค่ำภำษีอำกรสินค้ำส่งออกท่ีผลิตใน
รำชอำณำจักร ประกำศก ำหนดอัตรำเงินชดเชยค่ำภำษีอำกรไว้  

 หมายเหตุ ประกำศคณะกรรมกำรพิจำรณำชดเชยค่ำภำษีอำกรสินค้ำส่งออกที่ผลิตใน
รำชอำณำจักร เรื่องก ำหนดอัตรำเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร อำจมีกำรปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมผู้ใช้คู่มือต้องท ำกำร
ติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน 

 ประกำศคณะกรรมกำรพิจำรณำชดเชยค่ำภำษีอำกรสินค้ำส่งออกที่ผลิตในรำชอำณำจักร 
ที่ อ 3/2560 เรื่อง ก ำหนดอัตรำเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร ประกำศให้ใช้บังคับส ำหรับกำรส่งออกตั้งแต่วันที่ 31 
พฤศจิกำยน 2560 เป็นต้นไป (รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 134 ตอนพิเศษ 203 ง วันที่ 10 สิงหำคม 2560 (เล่ม 3)) 
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  การลงทะเบียนการด าเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับการชดเชย        
ค่าภาษีอากร 

 ลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร  
(Paperless) 

 การย่ืนค าขอลงทะเบียนการด าเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับการ 
     ชดเชยค่าภาษีอากร  

 การรับค าขอลงทะเบียนการด าเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับการ
ชดเชยค่าภาษีอากร 

 การสอบถามข้อมูลเลขทะเบียนผู้รับเงินชดเชยค่าภาษีอากร 
 



คู่มือการด าเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการชดเชยค่าภาษีอากร 
ด้วยบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Tax Compensation)                

หน้า 16  จาก 108 

   ลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร  
(Paperless) 

 ผู้ประสงค์จะขอรับเงินชดเชยท าการลงทะเบียนการด าเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ส าหรับการชดเชยค่าภาษีอากรด้วยบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์  

ให้ท ำกำรลงทะเบียนเป็นผู้ผ่ำนพิธีกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสำร (Paperless) 
ณ ฝ่ำยทะเบียนและสิทธิพิเศษ กลุ่มงำนมำตรฐำนพิธีกำรและรำคำศุลกำกร หรือฝ่ำยบริหำรทั่วไปส ำนัก/
ส ำนักงำนศุลกำกร หรือด่ำนศุลกำกร 

 ผู้ประสงค์ยื่นค าขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร  

 ให้ท ำกำรลงทะเบียนโดยให้ยื่นค ำขอลงทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติพิธีกำรศุลกำกรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ ในฐำนะผู้น ำเข้ำ-ส่งออก 

 ผู้เกี่ยวข้องกับกำรรับบัตรภำษี ได้แก่ 

 ผู้ส่งออกสินค้ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยศุลกำกร 

 ผู้ขำยสินค้ำภำยในประเทศให้แก่ส่วนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจตำมโครงกำรเงินกู้
หรอืเงินช่วยเหลือจำกต่ำงประเทศ ตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำหนด 

 ผู้ขำยสินค้ำให้แก่องค์กำรระหว่ำงประเทศหรือหน่วยงำนที่มีสิทธิน ำสินค้ำเข้ำมำใน 
รำชอำณำจักรโดยได้รับกำรยกเว้นอำกรตำมกฎหมำยว่ำด้วยพิกัดอัตรำศุลกำกร 

 ผู้ประสงค์จะรับโอนบัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์ 

 ผู้ประสงค์ยื่นค าขอเป็นผู้รับรองหลักฐานการขายสินค้าภายในประเทศที่ให้ถือว่าเป็นการ
ส่งสินค้าออก ตามพระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. 2524 

 ให้ท ำกำรลงทะเบียนโดยให้ยื่นค ำขอลงทะเบียนเป็นส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ สถำนทูต 
องค์กำรสำธำรณกุศล หรือองค์กำรอ่ืน ๆ ด้วยตนเอง ณ ฝ่ำยทะเบียนผู้น ำเข้ำและส่งออก ส่วนทะเบียนและ
สิทธิพิเศษ กองมำตรฐำนพิธีกำรและรำคำศุลกำกร กรมศุลกำกรเท่ำนั้น  

 ผู้เกี่ยวข้องกับกำรรับรองหลักฐำนกำรขำยสินค้ำภำยในประเทศที่ให้ถือว่ำเป็นกำรส่ง
สินค้ำออก ตำมพระรำชบัญญัติชดเชยค่ำภำษีอำกรสินค้ำส่งออกที่ผลิตในรำชอำณำจักร พ.ศ. 2524 ได้แก่ 

 ส่วนรำชกำร  

 รัฐวิสำหกิจ  

 องค์กำรระหว่ำงประเทศในประเทศไทย  

 หน่วยงำนที่มีสิทธิน ำสินค้ำนั้นเข้ำมำในรำชอำณำจักร ตำมภำคที่ว่ำด้วยของที่ได้รับ
ยกเว้นอำกรตำมกฎหมำยว่ำด้วยพิกัดอัตรำศุลกำกร  
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 ผู้ประสงค์ยื่นค าขอเป็นผู้รับรองหลักฐานแสดงการรับช าระเงินค่าขายสินค้าที่ส่งออกไป
จ าหน่ายในต่างประเทศ โดยเป็นผู้รับเงินค่าสินค้าเข้ามาในประเทศ 

 ให้ท ำกำรลงทะเบียนโดยให้ยื่นค ำขอลงทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติพิธีกำรศุลกำกรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ ในฐำนะธนำคำรหรือศูนย์บริหำรเงิน  

 ผู้เกี่ยวข้องกับกำรรับรองเอกสำรกำรเงินในฐำนะธนำคำร ได้แก่ 

 ธนำคำรพำณิชย์ (Commercial  Bank)  

 ธนำคำรที่มีวัตถุประสงค์เป็นพิเศษ เช่น ธนำคำรออมสิน ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและ
สหกรณ์กำรเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนำคำรเพ่ือกำรส่งออกและน ำเข้ำแห่งประเทศไทย 

 สถำบันกำรเงินที่ไม่ใช่ธนำคำร เช่น บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์จ ำกัด (Finance company)  

 ผู้เกี่ยวข้องกับกำรรับรองเอกสำรกำรเงินในฐำนะศูนย์บริหำรเงิน (Treasury Center) 
ได้แก่ นิติบุคคลที่ได้รับอนุญำตจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกำรบริหำร
จัดกำรเงินตรำต่ำงประเทศให้กับกลุ่มบริษัท มีขอบเขตกำรประกอบธุรกิจ 4 ขอบเขต ดังนี้ 

  กำรรับซื้อภำระผูกพันหรือเอกสำรเรียกเก็บเงินค่ำสินค้ำหรือบริกำร ระหว่ำง
ประเทศสกุลเงินตรำต่ำงประเทศจำกกลุ่มบริษัท (Re-Invoicing) หรือเป็นตัวแทนของกลุ่มบริษัทในกำรรับเงิน
ตำมเอกสำรเรียกเก็บเงินค่ำสินค้ำหรือบริกำร หรือจ่ำยเงินตำมภำระผูกพันค่ำสินค้ำหรือบริกำรระหว่ำง
ประเทศสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ (Agent) 

 กำรหักกลบรำยได้หรือภำระผูกพัน (Netting) 

 กำรซื้อ ขำย หรือแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ และบริหำรควำมเสี่ยงจำกอัตรำ
แลกเปลี่ยน (Purchase, sale, or exchange of foreign currencies and management of exchange 
rate risk.) 

 กำรบริหำรสภำพคล่อง (Management of liquidity) 

 กรณีประสงค์จะเป็นผู้ส่งข้อมูลและผู้รับข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กับระบบ
คอมพิวเตอร์ของศุลกากร  

 ผู้ประสงค์จะท าการรับส่งข้อมูลการด าเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการชดเชย
ค่าภาษีอากรด้วยบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Tax Compensation)                

 ให้ยื่นค ำขอท ำกำรรับส่งข้อมูลกำรปฏิบัติพิธีกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ในกำร
ลงทะเบียนเป็นผู้ผ่ำนพิธีกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสำร (Paperless) 

 ท ำกำรทดสอบระบบกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลและ/หรือกำรลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ตำมที่ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรก ำหนด  

 แล้วจึงรับส่งข้อมูลโดยใช้หมำยเลขผู้มีสิทธิรับส่งข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์กับระบบ
คอมพิวเตอร์ของศุลกำกร (Production System) ต่อไป 
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   การย่ืนค าขอลงทะเบียนการด าเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
ส าหรับการชดเชยค่าภาษีอากร 

 การลงทะเบียนเป็นผูเ้กี่ยวข้องกับการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร  
เมื่อได้รับกำรอนุมัติให้ลงทะเบียนเป็นผู้ผ่ำนพิธีกำรศุลกำกรหรือด ำเนินกำรในกระบวนกำรทำง

ศุลกำกรโดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสำรแล้ว ให้ผู้ประสงค์จะด ำเนินกำรเกี่ยวข้องกับกำรขอรับเงิน
ชดเชยท ำกำรลงทะเบียนกำรด ำเนินธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับกำรชดเชยค่ำภำษีอำกรด้วยบัตรภำษี
อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกรของส ำนักงำนใหญ่เท่ำนั้น 

  ผู้ขอรับเงินชดเชย 

 ให้ยื่นค ำขอลงทะเบียนผู้รับเงินชดเชยตำมแบบค ำขอด ำเนินธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์
ส ำหรับกำรชดเชยค่ำภำษีอำกรที่กรมศุลกำกรก ำหนด ณ ฝ่ำยชดเชยอำกร ส่วนคืนและชดเชยอำกร กองสิทธิ
ประโยชน์ทำงภำษีอำกร กรมศุลกำกร 

 กรณีผู้ประสงค์จะขอรับเงินชดเชยเป็นผู้ผลิตสินค้ำ ให้ยื่นแสดงใบอนุญำตประกอบกิจกำร
โรงงำนในกำรลงทะเบียนลงทะเบียนผู้รับเงินชดเชยด้วย   

 ให้ผู้ประสงค์จะขอรับเงินชดเชยเป็นกลุ่มบริษัทที่ประกอบกำรค้ำโดยกำรช ำระเงินโดยผ่ำน
ศูนย์บริหำรเงิน (Treasury Center : TC) ให้แสดงหลักฐำนกำรเป็นกลุ่มบริษัทของศูนย์บริหำรเงินที่ประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรเงินตรำต่ำงประเทศให้กับผู้ประสงค์จะขอรับเงินชดเชยในกำรลงทะเบียนด้วย      

  ผู้ขอรับโอนวงเงินบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ 

 ให้ยื่นค ำขอลงทะเบียนผู้รับเงินชดเชยตำมแบบค ำขอที่กรมศุลกำกรก ำหนด ณ ฝ่ำยชดเชย
อำกร ส่วนคืนและชดเชยอำกร กองสิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำกร เช่นเดียวกับผู้ประสงค์จะขอรับเงินชดเชยโดย
อนุโลม 

 ผู้รับรองหลักฐานการขายสินค้าภายในประเทศที่ ให้ถือว่าเป็นการส่งสินค้าออก ตาม
พระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. 2524 

 ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ กรณีซื้อสินค้ำภำยในประเทศ โดยใช้เงินตำมโครงกำรเงินกู้ หรือ
เงินช่วยเหลือจำกต่ำงประเทศ และประสงค์จะรับรองสัญญำซื้อขำย เอกสำรกำรตรวจรับสินค้ำให้กับผู้ขอรับ
เงินชดเชย ให้ยื่นค ำขอลงทะเบียนผู้รับเงินชดเชยตำมแบบค ำขอที่กรมศุลกำกรก ำหนด ณ ฝ่ำยชดเชยอำกร 
ส่วนคืนและชดเชยอำกร กองสิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำกร  

 ผู้รับรองหลักฐานแสดงการรับช าระเงินค่าขายสินค้าที่ส่งออกไปจ าหน่ายในต่างประเทศ   
โดยเป็นผู้รับเงินค่าสินค้าเข้ามาในประเทศ 

 ธนำคำร/สถำบันกำรเงิน/ศูนย์บริหำรเงิน ที่ประสงค์จะรับรองหลักฐำนแสดงกำรรับช ำระ
เงินค่ำขำยสินค้ำที่ส่งออกของผู้ขอชดเชยค่ำภำษีอำกร ให้ยื่นค ำขอลงทะเบียนผู้รับเงินชดเชยตำมแบบค ำขอที่
กรมศุลกำกรก ำหนด ณ ฝ่ำยชดเชยอำกร ส่วนคืนและชดเชยอำกร กองสิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำกร 
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 ผู้ขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกรต้องลงทะเบียนธนำคำร/สถำบันกำรเงิน/ศูนย์บริหำรเงิน ซึ่งเป็น
ผู้รับรองเอกสำรทำงกำรเงนิ (Financial Tax Incentive ID) ของตน ไว้ในระบบทะเบียนสิทธิประโยชน์  
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   การรับค าขอลงทะเบียนการด าเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
ส าหรับการชดเชยค่าภาษีอากร   

 การตรวจสอบค าขอลงทะเบียนเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร  

 พนักงานศุลกากรจะตรวจสอบค าขอลงทะเบียน  

  พนักงำนศุลกำกร เข้ำท ำกำรตรวจสอบข้อมูลในระบบทะเบียนผู้มำติดต่อของกรมศุลกำกร 
เพ่ือตรวจสอบกำรลงทะเบียนเป็นผู้ผ่ำนพิธีกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสำร (Paperless) ของ    
ผู้ยื่นค ำขอว่ำเป็นให้ตรงกับประเภทผู้เกี่ยวข้องกับกำรชดเชยภำษีอำกร  

 หำกพบว่ำค ำร้องไม่สมบูรณ์เอกสำรไม่ครบถ้วน  

 ให้พนักงำนศุลกำกรแจ้งเหตุขัดข้องให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบ  

 หำกผู้ยื่นค ำขอมิได้ด ำเนินกำรแก้ไขจนพ้นก ำหนด 7 วัน นับแต่วันที่รับทรำบเหตุขัดข้อง 
พนักงำนศุลกำกรจะเสนอให้ยกค ำขอลงทะเบียนนั้นเสียก็ได้ ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ประสงค์จะขอรับเงินชดเชยใน
กำรยื่นค ำขอใหม ่

 กรณีข้อมูลค ำขอลงทะเบียนผู้รับเงินชดเชยครบถ้วน  

 ให้พนักงำนศุลกำกรน ำเสนอผู้อ ำนวยกำรกองสิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำกร หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมำยพิจำรณำอนุมัติ  

 การบันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 

 เมื่อได้รับกำรอนุมัติให้ลงทะเบียนกำรด ำเนินธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ ส ำหรับกำรชดเชย
ค่ำภำษีอำกรแล้ว กำรออกเลขทะเบียนให้พนักงำนศุลกำกรด ำเนินกำรในระบบทะเบียนผู้ประกอบกำรที่ได้รับ
สิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำกรดังนี้ 

 เปิดจอภำพทะเบียนผู้รับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร ทีเ่มนูลงทะเบียน 

 กดปุ่ม New ระบบจะแสดงจอภำพส ำหรับบันทึกข้อมูล 

 ระบุเลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกรส ำนักงำนใหญ่ของผู้ยื่นค ำขอ ระบบจะดึงข้อมูลชื่อ
และที่อยู่ของผู้ยื่นค ำขอจำกระบบทะเบียนผู้มำติดต่อของศุลกำกร  

 บันทึกประเภทผู้เกี่ยวข้องกับกำรชดเชยภำษีอำกรของผู้ลงทะเบียน 

 ผู้เกี่ยวข้องกับกำรรับบัตรภำษี ได้แก่ ผู้ส่งออก ผู้ผลิต ผู้ซื้อมำขำยไป ผู้รับโอนวงเงิน
บัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์  

 ผู้รับรองเอกสำรกำรเงิน ได้แก่ ธนำคำร/ศูนย์บริหำรเงิน 

 หน่วยรำชกำร รัฐวิสำหกิจ ผู้ซื้อในประเทศ หรือองค์กรระหว่ำงประเทศที่ได้รับกำร
ยกเว้นอำกรตำมภำค 4 

 วันที่อนุมัติเริ่มต้น – วันสิ้นสุด  
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 ชื่อผู้อนุมัติ 

 กดปุ่ม [Update] เพ่ือบันทึกข้อมูล  

 การก าหนดเลขทะเบียนในระบบทะเบียนผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 

 เมื่อพนักงำนศุลกำกรบันทึกข้อมูลเสร็จสิ้นระบบจะแสดงข้อควำม “บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” 
และออกเลขทะเบียนผู้รับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร 14 หลัก ประกอบด้วย 

 หลักท่ี 1 ประเภทสิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำกร  

 มีค่ำ C – ระบบทะเบียนผู้รับเงินชดเชย 

 หลักท่ี 2-3 ประเภทผู้เกี่ยวข้องกับกำรชดเชยภำษีอำกร 

 01  - ผู้เกี่ยวข้องกับกำรรับบัตรภำษี ได้แก่ ผู้รับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร ผู้รับโอน
วงเงินบัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์ 

 05 -  ผู้รับรองเอกสำรกำรเงิน 

 07 - หน่วยรำชกำร รัฐวิสำหกิจ ผู้ซื้อในประเทศ หรือองค์กรระหว่ำงประเทศที่
ได้รับกำรยกเว้นอำกรตำมภำค 4 

 หลักท่ี 4-6 รหัสจังหวัด 3 หลัก ตำมค่ำมำตรฐำนของกระทรวงมหำดไทย  

 โดยระบบจะก ำหนดตำมจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของส ำนักงำนใหญ่ 

 หลักท่ี 7-14 Running ตัวเลข 8 หลัก เริ่มจำก ‘00000001’  

 

 ให้พนักงำนศุลกำกร กดปุ่ม [Print] เพ่ือพิมพ์หนังสือแจ้งเลขทะเบียนผู้รับเงินชดเชยค่ำ
ภำษีอำกร 
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 การแจ้งเลขทะเบียนผู้รับเงินชดเชยค่าภาษีอากร  

 ผู้อ ำนวยกำรกองสิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำกรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย ลงนำมในหนังสือ    
แจ้งเลขทะเบียนผู้รับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร และด ำเนินกำรส่งหนังสือถึงผู้ยื่นค ำขอโดยพลัน 

  กระบวนกำรกำรออกเลขทะเบียนผู้รับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร และกำรแจ้งเลขทะเบียน
ผู้รับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร ให้ด ำเนินกำรภำยใน 15 วัน นับจำกวันรับค ำขอลงทะเบียนผู้รับเงินชดเชยค่ำภำษี
อำกร 

  ผู้ที่ได้รับกำรอนุมัติให้ลงทะเบียนเป็นผู้ผ่ำนพิธีกำรศุลกำกรหรือด ำเนินกำรในกระบวนกำร
ทำงศุลกำกรโดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสำร และได้รับเลขทะเบียนเป็นผู้รับเงินชดเชยค่ำภำษี
อำกรแล้ว ให้ผ่ำนพิธีกำรศุลกำกรในกำรน ำเข้ำ – ส่งออก และกำรด ำเนินกำรในเรื่องกำรชดเชยค่ำภำษีอำกร  
ได้ทุกขั้นตอน โดยไม่ต้องใช้บัตรผ่ำนพิธีกำรหรือหนังสือมอบอ ำนำจใด ๆ อีก 

 กำรส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมศุลกำกรทดแทนเอกสำรใด ๆ ก็ตำม และกรมศุลกำกรได้
ตอบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นในกำรปฏิบัติพิธีกำรแล้ว ถือเป็นกำรยื่นเอกสำรนั้น ๆ ตำมนัยพระรำชบัญญัติ
ศุลกำกร พ.ศ. 2560 หรือตำมพระรำชบัญญัติชดเชยค่ำภำษีอำกรสินค้ำส่งออกที่ผลิตในรำชอำณำจักร      
พ.ศ. 2524 

 กำรส่งข้อมูลเป็นควำมเท็จ หรือเป็นควำมไม่บริบูรณ์ หรือเป็นควำมชักพำให้ผิดหลงใน
รำยกำรใด ๆ หรือเป็นกำรฝ่ำฝืนบทบัญญัติของกฎหมำยใด ๆ ก็ตำม ผู้ส่งข้อมูลยินยอมให้น ำข้อมูลดังกล่ำวไป
เป็นหลักฐำนในกำรพิจำรณำด ำเนินคดีตำมกฎหมำยศุลกำกร พระรำชบัญญัติชดเชยค่ำภำษีอำกรสินค้ำส่งออก
ที่ผลิตในรำชอำณำจักร พ.ศ. 2524 หรือกฎหมำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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  การสอบถามขอ้มูลเลขทะเบียนผู้รับเงินชดเชยค่าภาษีอากร 

 การสอบถามข้อมูลเลขทะเบียนผู้รับเงินชดเชยค่าภาษีอากร 

 ผู้ขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกรสำมำรถตรวจสอบข้อมูลเลขทะเบียนผู้รับเงินชดเชยค่ำภำษี
อำกร และพิมพ์เลขทะเบียนผู้รับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกรของตนเองได้ จำกระบบติดตำมสถำนะกำรผ่ำนพิธีกำร
ศุลกำกร (e-Tracking System) ที่เมนู “สิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำกร” จอภำพสิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำกร 
และจอภำพพิมพ์เลขทะเบียนผู้รับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร 

 กำรใช้งำนระบบติดตำมสถำนะกำรผ่ำนพิธีกำรศุลกำกร (e-Tracking System) สำมำรถเข้ำ
ได้จำก www.customs.go.th หรือ http://e-tracking.customs.go.th/ ส ำหรับผู้ที่ใช้บริกำรครั้งแรกต้อง
ลงทะเบียนขอใช้ระบบก่อน โดยสำมำรถศึกษำขั้นตอนกำรลงทะเบียนได้จำกเมนู  “ขั้นตอนกำรลงทะเบียน” 
ภำยใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับ e-Tracking”  

 

รูปแสดงตัวอย่ำงกำรพิมพ์เลขทะเบียนผู้รับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร 
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  การส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร  

 เพื่อการขอใช้สิทธิรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรผู้ส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร 
ต้องแสดงข้อมูลให้ครบถ้วน ดังนี้ 

 การจัดท าใบขนสินค้าขาออก 

 ผู้ขอรับเงินชดเชยต้องเป็นผู้ส่งของออกตามใบขนสินค้าขาออก 

 การแสดงวัตถุประสงค์เพ่ือการค้าในใบขนสินค้าขาออก 

 การแสดงช่องทางการได้รับการช าระค่าสินค้ามาจากต่างประเทศใน 
ใบขนสินค้าขาออก 

 การแสดงว่ามิได้ใช้สิทธิคืนอากร หรือยกเว้นอากร หรือลดหย่อนอากร 

 การแสดงว่าสินค้าผลิตในราชอาณาจักรไทยในใบขนสินค้าขาออก 
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  การจัดท าใบขนสินค้าขาออก  

 ให้ผู้ประสงค์จะขอใช้สิทธิรับเงินชดเชย จัดท ำใบขนสินค้ำขำออกตำมรูปแบบและมำตรฐำนที่
ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกำกร (กระบวนกำรทำงศุลกำกรส ำหรับกำรส่งออก (e-Export)) ก ำหนดไว้  

 เมื่อผู้ประสงค์จะขอรับเงินชดเชย ได้แสดงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในใบขนสินค้ำขำออกแล้ว ถือ
เป็นกำรให้ควำมยินยอมในกำรให้ใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของในขนสินค้ำขำออกนั้น ในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล
ทำงอิเล็กทรอนิกส์กำรด ำเนินธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับกำรชดเชยค่ำภำษีอำกรด้วยบัตรภำษี
อิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกข้ันตอน   

 สินค้ำท่ีมีสิทธิได้รับเงินชดเชยต้องไม่เป็นสินค้ำที่ห้ำมมิให้ได้รับเงินชดเชย ในกำรจัดท ำข้อมูล
ใบขนสินค้ำขำออกผู้ประสงค์จะขอรับเงินชดเชยต้องท ำกำรตรวจสอบสินค้ำส่งออกรำยกำรนั้น ให้แน่ชัดว่ำไม่
เป็นสินค้ำที่ห้ำมมิให้ได้รับเงินชดเชย จึงสำมำรถบันทึกค่ำในช่อง Compensation ใช้สิทธิ์ชดเชยอำกร มีค่ำ
เท่ำกับ Y ได ้

  ผู้ประสงค์จะขอรับเงินชดเชยต้องมีชื่อเป็นผู้ส่งของออกตามใบขนสินค้าขาออก 
ต้องจัดท ำข้อมูลใบขนสินค้ำขำออกให้ตรงกับควำมเป็นจริง และเพียงพอแก่กำรขอใช้สิทธิรับเงินชดเชย ดังนี้ 

 ในส่วน Export Declaration Control ของใบขนสินค้ำขำออก  

 Document Type ชนิดเอกสำร มีค่ำเป็น 1 – ใบขนสินค้ำขำออก 

 Company Tax Number เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกรของผู้ประสงค์จะขอรับเงินชดเชย
ที่กรมสรรพำกรออกให้ตำมบัตรประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกรของกรมสรรพำกร ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะขอรับเงิน
ชดเชยต้องเป็นผู้ส่งของออกตำมใบขนสินค้ำขำออก 

 ในส่วน Export Declaration Detail ของใบขนสินค้ำขำออก  

 Compensation ใช้สิทธิ์ชดเชยอำกร หรือไม่  มีค่ำเท่ำกับ Y (Y = Yes)  

 Import Tax Incentives ID ให้ระบุเลขทะเบียนผู้รับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร 14 หลัก  

  การแสดงวัตถุประสงค์เพ่ือการค้า  

สินค้ำท่ีมีสิทธิได้รับเงินชดเชยต้องเป็นสินค้ำส่งออกเพ่ือวัตถุประสงค์ทำงกำรค้ำและกำรช ำระค่ำ
สินค้ำมำจำกต่ำงประเทศ โดยผู้ประสงค์จะขอรับเงินชดเชยต้องจัดท ำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ตรงกับควำมเป็น
จริง และเพียงพอแก่กำรขอใช้สิทธิรับเงินชดเชย ดังนี้ 

 ในส่วน Export Declaration Control (Invoice) ของใบขนสินค้ำขำออก  

 Invoice Number เลขที่บญัชีรำคำสินค้ำ และ Invoice Date เลขที่บัญชีรำคำสินค้ำระบ
เุป็น ปี ค.ศ. เดือน วัน (CCYYMMDD) ของผู้ประสงค์จะขอรับเงินชดเชย (ผู้ส่งออก) โดยเลขที่บัญชีรำคำสินค้ำ
ไม่สำมำรถใช้ซ้ ำได้ (Invoice Number + Invoice Date + Company + Branch)  
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 Trade Terms เงื่อนไขกำรซื้อขำย ตำม INCOMTERMS 

 Seller Status ฐำนะของผู้ขำย (ผู้ส่งออก) ต้องบันทึกค่ำ ดังนี้ AG - AGENT (ตัวแทน)    
DI - DISTRIBUTOR (ผู้จ ำหน่ำย) CO – CONCESSIONAIRE (ผู้ได้รับสัมปทำน) MA - MAKER (ผู้ผลิต)     
OT- OTHER (อ่ืน ๆ)  

 Consignee Status ฐำนะของผู้ซื้อ/ผุ้รับของ ต้องบันทึกค่ำ ดังนี้ AG - AGENT (ตัวแทน) 
DI - DISTRIBUTOR (ผู้จ ำหน่ำย) CO – CONCESSIONAIRE (ผู้ได้รับสัมปทำน) MA - MAKER (ผู้ผลิต) OT- 
OTHER (อ่ืน ๆ)  

 Commercial Level ระดับกำรค้ำของผู้ขำย ต้องบันทึกค่ำ ดังนี้ WO-WHOLESALER 
(ขำยส่ง) RE-RETAIL (ขำยปลีก)  

 Consignee Name ชื่อผู้ซื้อ/ผู้รับของ (ต่ำงประเทศ)  

 Invoice Currency Code รหัสสกุลเงินตรำของบัญชีรำคำสินค้ำ   

 Total Invoice Amount ยอดเงินรวมของรำคำสินค้ำ ต้องมีค่ำเท่ำกับยอดรวมของ 
Invoice Amount Foreign ทุกรำยกำร 

 Forwarding Charge รหสัสกลุเงินตรำส ำหรับค่ำุใช้จ่ำยจำกโรงงำนถึงท่ำเรือ (ต้องบันทึก
ค่ำเม่ือมีค่ำใช้จ่ำยจำกโรงงำนถึงท่ำเรือ) 

 Currency Code เงินต่ำงประเทศ   

 Forwarding Charge Foreign ค่ำใช้จ่ำยโรงงำนถึงท่ำเรือเป็นเงินต่ำงประเทศ (ต้องบันทึก
ค่ำ (ถ้ำมี))  

 Freight Currency Code รหสัสกลุเงินตรำส ำหรับค่ำขนส่ง (ต้องบันทึกค่ำเมื่อมีค่ำขนส่ง
เป็นเงินต่ำงประเทศ) 

 Freight Amount Foreign ค่ำขนส่งเงินตรำต่ำงประเทศ (ต้องบันทึกค่ำ (ถ้ำมี))  

 Insurance Currency รหสัสกลุเงินตรำส ำหรับค่ำประกันภัย (ต้องบันทึกค่ำเมื่อมีค่ำ
ประกันภัยเป็นเงินต่ำงประเทศ) 

 Insurance Amount Foreign ค่ำประกันภัยเงินตรำต่ำงประเทศ (ต้องบันทึกค่ำ (ถ้ำมี))  

 Packing Charge Currency Code รหสัสกลุเงินตรำส ำหรับค่ำบรรจุุ (ต้องบันทึกค่ำ (ถ้ำมี))  

 Packing Charge Amount Foreign ค่ำบรรจุสินค้ำเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ (ต้องบันทึกค่ำ 
(ถ้ำมี))  

 Interior Transport in Country of Origin Charge Amount Foreign Currency Code 
รหสัสกลุเงินตรำส ำหรับค่ำขนส่ง (ต้องบันทึกค่ำเม่ือมีค่ำขนส่งภำยในประเทศผู้ขำยเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ) 

 Interior Transport in Country of Origin Charge Amount Foreign ค่ำขนส่งสินค้ำ
ภำยในประเทศผู้ขำยเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ (ต้องบันทึกค่ำ (ถ้ำมี))  
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 Landing Charge Currency  Code รหสัสกลุเงินตรำส ำหรับค่ำขนย้ำยสินค้ำลงเรือ/ขึ้น
อำกำศยำนในประเทศผู้ขำย (ต้องบันทึกค่ำเม่ือมีค่ำขนย้ำยสินค้ำในประเทศผู้ขำยเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ) 

 Landing Charge Amount Foreign ค่ำขนย้ำยสินค้ำลงเรือ/ขึ้นอำกำศยำน
ภำยในประเทศผู้ขำยเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ (ต้องบันทึกค่ำ (ถ้ำมี))  

 Other Charge Currency  Code รหสัสกลุเงินตรำส ำหรับค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ (ต้องบันทึกค่ำ
เมื่อมีค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ) 

 Other Charge Amount Foreign ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ (ต้องบันทึกค่ำ 
(ถ้ำมี)) 

 Detail of Other Charge รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ (ต้องบันทึกค่ำเมื่อมีค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ 
เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ) 

 Self Certification Remark หมำยเหตุกำรรับรองถิ่นก ำเนิดสินค้ำด้วยตนเอง (ต้องบันทึก
ว่ำ Self Certification (ถ้ำมี)) 

 ในส่วน Export Declaration Detail ของใบขนสินค้ำขำออก  

 Item Number ล ำดับรำยกำรในใบขนสินค้ำขำออก  

 Invoice Number เลขที่บัญชีรำคำสินค้ำ และ Invoice Item Number ล ำดับรำยกำรใน
ใบขนสินค้ำ (เพ่ือเป็นกำรแจ้งว่ำรำยกำรในใบขนสินค้ำรำยกำรนี้มำจำก Invoice Number และ Invoice 
Item Number อะไร)  

 Invoice Item Number ล ำดับรำยกำรในบัญชีรำคำสินค้ำ  

 Nature of transaction ประเภทของข้อมลู มีค่ำดังนี้ 11 = เป็นกำรค้ำ 21 = เป็นของ
แถมหรือไม่มุ่มูลค่ำทำงกำรค้ำ 90 = รับจ้ำงท ำของและอ่ืน ๆ ทั้งนี้ สินค้ำที่มีสิทธิได้รับเงินชดเชยต้องเป็นสินค้ำ
ที่ผลิตภำยในประเทศ และต้องเป็นสินค้ำส่งออกเพ่ือวัตถุประสงค์ทำงกำรค้ำโดยได้รับช ำระค่ำสินค้ำจำก
ต่ำงประเทศ 

 Purchase Country Code รหัสประเทศผู้ซื้อ ระบุเป็นรหัสของต่ำงประเทศ ทั้งนี้ ต้องเป็น
สินค้ำส่งออกเพ่ือวัตถุประสงค์ทำงกำรค้ำและได้รับช ำระค่ำสินค้ำจำกต่ำงประเทศ 

 Invoice Amount Foreign จ ำนวนเงินของแต่ละรำยกำรเงินต่ำงประเทศ ต้องมีค่ำเท่ำกับ
ผลลัพธ์ของรำคำต่อหน่วยเงินต่ำงประเทศคูณด้วยปริมำณตำมบัญชีรำคำสินค้ำ (Price Foreign * Invoice 
Quantity) 

 Invoice Amount Baht จ ำนวนเงินของแต่ละรำยกำรเงินบำท ต้องมีค่ำเท่ำกับผลลัพธ์ของ
จ ำนวนเงินแต่ละรำยกำรเงินต่ำงประเทศคูณด้วยอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ (Invoice Amount Foreign * 
Exchange Rate)  

 FOB Value Foreign รำคำของ FOB เงินต่ำงประเทศ 

 FOB Value Baht รำคำ FOB เงินบำท มีค่ำเท่ำกับผลลัพธ์ ของรำคำ FOB เงิน ต่ำงประเทศ 
คูณด้วยอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ (FOB Value Foreign * Exchange Rate) 
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  การแสดงช่องทางการได้รับการช าระค่าสินค้ามาจากต่างประเทศ  

 สินค้ำท่ีมีสิทธิได้รับเงินชดเชยต้องเป็นสินค้ำส่งออกเพ่ือวัตถุประสงค์ทำงกำรค้ำ และกำรช ำระ
ค่ำสินค้ำมำจำกต่ำงประเทศ โดยผู้ประสงค์จะขอรับเงินชดเชยต้องจัดท ำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ตรงกับควำม
เป็นจริง และเพียงพอแก่กำรขอใช้สิทธิรับเงินชดเชย  

 ผู้ประสงค์จะขอรับเงินชดเชยต้องจัดท ำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แสดงช่องทำงกำรรับช ำระค่ำ
สินค้ำจำกต่ำงประเทศตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในกำรขำยสินค้ำนั้น โดยให้ผู้ส่ งออกระบุในส่วน Export 
Declaration Detail ของใบขนสินค้ำขำออก 

  ในช่อง  Formula No (เลขที่สูตรขอคืนอำกรตำมมำตรำ 29) ระบุเป็น เลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษีของผู้รับช ำระรับช ำระค่ำสินค้ำจำกต่ำงประเทศ เช่น ธนำคำรพำณิชย์ ธนำคำรเพ่ือกำรส่งออกและน ำเข้ำ
แห่งประเทศไทย ธนำคำรออมสิน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์จ ำกัด ศูนย์บริหำรเงิน (Treasury Center) เป็นต้น 

 ในช่อง 19 bis Transfer Number (เลขท่ีตำรำงโอนสิทธิ์) ระบุเป็น รหัสควำมตกลงและ
รหัสประเทศของควำมตกลง หรือวิธีกำรช ำระเงิน ตำมแต่กรณีบันทึกค่ำได้ไม่เกิน 35 ตัวอักษร/ตัวเลข (an..35)   

 กรณีผู้ประสงค์จะขอรับเงินชดเชยมีกำรรับช ำระค่ำขำยสินค้ำส่งออกผ่ำนธนำคำรพำณิชย์  
หรือธนำคำรที่มีวัตถุประสงค์เป็นพิเศษ หรือสถำบันกำรเงินที่มีวัตถุประสงค์เฉพำะทำง ให้ผู้ส่งออกระบุในส่วน 
Export Declaration Detail ของใบขนสินค้ำขำออก ดังนี้ 

  ในช่อง Formula No ระบุเป็น เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีของธนำคำร/สถำบันกำรเงิน  

 ในช่อง 19 bis Transfer Number ระบุเป็น รหัส Trade Terms (เงื่อนไขกำรซื้อขำยตำม 
INCOMTERMS)  

 กรณีผู้ประสงค์จะขอรับเงินชดเชยมีกำรรับช ำระค่ำขำยสินค้ำส่งออกผ่ำนศูนย์บริหำรเงิน 
(Treasury Center : TC) ให้ผู้ส่งออกระบุในส่วน Export Declaration Detail ของใบขนสินค้ำขำออก ดังนี้ 

  ในช่อง Formula No ระบุเป็น เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีของธนำคำร/สถำบันกำรเงิน  

 ในช่อง 19 bis Transfer Number ระบุเป็น TC/…เลขทะเบียนผู้ใช้สิทธิประโยชน์ 14 
หลักของศูนย์บริหำรเงิน.../Re-invoicing  

 ในกรณีศูนย์บริหำรเงินท ำธุรกรรมกำรรับซื้อภำระผูกพันหรือเอกสำรเรียกเก็บเงินค่ำสินค้ำ
หรือบริกำรระหว่ำงประเทศสกุลเงินตรำต่ำงประเทศจำกกลุ่มบริษัท (Re-Invoicing) แบบออกบัญชีรำคำสินค้ำใหม่  

 ในช่อง 19 bis Transfer Number ระบุเป็น TC/…เลขทะเบียนผู้ใช้สิทธิประโยชน์ 14 
หลักของศูนย์บริหำรเงิน.../Agent  

 ในกรณีศูนย์บริหำรเงินท ำธุรกรรมเป็นตัวแทนของกลุ่มบริษัทในกำรรับเงินตำมเอกสำร
เรียกเก็บเงินค่ำสินค้ำหรือบริกำร หรือจ่ำยเงินตำมภำระผูกพันค่ำสินค้ำหรือบริกำรระหว่ำงประเทศสกุล
เงินตรำต่ำงประเทศ (Agent)  
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 ในช่อง19 bis Transfer Number ระบุเป็น TC/…เลขทะเบียนผู้ใช้สิทธิประโยชน์ 14 หลัก
ของศูนย์บริหำรเงิน.../Netting  

 ในกรณีศูนย์บริหำรเงินท ำธุรกรรมแบบกำรหักกลบรำยได้หรือภำระผูกพัน (Netting) 

 ในช่อง 19 bis Transfer Number ระบุเป็น TC/…เลขทะเบียนผู้ใช้สิทธิประโยชน์ 14 หลัก
ของศูนย์บริหำรเงิน.../OT  

 ในกรณีศูนย์บริหำรเงินท ำธุรกรรมกำรเงินผ่ำนศูนย์บริหำรเงินแบบ อ่ืน ๆ เช่น กำรซื้อ 
ขำย หรือแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ และบริหำรควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน (Purchase, sale, or 
exchange of foreign currencies and management of exchange rate risk.) 

 กรณีผู้ประสงค์จะขอรับเงินชดเชยมีกำรรับช ำระค่ำขำยสินค้ำส่งออก กำรค้ำภำยใต้ระบบกำร
ช ำระเงินแบบทวิภำคี (Bilateral Payment  Arrangement : BPA) ระหว่ำงประเทศไทยและประเทศ
มำเลเซีย ซึ่งมีวิธีกำรรับ - จ่ำยเงินระหว่ำงประเทศ แตกต่ำงไปจำกกำรค้ำระหว่ำงประเทศตำมปกติ โดย
ต่ำงประเทศจะไม่มีกำรโอนเงินมำช ำระค่ำสินค้ำทุกครั้งที่มีกำรซื้อขำย แต่จะลงบัญชีไว้ก่อน โดยธนำคำรเพ่ือกำร
ส่งออกและน ำเข้ำแห่งประเทศไทย “ธสน.” เป็นธนำคำรตัวแทนฝ่ำยไทย ส่วน Bank Negara Malaysia เป็น
ธนำคำรตัวแทนฝ่ำยมำเลเซีย เมื่อครบก ำหนดระยะเวลำที่ตกลงกัน จึงจะท ำกำรหักกลบลบหนี้ และธนำคำรที่
เป็นลูกหนี้จะช ำระเฉพำะส่วนต่ำงพร้อมดอกเบี้ยเป็นเงินดอลลำร์สหรัฐ ส่วนกำรรับ – จ่ำยเงินภำยในประเทศ 
ธนำคำรเพ่ือกำรส่งออกและน ำเข้ำแห่งประเทศไทยจะโอนเงินค่ำสินค้ำทุกครั้งที่มีกำรซื้อขำยแก่ธนำคำรพำณิชย์
เป็นสกุลเงินบำท เพ่ือให้ธนำคำรพำณิชย์โอนเข้ำบัญชีผู้ส่งสินค้ำออกต่อไป ให้ผู้ส่งออกระบุในส่วน Export 
Declaration Detail ของใบขนสินค้ำขำออก ดังนี้ 

  ในช่อง Formula No ระบุเป็น เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีของธนำคำรพำณิชย์ผู้รับโอนเงิน
จำกธนำคำรเพ่ือกำรส่งออกและน ำเข้ำแห่งประเทศไทย  

 ในช่อง 19 bis Transfer Number ระบุเป็น BPA/MY  

 กรณีผู้ประสงค์จะขอรับเงินชดเชยมีกำรรับช ำระค่ำขำยสินค้ำส่งออก กำรค้ำภำยใต้ระบบกำร
ช ำระเงินแบบทวิภำคีระหว่ำงประเทศไทยและประเทศอ่ืน ซึ่งมีลักษณะท ำนองเดียวกันกับกำรค้ำภำยใต้ระบบ
กำรช ำระเงินแบบทวิภำคี (Bilateral Payment  Arrangement : BPA) ระหว่ำงประเทศไทยและประเทศ
มำเลเซีย หรือกรณีท่ีมีกำรพัฒนำระบบให้ธนำคำรตัวแทนฝ่ำยต่ำงประเทศช ำระเงินแก่ธนำคำรเพ่ือกำรส่งออกและ
น ำเข้ำแห่งประเทศไทยเป็นเงินสกุลเงินบำท ให้ผู้ส่งออกระบุในส่วน Export Declaration Detail ของใบขน
สินค้ำขำออก ดังนี้ 

  ในช่อง Formula No ระบุเป็น เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีของธนำคำรผู้รับช ำระเงิน  

 ในช่อง 19 bis Transfer Number ระบุเป็น BPA/...รหัสประเทศทวิภำคี...  

 รหัสประเทศ (CODE FOR COUNTRIES) ตำมมำตรฐำนธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
(ELECTRONIC TRANSACTION STANDARD) ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ ประกำศก ำหนด 
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  การแสดงว่ามิได้ใช้สิทธิคืนอากร หรือยกเว้นอากร หรือลดหย่อนอากร  

 สินค้ำที่มีสิทธิได้รับเงินชดเชยต้องไม่ใช้สิทธิคืนอำกร หรือยกเว้นอำกร หรือลดหย่อนอำกร 
กรณีผู้ส่งของออกจัดท ำข้อมูลในส่วน Export Declaration Detail ของใบขนสินค้ำขำออก โดยใช้สิทธิ์ชดเชย
อำกร Compensation มีค่ำเท่ำกับ Y จะไม่สำมำรถใช้สิทธิประโยชน์อื่นได้ ดังนี้ 

 ในช่อง 19 bis ต้องมีค่ำเท่ำกับ N  (N = No) กำรใช้สิทธิ์ขอคืนอำกรตำมมำตรำ 29 ตำม
กฎหมำยว่ำด้วยศุลกำกร   

 ในช่อง Bond ต้องมีค่ำเท่ำกับ N (N = No) กำรใช้สิทธิ์คลังสินค้ำทัณฑ์บนยกเว้นอำกรขำ
เข้ำแก่ของที่ปล่อยออกจำกคลังสินค้ำทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้ำเพ่ือส่งออกไปนอกรำชอำณำจักร  

 ในช่อง Free Zone ต้องมีค่ำเท่ำกับ N (N = No) กำรใช้สิทธิ์เขตปลอดอำกรยกเว้นอำกร
ขำเข้ำเกี่ยวกับเขตปลอดอำกร  

 ในช่อง I-EAT Free Zone ต้องมีค่ำเท่ำกับ N (N = No) กำรใช้สิทธิ์เขตประกอบกำรเสรี 
ยกเว้นอำกรขำเข้ำเกี่ยวกับเขตประกอบกำรเสรี ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย   

 ในช่อง BOI ต้องมีค่ำเท่ำกับ N (N = No) กำรใช้สิทธิ์ส่งเสริมกำรลงทุน ยกเว้นอำกรขำเข้ำหรือ
ลดหย่อนอำกรขำเข้ำที่ไม่ใช่เครื่องจักร ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

  การแสดงว่าสินค้าผลิตในราชอาณาจักรไทย 

 สินค้ำที่มีสิทธิได้รับเงินชดเชยต้องเป็นสินค้ำที่ผลิตในรำชอำณำจักรไทย และต้องเป็นสินค้ำที่
คณะกรรมกำรพิจำรณำชดเชยค่ำภำษีอำกรสินค้ำส่งออกที่ผลิตในรำชอำณำจักร ประกำศก ำหนดอัตรำเงินชดเชย
ค่ำภำษีอำกรไว้ โดยผู้ประสงค์จะขอรับเงินชดเชยต้องจัดท ำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ตรงกับควำมเป็นจริงและ
เพียงพอแก่กำรขอใช้สิทธิรับเงินชดเชย  

 ในส่วน Export Declaration Detail ของใบขนสินค้ำขำออก ดังนี้ 

 Origin Country Code รหสัประเทศก ำเนิดของสินค้ำ ทั้งนี้ สินค้ำที่มีสิทธิได้รับเงินชดเชย
ต้องเป็นสินค้ำที่ผลิตภำยในประเทศไทย (TH) เท่ำนั้น 

 Tariff Code รหัสพิกัดศุลกำกร บันทึกพิกัดอัตรำศุลกำกรให้ตรงกับชนิดของสินค้ำที่ส่งออก  

 Tariff Sequence ล ำดับอัตรำอำกรของพิกัดศุลกำกร (Export Tariff + Tariff Sequence 
ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมลูอัตรำอำกรขำออก (REFEDR) เพ่ือหำอัตรำอำกรขำออกส ำหรับกำรส่งออก  

 Statistical Code รหสัสถิติสินค้ำ 

 Export Tariff พิกัดอัตรำศุลกำกรขำออก ระบุ 9PART3  

 Privilege Code รหัสสิทธิพิเศษ ระบุ 003 - ภำค 3 พิกัดอัตรำศุลกำกร (PART 3) 

 Self Certification Remark หมำยเหตุกำรรับรองถิ่นก ำเนิดสินค้ำด้วยตนเอง (ต้องบันทึกว่ำ 
Self Certification (ถ้ำมี)) 
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 Origin Criteria  เกณฑ์ถิ่นก ำเนิดสินค้ำ บันทึกค่ำเมื่อสินค้ำมีกำรรับรองถิ่นก ำเนิดสินค้ำ 
ด้วยตนเอง (Self Certification) 

 Certified Exporter Number หมำยเลขทะเบียน Certified Exporter ของผู้ส่งของออก 
บันทึกค่ำเมื่อสินค้ำมีกำรรับรองถิ่นก ำเนิดสินค้ำ ด้วยตนเอง (Self Certification) ให้ระบุหมำยเลขทะเบียนสิทธิ 
Certified Exporter ของผู้ส่งออก 

 กรณีสินค้ำเป็นที่ผลิตในประเทศไทย แต่ได้น ำเข้ำไปเก็บไว้ในเขตปลอดอำกรหรือ            
เขตประกอบกำรเสรีเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์ในกำรส่งออกสินค้ำไปนอกรำชอำณำจักร โดยไม่
เปลี่ยนแปลงลักษณะหรือรูปของสินค้ำ ให้ผู้ประสงค์จะขอรับเงินชดเชยระบุข้อควำม ในส่วน Export 
Declaration Detail (Detail) ของใบขนสินค้ำขำออก ดังนี้  

 ในช่องเลขที่สูตรคลังสินค้ำทัณฑ์บน (Bond Formula No) ระบุเป็น Storage/…เลขทะเบียน
ผู้ใช้สิทธิประโยชน์ 14 หลักของเขตปลอดอำกร...”  

 ในกรณีน ำเข้ำไปเก็บไว้ในเขตปลอดอำกรนั้นโดยไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะหรือรูปของสินค้ำ 

 ในช่องเลขที่สูตรคลังสินค้ำทัณฑ์บน (Bond Formula No)  ระบุเป็น Storage/…เลข
ทะเบียนผู้ใช้สิทธิประโยชน์ 14 หลักของเขตประกอบกำรเสรี...”  

 ในกรณีน ำเข้ำไปเก็บไว้ในเขตประกอบกำรเสรีนั้นโดยไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะหรือรูป
ของสินค้ำ 

 ในช่องเลขที่สูตรคลังสินค้ำทัณฑ์บน (Bond Formula No)  ระบุเป็น Storage/… เลข
ทะเบียนผู้ใช้สิทธิประโยชน์ 14 หลักของคลังสินค้ำทัณฑ์บน ...”  

 ในกรณีน ำเข้ำไปเก็บไว้ในคลังสินค้ำทัณฑ์บนนั้นโดยไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะหรือรูป 
ของสินค้ำ 
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  หลักฐานแสดงการรับช าระเงินค่าขายสินค้าที่ส่งออกไปจ าหน่ายในต่างประเทศ  
และได้รับเงินค่าสินค้าเข้ามาในประเทศ 

 เพื่อการขอใช้สิทธิรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรผู้ส่งสินค้าออกไปจ าหน่ายในต่างประเทศ 
และได้รับเงินค่าสินค้าเข้ามาในประเทศไปนอกราชอาณาจักร ต้องแสดงข้อมูลให้ครบถ้วน ดังนี้ 

 กรณีการค้าระหว่างประเทศตามปกติ 

 กรณีการค้าที่ช าระเงินโดยผ่านศูนย์บริหารเงิน (Treasury Center : TC)         

 กรณีการค้าภายใต้ระบบการช าระเงินแบบทวิภาคี (Bilateral Payment 
Arrangement  : BPA) ระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย หรือ
ประเทศอื่น   

 กรณีการค้าภายใต้ระบบการช าระเงินแบบทวิภาคี ระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศอื่น   

 กรณกีารช าระเงินค่าขายสินค้าที่ส่งออกเป็นเงินสด   

 กรณีการส่งสินค้าออกทางอากาศยาน 

 กรณีผู้ขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรไม่ได้เป็นผู้ผลิตสินค้าที่ส่งออกและประสงค์
จะโอนสิทธิตามบัตรภาษีให้บุคคลอื่น  
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  หลักฐานแสดงการรับช าระเงินค่าขายสินค้าที่ส่งออกไปจ าหน่ายในต่างประเทศ 
และได้รับเงินค่าสินค้าเข้ามาในประเทศ 

  กรณีการค้าระหว่างประเทศตามปกติ 

 ให้ย่ืนหลักฐานแสดงการได้รับช าระเงนิค่าสนิคา้ที่ส่งออกไปยังต่างประเทศ เช่น Credit Note, 
Credit Advice  

 ระบุกำรน ำเงินตรำต่ำงประเทศหรือเงินบำทที่เป็นค่ำขำยสินค้ำที่ส่งออกส่งมำจำก
ต่ำงประเทศ 

 เอกสำรออกโดยธนำคำรพำณิชย์ หรือสถำบันกำรเงินที่ได้รับกำรรับรองจำกธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยให้ท ำหน้ำที่เหมือนธนำคำรพำณิชย์  

 ผู้ออกเอกสำรต้องเป็นสถำบันกำรเงินที่ได้รับช ำระเงินค่ำสินค้ำโดยตรงจำกต่ำงประเทศ  

 เอกสารหลักฐานแสดงการได้รับช าระเงินค่าสินค้าจะต้องมีข้อความระบุ 

 ชื่อผู้รับเงิน ตรงกับผู้ส่งสินค้ำออกสินค้ำตำมใบขนสินค้ำขำออก  

 เลขที่บัญชีรำคำสินค้ำ (Invoice)  

 แหล่งที่มำของเงิน  

 จ ำนวนเงินตรำต่ำงประเทศหรือเงินบำท  

 ผู้มีอ ำนำจลงนำมของธนำคำรพำณิชย์หรือสถำบันกำรเงินต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำม
ถูกต้อง โดยระบุชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง พร้อมประทับตรำธนำคำร  

 ผู้มีอ ำนำจลงนำมของบริษัท ห้ำงร้ำน ต้องลงลำยมือชื่อ พร้อมประทับตรำ (ถ้ำมี) รับรอง
เอกสำรที่ยื่นประกอบกำรขอรับเงินชดเชย 

 กรณีหลักฐานการช าระเงินแสดงการช าระเงินค่าสินค้าตามบัญชีราคาสินค้า ( Invoice) 
หลายฉบับ  

 ให้ระบุจ ำนวนเงินที่ช ำระแต่ละบัญชีรำคำสินค้ำ (Invoice) ให้ชัดเจน ซึ่งผู้มีอ ำนำจ  ลงนำม
ของธนำคำรพำณิชย์หรือสถำบันกำรเงินต้องลงลำยมือชื่อรับรอง 

 กรณีกำรช ำระเงินค่ำขำยสินค้ำที่ส่งออกเป็นเช็ค/ดรำฟท์ของสถำบันกำรเงินต่ำงประเทศ 
ให้แนบส ำเนำภำพถ่ำยเช็ค/ดรำฟท์ของธนำคำรพำณิชย์หรือสถำบันกำรเงินที่ท ำกำรแลกเปลี่ยนเงินตรำรับรอง 

 กรณีกำรช ำระเงินค่ำขำยสินค้ำที่ส่งออกเป็นเช็คเดินทำง ให้แนบส ำเนำภำพถ่ำยเช็คเดินทำง
ที่ธนำคำรพำณิชย์หรือสถำบันกำรเงินรับรอง และส ำเนำภำพถ่ำยหนังสือเดินทำงเข้ำประเทศไทยของผู้ซื้อ 

 กรณีกำรช ำระเงินค่ำขำยสินค้ำที่ส่งออกเป็นเงินสดด้วยเงินตรำไทยและ/หรือเงินตรำ
ต่ำงประเทศ ให้แนบส ำเนำภำพถ่ำยเอกสำรแสดงรำยละเอียดกำรรับช ำระเงินค่ำสินค้ำส่งออก พร้อมส ำเนำ
ภำพถ่ำยเอกสำรน ำเงินฝำกเข้ำบัญชีธนำคำรของผู้ส่งสินค้ำออกโดยระบุเลขท่ีบัญชีรำคำสินค้ำ  
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  กรณีการค้าที่ช าระเงินโดยผ่านศูนย์บริหารเงิน (Treasury Center : TC)  

 กรณีแบบตัวแทน (Agent) และแบบ Re-invoicing      

 ให้ยื่นหลักฐำนกำรรับโอนเงินช ำระค่ำสินค้ำส่งออกจำกต่ำงประเทศ ซึ่งออกโดยธนำคำร
พำณิชย์หรือสถำบันกำรเงินที่ได้รับกำรรับรองจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยให้ท ำหน้ำที่เหมือนธนำคำรพำณิชย์ 
โดยมีข้อควำมระบ ุ

 ชื่อผู้รับเงิน เป็นศูนย์บริหำรเงิน 

 เลขที่บัญชีรำคำสินค้ำ 

 วิธีกำรช ำระเงิน 

 แหล่งที่มำของเงิน  

 จ ำนวนเงินตรำต่ำงประเทศหรือเงินตรำสกุลเงินบำท  

 ผู้มีอ ำนำจลงนำมของธนำคำรพำณิชย์หรือสถำบันกำรเงินต้องลงลำยมือชื่อรับรอง
ควำมถูกต้อง โดยระบุชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง พร้อมประทับตรำธนำคำร  

 ผู้มีอ ำนำจลงนำมของบริษัท ห้ำงร้ำน ต้องลงลำยมือชื่อ พร้อมประทับตรำ (ถ้ำมี) 
รับรองเอกสำรที่ยื่นประกอบกำรขอรับเงินชดเชย 

 ให้ยื่นหลักฐำนกำรรับรองกำรรับช ำระค่ำสินค้ำส่งออกที่ออกโดยศูนย์บริหำรเงิน (TC) โดย
มีข้อควำมระบ ุ

 ชื่อผู้ส่งออก 

 เลขที่บัญชีรำคำสินค้ำ 

 ชื่อผู้ซื้อ  

 จ ำนวนเงิน  

 เลขที่อ้ำงอิงตำมเอกสำรหลักฐำนแสดงกำรได้รับช ำระเงินค่ำสินค้ำ 

 ผู้มีอ ำนำจลงนำมของศูนย์บริหำรเงิน ต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้อง โดยระบุชื่อ 
- สกุล ต ำแหน่ง พร้อมประทับตรำ (ถ้ำมี) 

 ผู้มีอ ำนำจลงนำมของบริษัท ห้ำงร้ำน ต้องลงลำยมือชื่อ พร้อมประทับตรำ (ถ้ำมี) รับรอง
เอกสำรที่ยื่นประกอบกำรขอรับเงินชดเชย 

 กรณีแบบหักกลบรายได้และภาระผูกพัน (Netting)  

 ต้องเป็นกำรหักกลบรำยได้และภำระผูกพัน โดยเป็นกำรหักกลบรำยได้เฉพำะธุรกรรม
น ำเข้ำ – ส่งออกสินค้ำระหว่ำงประเทศ ซึ่งมีรอบระยะเวลำหักกลบไม่เกิน 30 วัน 

 ให้ยื่นหลักฐำนกำรรับโอนเงินช ำระค่ำสินค้ำส่งออกจำกต่ำงประเทศ ซึ่งออกโดยธนำคำร
พำณิชย์หรือสถำบันกำรเงินที่ได้รับกำรรับรองจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยให้ท ำหน้ำที่เหมือนธนำคำรพำณิชย์ 
โดยมีข้อควำมระบ ุ
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 ชื่อผู้รับเงิน เป็นศูนย์บริหำรเงิน 

 เลขที่บัญชีรำคำสินค้ำ 

 วิธีกำรช ำระเงิน 

 แหล่งที่มำของเงิน  

 จ ำนวนเงินตรำต่ำงประเทศหรือเงินตรำสกุลเงินบำท  

 ผู้มีอ ำนำจลงนำมของธนำคำรพำณิชย์หรือสถำบันกำรเงินต้องลงลำยมือชื่อรับรอง
ควำมถูกต้อง โดยระบุชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง พร้อมประทับตรำธนำคำร  

 ผู้มีอ ำนำจลงนำมของบริษัท ห้ำงร้ำน ต้องลงลำยมือชื่อ พร้อมประทับตรำ (ถ้ำมี) 
รับรองเอกสำรที่ยื่นประกอบกำรขอรับเงินชดเชย 

 ให้ยื่นหลักฐำนกำรรับรองกำรรับช ำระค่ำสินค้ำส่งออกที่ออกโดยศูนย์บริหำรเงิน (TC)  

 เอกสำรสรุปกำรรับช ำระค่ำสินค้ำส่งออก ดังนี้ 

 กรณีมูลค่ำส่งออกมำกกว่ำมูลค่ำน ำเข้ำ ให้ระบุจ ำนวนสุทธิรับ  

 กรณีมูลค่ำน ำเข้ำมำกกว่ำมูลค่ำส่งออก ให้ระบุจ ำนวนสุทธิจ่ำย 

 หลักฐำนกำรรับช ำระค่ำสินค้ำส่งออกจำกต่ำงประเทศ โดยมีข้อควำมระบุ 

 ชื่อผู้ซื้อสินค้ำ 

 เลขที่ใบขนสินค้ำขำออก  

 จ ำนวนเงินที่เป็นมูลค่ำสินค้ำส่งออก ให้ระบุจ ำนวนเงินเป็นรำยบัญชีรำคำสินค้ำ 

 หลักฐำนกำรรับช ำระค่ำสินค้ำน ำเข้ำ โดยมีข้อควำมระบุ 

 ชื่อผู้ขำยสินค้ำในต่ำงประเทศ  

 เลขที่ใบขนสินค้ำขำเข้ำ 

 จ ำนวนเงินที่เป็นมูลค่ำสินค้ำน ำเข้ำ ให้ระบุจ ำนวนเงินเป็นรำยบัญชีรำคำสินค้ำ 

 ผู้มีอ ำนำจลงนำมของศูนย์บริหำรเงิน ต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้อง โดยระบุชื่อ 
- สกุล ต ำแหน่ง พร้อมประทับตรำ (ถ้ำมี) 

 ผู้มีอ ำนำจลงนำมของบริษัท ห้ำงร้ำน ต้องลงลำยมือชื่อ พร้อมประทับตรำ (ถ้ำมี) รับรอง
เอกสำรที่ยื่นประกอบกำรขอรับเงินชดเชย 
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  กรณีการค้าภายใต้ระบบการช าระเงินแบบทวิภาคี (Bilateral Payment 
Arrangement  : BPA)  

 กรณีการค้าภายใต้ระบบการช าระเงินแบบทวิภาคี กรณีการค้าภายใต้ระบบการช าระเงินแบบ
ทวิภาคีระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ให้แนบเอกสำรดังนี้ 

 ให้ยื่นหลักฐำนแสดงกำรได้รับช ำระเงินค่ำสินค้ำที่ส่งออกไปยังต่ำงประเทศ จ ำนวน 2 ฉบับ  

 หลักฐำนที่ออกโดยธนำคำรเพ่ือกำรส่งออกและกำรน ำเข้ำแห่งประเทศไทย ซึ่ง ผู้มี
อ ำนำจลงนำมได้ลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้อง โดยระบุชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง พร้อมประทับตรำธนำคำร และ 

 หลักฐำนที่ออกโดยธนำคำรพำณิชย์ ซึ่ง ผู้มีอ ำนำจลงนำมได้ลงลำยมือชื่อรับรองควำม
ถูกต้อง โดยระบุชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง พร้อมประทับตรำธนำคำร  

 หลักฐำนแสดงกำรได้รับช ำระเงินค่ำสินค้ำที่ส่งออกไปยังต่ำงประเทศที่ออกโดยธนำคำร
เพ่ือกำรส่งออกและน ำเข้ำแห่งประเทศไทย โดยมีข้อควำมระบ ุ

 เลขที่อ้ำงอิงของธนำคำรเพ่ือกำรส่งออกและน ำเข้ำแห่งประเทศไทย  

 ชื่อธนำคำรพำณิชย์ผู้รับเงินค่ำสินค้ำที่ส่งออก  

 วันที่โอนเงินเข้ำบัญชี 

 จ ำนวนเงินตรำต่ำงประเทศ สกุลเงิน และอัตรำแลกเปลี่ยนเงิน 

 จ ำนวนเงินบำทที่รับโอน 

 ผู้มีอ ำนำจลงนำมของธนำคำรเพ่ือกำรส่งออกและน ำเข้ำแห่งประเทศไทย ต้องลง
ลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้อง โดยระบุชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง พร้อมประทับตรำ (ถ้ำมี) 

 ผู้มีอ ำนำจลงนำมของบริษัท ห้ำงร้ำน ต้องลงลำยมือชื่อ พร้อมประทับตรำ (ถ้ำมี) 
รับรองเอกสำรที่ยื่นประกอบกำรขอรับเงินชดเชย 

    หลักฐำนแสดงกำรได้รับช ำระเงินค่ำสินค้ำที่ส่งออกไปยังต่ำงประเทศที่ออกโดยธนำคำร
พำณิชย์ โดยมีข้อควำมระบ ุ

 ชื่อและสถำนที่ตั้งของธนำคำรพำณิชย์ 

 เลขที่อ้ำงอิงของธนำคำรพำณิชย์ ซึ่งตรงกับเลขที่อ้ำงอิงของธนำคำรเพ่ือกำรส่งออกและ
น ำเข้ำแห่งประเทศไทย เพ่ือประโยชน์ในกำรยืนยันว่ำเป็นเงินค่ำขำยสินค้ำรำยเดียวกัน 

 ชื่อผู้รับเงิน (ผู้ส่งสินค้ำออก)  

 วันที่น ำเงินเข้ำบัญชีผู้ส่งสินค้ำออก  

 จ ำนวนเงินบำทที่โอนเข้ำบัญชี 

 ต้องมีข้อควำมระบุว่ำ “เป็นกำรช ำระค่ำสินค้ำตำม...”  

 เลขที่บัญชีรำคำสินค้ำ (Invoice) กรณีกำรช ำระเงินค่ำสินค้ำตำมบัญชีรำคำสินค้ำหลำย
ฉบับให้ระบุจ ำนวนเงินที่ช ำระแต่ละบัญชีรำคำสินค้ำ (Invoice) ให้ชัดเจน  
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 ผู้มีอ ำนำจลงนำมของธนำคำรพำณิชย์หรือสถำบันกำรเงิน ต้องลงลำยมือชื่อรับรอง
ควำมถูกต้อง โดยระบุชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง พร้อมประทับตรำ (ถ้ำมี) 

 ผู้มีอ ำนำจลงนำมของบริษัท ห้ำงร้ำน ต้องลงลำยมือชื่อ พร้อมประทับตรำ (ถ้ำมี) 
รับรองเอกสำรที่ยื่นประกอบกำรขอรับเงินชดเชย 

  กรณีการค้าภายใต้ระบบการช าระเงินแบบทวิภาคีระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศอื่น     

 ซึ่งมีลักษณะท ำนองเดียวกัน หรือกรณีที่มีกำรพัฒนำระบบ ให้ธนำคำรตัวแทนฝ่ำย
ต่ำงประเทศช ำระเงินแก่ธนำคำรเพ่ือกำรส่งออกและน ำเข้ำแห่งประเทศไทยเป็นเงินสกุลเงินบำท  

 ให้ถือปฏิบัติตำมกำรค้ำภำยใต้ระบบกำรช ำระเงินแบบทวิภำคี (Bilateral Payment  
Arrangement : BPA) ระหว่ำงประเทศไทยและประเทศมำเลเซีย โดยอนุโลม 
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  กรณกีารช าระเงินค่าขายสินค้าที่ส่งออกเป็นเงินสด   

  กรณีการช าระเงินค่าขายสินค้าที่ส่งออกเป็นเงินสด ด้วยเงินสกุลต่ำงประเทศหรือเงินบำท  

 ให้ผู้ส่งสินค้าออกยื่นหลักฐานแสดงการช าระเงิน ดังนี้ 

 หลักฐำนกำรน ำเงินเข้ำประเทศ (Foreign Currency Declaration Form)  

 ตำมแบบที่กรมศุลกำกรก ำหนด โดยเจ้ำหน้ำที่ศุลกำกร ณ ด่ำนศุลกำกรเป็นผู้รับรอง  

 ส ำเนำภำพถ่ำยหนังสือเดินทำงเข้ำประเทศ หรือส ำเนำภำพถ่ำยหลักฐำนกำรผ่ำน
แดนเข้ำมำในประเทศของผู้เดินทำง 

 ผู้มีอ ำนำจลงนำมของบริษัท ห้ำงร้ำน ต้องลงลำยมือชื่อ พร้อมประทับตรำ (ถ้ำมี) 
รับรองเอกสำรที่ยื่นประกอบกำรขอรับเงินชดเชย 

 หลักฐำนกำรหลักฐำนกำรน ำเงินฝำกเข้ำบัญชีธนำคำร โดยมีข้อควำมระบุ 

 ชื่อเจ้ำของบัญชีธนำคำร ต้องเป็นผู้ส่งสินค้ำออก 

 วันที่ที่น ำเงินเข้ำบัญชีธนำคำร 

 เลขที่บัญชีรำคำสินค้ำที่ส่งออกและได้รับค่ำสินค้ำเป็นเงินสด 

 จ ำนวนเงินที่เป็นมูลค่ำสินค้ำส่งออก ให้ระบุจ ำนวนเงินเป็นรำยบัญชีรำคำสินค้ำ 

 ผู้มีอ ำนำจลงนำมของบริษัท ห้ำงร้ำน ต้องลงลำยมือชื่อ พร้อมประทับตรำ (ถ้ำมี) 
รับรองเอกสำรที่ยื่นประกอบกำรขอรับเงินชดเชย 

  กรณีการส่งสินค้าออกทางอากาศยาน 

  ให้ผู้ส่งสินค้าออกยื่นหลักฐานแสดงค่าระวางบรรทุกเพิ่มเติม ดังนี้  

 ส ำเนำใบตรำส่งสินค้ำทำงอำกำศยำน (Air Waybill) โดยมีข้อควำมระบุ 

 เลขที่บัญชีรำคำสินค้ำ (Invoice) 

 เงื่อนไขกำรช ำระค่ำขนส่งสินค้ำโดยผู้ส่งสินค้ำออก 

 ตัวแทนบริษัทสำยกำรบินต้องลงลำยมือชื่อรับรองในส ำเนำถูกต้องพร้อมประทับตรำ (ถ้ำมี)  

 กรณีท่ีไม่มีกำรส ำแดงค่ำขนส่งสินค้ำในใบตรำส่งสินค้ำทำงอำกำศยำน (Air Waybill)  

 ให้ยื่นหลักฐำนแสดงกำรได้รับช ำระเงินค่ำขนส่งสินค้ำเพ่ิมเติมจำกเอกสำรที่ต้องยื่นตำมปกติ 

 ให้ผู้มีอ ำนำจลงนำมของบริษัท ห้ำงร้ำน ต้องลงลำยมือชื่อ พร้อมประทับตรำ (ถ้ำมี) รับรอง
เอกสำรที่ยื่นประกอบกำรขอรับเงินชดเชย 
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  กรณีผู้ขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรไม่ได้เป็นผู้ผลิตสินค้าที่ส่งออกและประสงค์
จะโอนสิทธิตามบัตรภาษีให้บุคคลอื่น  

 หากสินค้าที่ขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรมีอัตราเงินชดเชยค่าภาษีอากร ตั้งแต่ร้อยละ 1.5 
ขึ้นไปของราคาส่งออก ให้ผู้ส่งสินค้ำออกยื่นหลักฐำนเพ่ิมเติม ดังนี้ 

 ใบก ำกับภำษีหรือหลักฐำนกำรซื้อขำยอย่ำงอ่ืน โดยมีข้อควำมระบุ 

 เลขที่ และวัน เดือน ปี ที่ออกใบก ำกับภำษี  

 ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกำร ของผู้ประกอบกำรที่เป็นผู้ออกใบก ำกับภำษี 

 ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกำร ของผู้ประกอบกำรที่เป็นผู้รับใบก ำกับภำษี 

 สถำนประกอบกำรของผู้ขำยสินค้ำส่งออกในประเทศ 

 ชนิดสินค้ำ ประเภท ปริมำณและมูลค่ำของสินค้ำ  

 เงินภำษีมูลค่ำเพ่ิมที่ค ำนวณจำกมูลค่ำของสินค้ำ โดยแยกยอดเงินออกจำกมูลค่ำสินค้ำ  

 ให้ผู้มีอ ำนำจลงนำมของบริษัท ห้ำงร้ำน ต้องลงลำยมือชื่อ พร้อมประทับตรำ (ถ้ำมี) 
รับรองเอกสำรที่ยื่นประกอบกำรขอรับเงินชดเชย 
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  การขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรโดยระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 การยื่นค าขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรในระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

 การรับค าขอชดเชยค่าภาษีอากรในระบบแลกเปลี่ ยนข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

 การตรวจสอบค าขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรในระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 การอนุมัติวงเงินชดเชยบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ 
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 แผนภาพแสดงกระบวนการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรโดยระบบแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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  การยื่นค าขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรในระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 ค าขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (Compensation Request) 

 ค าขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (Compensation Request) แบ่งออก 
เป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

 ส่วนที่ 1 Compensation Request Control ประกอบด้วย 5 Fields 

 ส่วนที่ 2 Compensation Request Invoice ประกอบด้วย 11 Fields 

 ส่วนที่ 3 Compensation Request Detail ประกอบด้วย 9 Fields 

 ข้อมูลรับรองเอกสารการเงินตามบัญชีราคาสินค้า (Financial Reference) จากผู้รับรอง
เอกสารการเงิน ประกอบด้วย 14 Fields 

 หำก Field ใด ก ำหนดให้ต้องระบุค่ำ (Value = M) แต่ผู้บันทึกไม่สำมำรถหำข้อมูลได้ 

 ส ำหรับ Field ที่เป็น Alphabet (แสดงออกเป็นตัวอักษร) ให้ระบุค่ำเป็น N/A  

 ส ำหรับ Field ที่เป็น Numeric (แสดงออกเป็นตัวเลข) ให้ระบุค่ำเป็น 0 (ศูนย์) 

 ค่าในช่อง Format คือ อักษรย่อ ที่ใช้ในกำรอธิบำยรูปแบบชนิดของข้อมูล มีดังนี ้

อักษรย่อ ค ำอธิบำย 

n3 ข้อมูลชนิดตัวเลข (Numeric Characters) คงท่ี คือ 3 ตัวอักษร 

a3 ข้อมูลชนิดตัวอักษร (Alphabetic Characters) คงท่ี คือ 3 ตัวอักษร 

an3 ข้อมูลชนิดตัวอักษรหรือตัวเลข คงท่ี คือ 3 ตัวอักษร 

n..3 ข้อมูลชนิดตัวเลขควำมยำวข้อมูลแปรผันตำมควำมยำวสูงสุด 3 ตัวอักษร 

a..3 ข้อมูลชนิดตัวอักษรควำมยำวข้อมูลแปรผันตำมควำมยำวสูงสุด 3 ตัวอักษร 

an..3 ข้อมูลชนิดตัวอักษรหรือตัวเลขควำมยำวข้อมูลแปรผันตำมควำมยำวสูงสุด 3 ตัวอักษร 

n..16,2 ข้อมูลชนิดตัวเลขควำมยำวข้อมูลแปรผันตำมควำมยำวสูงสุด 16 ตัวอักษรรวมควำมยำว
ทศนิยมสูงสุด 2 ตัวอักษร (อนุญำตให้ตัวคั่นเป็นจุดทศนิยม “.”) 
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 การยื่นขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์  

 การยื่นขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรในระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์       

กรณีผู้ขอรับเงินชดเชยด ำเนินกำรโดยใช้วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีกำรอัตโนมัติอ่ืน ที่ใช้
เพ่ือที่จะท ำให้เกิดกำรกระท ำหรือกำรตอบสนองต่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือกำรปฏิบัติกำรใด ๆ ต่อระบบ
ชดเชยอำกรทั้งหมดหรือแต่บำงส่วน ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกำกรจะด ำเนินกำรโดยระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล
ทำงอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติในกำรตรวจสอบข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละครั้งที่มีกำรด ำเนินกำร หรือแต่
ละครั้งที่ระบบได้สร้ำงกำรตอบสนอง โดยปรำศจำกกำรตรวจสอบหรือกำรแทรกแซงโดยบุคคลธรรมดำ 

 การยื่นขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยที่ประสงค์จะยื่นขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกรโดยกำรท ำธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ จัดท ำข้อมูลค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกรตำมรูปแบบและมำตรฐำนที่ระบบคอมพิวเตอร์ของ
ศุลกำกร (ระบบชดเชยอำกร (Compensation System)) ก ำหนดไว้  

 การยื่นข้อมูลรับรองเอกสารการเงินตามบัญชีราคาสินค้า (Financial Reference) ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

กรณีผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยที่ประสงค์จะยื่นค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกรทำง อิเล็กทรอนิกส์ 
พร้อมกับข้อมูลรับรองเอกสำรกำรเงินตำมบัญชีรำคำสินค้ำ (Financial Reference) จำกผู้รับรองเอกสำรกำรเงิน 
เพ่ือขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกรในระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ 

 ให้ผู้ส่งสินค้ำออกส่งข้อมูลขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกรของใบขนสินค้ำขำออก พร้อมลง
ลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) เข้ำสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้รับรองเอกสำรกำรเงิน (ธนำคำร/
สถำบันกำรเงิน/ศูนย์บริหำรเงิน) เพ่ือขอรับรองเอกสำรกำรเงินตำมบัญชีรำคำสินค้ำ 

 ให้ผู้รับรองเอกสำรกำรเงิน (ธนำคำร/สถำบันกำรเงิน/ศูนย์บริหำรเงิน) ตรวจสอบจ ำนวน
เงินค่ำสินค้ำส่งออกที่รับเข้ำมำจริง ว่ำถูกต้องตรงตำมข้อมูลรำยกำรกำรรับซื้อเงินตรำต่ำงประเทศที่ธนำคำร
รับรองรำยบัญชีรำคำสินค้ำ  

 ในกำรรับรองกำรรับเงินค่ำขำยสินค้ำจำดต่ำงประเทศ ให้ผู้รับรองเอกสำรกำรเงิน จัดท ำ
ข้อมูลรับรองเอกสำรกำรเงินตำมบัญชีรำคำสินค้ำพร้อมลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์  (Digital Signature) 
ส่งกลับไปให้ผู้ยื่นค ำขอ 

 ให้ผู้ประสงค์จะยื่นค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ส่งข้อมูลค ำขอรับเงิน
ชดเชยค่ำภำษีอำกรพร้อมลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) และข้อมูลรับรองเอกสำรกำรเงิน
ตำมบัญชีรำคำสินค้ำที่ผู้รับรองเอกสำรกำรเงินลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) แล้วเข้ำสู่
ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกำกร 

 กรณีติดเงื่อนไขความเสี่ยง  

ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกำกรตรวจสอบข้อมูลขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกรในระบบแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์แล้ว พบว่ำติดเงื่อนไขควำมเสี่ยง ระบบจะปรับสถำนะค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร
จำกระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ เป็น “พบเจ้าหน้าที่ศุลกากร”   
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 ค าขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนที่ 1 Compensation Request Control 
ข้อมูลผู้ยื่นค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร ประกอบด้วย 5 Fields 

Seq. Value Field Name Format Field Description ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม 

1.  M Reference 
Number 

an13 เลขที่อ้ำงอิง 
xxxxnnnnnnnnn 
xxxx (4) = Profile Name 
nnnnnnnnn (9) = 
Running Number 

 4 หลักแรกตรวจสอบกับ
แฟ้มข้อมูล XML User  
 ไม่รับเลขที่อ้ำงอิงที่ออก
เลขที่ค ำขอรับเงินชดเชยให้แล้ว 

2.  M Export 
Declaration 
Number 

an..14 เลขที่ใบขนสินค้ำขำออก   
ที่ยื่นขอรับเงินชดเชย 

 ใบขนสินค้ำขำออกต้องมี
สถำนะรับบรรทุกแล้ว 

3.  M Compensation 
Tax Incentive ID 

an..17 เลขทะเบียนผู้รับเงินชดเชย  เป็นนิติบุคคลหรือบุคคล
เดียวกับผู้ส่งออกตำมใบขนสินค้ำ
ขำออกที่ยื่นขอรับเงินชดเชย 

4.  M FOB Value Baht n..16,2 มูลค่ำสินค้ำส่งออกไปตำม
จริงตำมรำคำ F.O.B. หรือ
จ ำนวนเงินค่ำสินค้ำส่งออก  
ที่รับเข้ำมำจริง (เงินบำท) 

 มูลค่ำสินค้ำสง่ออกไปตำมจริง 
ตำมรำคำ F.O.B. หรือจ ำนวนเงิน
ค่ำสินค้ำส่งออกท่ีรับเข้ำมำจริง 
จ ำนวนใดน้อยกว่ำ ให้แสดง
จ ำนวนนั้น 

5.  M Compensation 
Value Baht 

n..16,2 จ ำนวนเงินที่ยื่นขอชดเชย  ยอดรวมของจ ำนวนเงิน
ชดเชยที่ยื่นขอชดเชยในแต่ละ
รำยกำร 
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 ค าขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนที่ 2 Compensation Request Invoice 
ข้อมูลกำรได้รับกำรช ำระค่ำสินค้ำมำจำกต่ำงประเทศ รำยบัญชีรำคำสินค้ำ ประกอบด้วย 13 Fields  

Seq. Value Field Name Format Field Description ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม 

1.  M Invoice Number an..35 เลขที่บัญชีรำคำสินค้ำ  มีค่ำเท่ำกับเลขที่บัญชี
รำคำสินค้ำช่อง Invoice 
Number ในใบขนสินค้ำขำออก
ที่ยื่นขอรับเงินชดเชย 

2.  M Invoice Date n8 วันที่บัญชีรำคำสินค้ำ      
ระบุเป็น ปี ค.ศ. เดือน วัน 
(CCYYMMDD) 

 มีค่ำเท่ำกับวันที่บัญชีรำคำ
สินค้ำช่อง Invoice Date ใน  
ใบขนสินค้ำขำออกที่ยื่นขอรับ
เงินชดเชย 

3.  M Purchase Order 
Number 

an..35 เลขที่ใบสั่งซื้อ  มีค่ำเท่ำกับเลขที่ใบสั่งซื้อ
ช่อง Purchase Order 
Number ในใบขนสินค้ำขำออก
ที่ยื่นขอรับเงินชดเชย 

4.  M Consignee 
Name 

an..70 ชื่อผู้โอนเงินค่ำสินค้ำส่งออก
ที่รับเข้ำมำจริง 

 มีค่ำเท่ำกับชื่อผู้ซื้อ/ผู้รับ
ของ ช่อง Consignee Name 
Number ในใบขนสินค้ำขำออก
ที่ยื่นขอรับเงินชดเชย 

5.  M Purchase 
Country Code 

a2 รหัสประเทศท่ีโอนเงินค่ำ
สินค้ำส่งออก 

 มีค่ำเท่ำกับรหัสประเทศ
ของผู้ซื้อ/ผู้รับของ ช่อง 
Country Code ในใบขนสินค้ำ
ขำออกที่ยื่นขอรับเงินชดเชย 

6.  M Total Invoice 
Amount Baht 

n..16,2 จ ำนวนเงินค่ำสินค้ำส่งออก  
ที่รับเข้ำมำจริงตำมรำยกำร
กำรรับซื้อเงินตรำ
ต่ำงประเทศท่ีธนำคำรรับรอง
รำยบัญชีรำคำสินค้ำ 

 มีค่ำน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ
ยอดเงินรวมของรำคำสินค้ำ  
ตำมบัญชีรำคำสินค้ำ ช่อง 
Total Invoice Amount      
ในใบขนสินค้ำขำออกท่ียื่น
ขอรับเงินชดเชย 

7.  M Bank Document  
Reference 

an..35 เลขที่อ้ำงอิงทำงกำรเงิน     
ในกำรซื้อขำยสินค้ำระหว่ำง
ประเทศ 

 กรณีรับเงินค่ำสินค้ำผ่ำน
ธนำคำรพำณิชย์ ให้ระบุเลขท่ี
อ้ำงอิงทำงกำรเงินในกำรซื้อ
ขำยสินค้ำระหว่ำงประเทศท่ี
ธนำคำรพำณิชย์ออกให้ 
 กรณีรับเงินค่ำสินค้ำผ่ำน
ศูนย์บริหำรเงิน ให้ระบุเลขท่ี
อ้ำงอิงทำงกำรเงินในกำรซื้อขำย



คู่มือการด าเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการชดเชยค่าภาษีอากร 
ด้วยบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Tax Compensation)                

หน้า 46  จาก 108 

Seq. Value Field Name Format Field Description ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม 
สินค้ำระหว่ำงประเทศที ่     
ศูนย์บริหำรเงินออกให้ 
 กรณีรับเงินค่ำสินค้ำด้วย
เงินสด หรือตรำสำรทำงกำรเงิน
อ่ืน ๆ ให้ระบุรหัสท่ำ ที่ หรือ 
สนำมบิน ที่ผู้ซื้อน ำเงินสด     
เข้ำมำในรำชอำณำจักร 

8.  M Bank Account 
Number 

an..35 เลขที่บัญชีธนำคำรที่รับเงิน
ค่ำสินค้ำส่งออก  

 กรณีรับเงินค่ำสินค้ำผ่ำน
ธนำคำรพำณิชย์ให้ระบุเลขที่
บัญชีธนำคำร 
 กรณีรับเงินค่ำสินค้ำผ่ำน
ศูนย์บริหำรเงินให้ระบุเลขท่ี
รำยกำรรับเงินที่ศูนย์บริหำรเงิน
ออกให้ 
 กรณีอ่ืน ๆ ให้ระบุ N/A 

9.  M Bank Code  n..3 รหัสธนำคำรที่รับเงินค่ำ
สินค้ำส่งออก ของผู้ยื่น      
ค ำขอรับเงินชดเชย 

 กรณีรับเงินค่ำสินค้ำผ่ำน
ธนำคำรพำณิชย์ให้ระบุรหัส
ธนำคำร 
 กรณีอ่ืน ๆ ให้ระบุ N/A 

10.  M Bank Branch 
Code 

n..6 รหัสสำขำธนำคำรที่รับเงิน  
ค่ำสินค้ำส่งออก ของผู้ยื่น   
ค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษี
อำกร 

 กรณีรับเงินค่ำสินค้ำผ่ำน
ธนำคำรพำณิชย์ให้ระบุรหัส
สำขำธนำคำร 
 กรณีอ่ืน ๆ ให้ระบุ N/A 

11.  M Financial 
Transaction 
Date 

n8 วันที่รับเงินค่ำสินค้ำส่งออก  
ที่รับเข้ำมำจริง ระบุค่ำเป็น  
ปี ค.ศ. เดือน วัน 
(CCYYMMDD) 

 กรณีรับเงินค่ำสินค้ำผ่ำน
ธนำคำรพำณิชย์ ให้ระบตำม
Financial Transaction Date 
ในข้อมูลรับรองเอกสำรกำรเงิน
ตำมบัญชีรำคำสินค้ำจำก        
ผู้รับรองเอกสำรทำงกำรเงิน 
 กรณีรับเงินค่ำสินค้ำผ่ำน
ศูนย์บริหำรเงิน ให้ระบุค่ำ   
วันที่รับเงินตำมข้อมูลจำก   
ศูนย์บริหำรเงิน 
 กรณีอ่ืน ๆ ให้ระบุค่ำวันที่
รับเงินจริง  
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Seq. Value Field Name Format Field Description ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม 

12.  M Financial 
Company tax 
number 

an..17 เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีของ 
ผู้รับรองเอกสำรทำงกำรเงิน 

 กรณีรับเงินค่ำสินค้ำผ่ำน
ธนำคำรพำณิชย์ให้ระบุเลข
ประจ ำตัวผูเ้สียภำษีอำกรธนำคำร 
 กรณีรับเงินค่ำสินค้ำผ่ำน
ศูนย์บริหำรเงินให้ระบุเลข
ประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกรศูนย์
บริหำรเงิน 
 กรณีอ่ืน ๆ ให้ระบุ N/A 

13.  M Financial Tax 
Incentive ID 

an..17 เลขทะเบียนสิทธิประโยชน์
ของผู้รับรองเอกสำรทำง 
กำรเงิน 

 กรณีรับเงินค่ำสินค้ำผ่ำน
ธนำคำรพำณิชย์ให้ระบุเลข
ทะเบียนสิทธิประโยชน์ของ
ธนำคำร 
 กรณีรับเงินค่ำสินค้ำผ่ำน
ศูนย์บริหำรเงินให้ระบุเลข
ทะเบียนสิทธิประโยชน์ของ 
ศูนย์บริหำรเงิน 
 กรณีอ่ืน ๆ ให้ระบุ N/A 
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 ค าร้องขอรับเงินชดเชยทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนที่ 3 Compensation Request Detail 
ข้อมูลรำยกำรในใบขนสินค้ำขำออกที่ยื่นขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร ประกอบด้วย 9 Fields 

Seq. Value Field Name Format Field Description ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม 

1.  M Export 
Declaration Line 
Number 

n..4 ล ำดับรำยกำรในใบขนสินค้ำ
ขำออกที่ยื่นขอรับเงินชดเชย 

 รำยกำรในใบขนสินค้ำ    
ขำออกที่ยื่นขอรับเงินชดเชย
ต้องระบุใช้สิทธิ์ชดเชยอำกร 
(Compensation มีค่ำ    
เท่ำกับ Y) 

2.  M Invoice Number an..35 เลขที่บัญชีรำคำสินค้ำ  มีค่ำเท่ำกับเลขที่บัญชี
รำคำสินค้ำช่อง Invoice 
Number ในรำยกำรในใบขน
สินค้ำขำออกท่ียื่นขอรับเงิน
ชดเชย 

3.  M Invoice Item 
Number 

n..4 ล ำดับรำยกำรในบัญชีรำคำ
สินค้ำ 

 มีค่ำเท่ำกับล ำดับรำยกำร
ในบัญชีรำคำสินค้ำช่อง 
Invoice Item Number ใน
รำยกำรในใบขนสินค้ำขำออกที่
ยื่นขอรับเงินชดเชย 

4.  M Tariff Code n..12 รหัสพิกัดศุลกำกรที่ขอชดเชย  มีค่ำเท่ำกับรหัสพิกัด
ศุลกำกร ช่อง Tariff Code ใน
รำยกำรในใบขนสินค้ำขำออก   
ที่ยื่นขอรับเงินชดเชย 

5.  M Quantity  n..14,2 ปริมำณที่ขอชดเชย  มีค่ำน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ
ปริมำณ ช่อง Quantity ใน
รำยกำรในใบขนสินค้ำขำออก  
ที่ยื่นขอรับเงินชดเชย 

6.  M Quantity Unit 
Code 

an..3 หน่วยของปริมำณท่ีขอ
ชดเชย 

 มีค่ำเท่ำกับหน่วยของ
ปริมำณ ช่อง Quantity Unit 
Code ในรำยกำรในใบขนสินค้ำ
ขำออกที่ยื่นขอรับเงินชดเชย 

7.  M FOB Value Baht n..16,2 มูลค่ำสินค้ำส่งออกไปตำม
จริงตำมรำคำ F.O.B. หรือ
จ ำนวนเงินค่ำสินค้ำส่งออกท่ี
รับเข้ำมำจริง เงินบำทในแต่
ละรำยกำร 

 มีค่ำเท่ำกับมูลค่ำสินค้ำ
ส่งออกตำมมูลค่ำสินค้ำ F.O.B. 
ตำมใบขนสินค้ำขำออกในแต่ละ
รำยกำร หรือจ ำนวนเงินค่ำ
สินค้ำส่งออกท่ีรับเข้ำมำจริงใน
แต่ละรำยกำร 
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Seq. Value Field Name Format Field Description ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม 

8.  M Compensation 
Rate 

n..10,2 อัตรำชดเชยที่ได้รับตำม
ประเภทพิกัดตำมประกำศ
ของคณะกรรมกำรชดเชยค่ำ
ภำษีอำกรสินค้ำส่งออกที่ 
ผลิตในรำชอำณำจักร 

 ตรวจสอบข้อมูลกับ
แฟ้มข้อมูลอัตรำชดเชย 
 เป็นอัตรำชดเชยที่ได้รับ
ตำมประเภทรหัสพิกัดศุลกำกร
ที่ขอชดเชย (Tariff Code) 

9.  M Compensation 
Value Baht 

n..16,2 จ ำนวนเงินชดเชยที่ยื่นขอ
ชดเชยในแต่ละรำยกำร 

 มีค่ำเท่ำกับผลคูณของ
อัตรำชดเชย กับมูลค่ำสินค้ำ 
F.O.B. หรือจ ำนวนเงินค่ำสินค้ำ
ส่งออกที่รับเข้ำมำจริงในแต่ละ
รำยกำร 
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 ข้อมูลรับรองเอกสารการเงินตามบัญชีราคาสินค้า (Financial Reference) จากผู้รับรอง
เอกสารการเงิน ประกอบด้วย 16 Fields 

Seq. Value Field Name Format Field Description ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม 

1.  M Financial 
Reference 
Number 

an13 เลขที่รับรองเอกสำรกำรเงิน
ของผู้รับรองเอกสำรกำรเงิน 
xxxxnnnnnnnnn 
xxxx (4) = Profile Name 
nnnnnnnnn (9) = 
Running Number 

 4 หลักแรกตรวจสอบกับ
แฟ้มข้อมูล XML User  
 ไม่รับเลขที่รับรองเอกสำร
กำรเงินออกเลขที่ค ำขอรับเงิน
ชดเชยให้แล้ว 

2.  M Export 
Declaration 
Number 

an..14 เลขที่ใบขนสินค้ำขำออกท่ียื่น
ขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร 

 เลขที่ใบขนสินค้ำขำออก  
ที่ผู้ยื่นขอรับเงินชดเชยค่ำภำษี
อำกรขอให้รับรองเอกสำร
ทำงกำรเงิน 

3.  M Invoice Number an..35 เลขที่บญัชีรำคำสินค้ำ  เลขที่บัญชีรำคำสินค้ำที่   
ผู้ยื่นขอรับเงินชดเชยค่ำภำษี
อำกรขอให้รับรองเอกสำร
ทำงกำรเงิน 

4.  M Invoice Date n8 วันที่บัญชีรำคำสินค้ำ     
ระบุเป็น ปี ค.ศ. เดือน วัน 
(CCYYMMDD) 

 วันที่บัญชีรำคำสินค้ำที่     
ผู้ยื่นขอรับเงินชดเชยค่ำภำษี
อำกรขอให้รับรองเอกสำร
ทำงกำรเงิน 

5.  M Consignee 
Name 

an..70 ชื่อผู้โอนเงินค่ำสินค้ำส่งออก
ที่รับเข้ำมำจริง 

 ชื่อผู้โอนเงินค่ำสินค้ำ
ส่งออกให้ผู้ยื่นขอรับเงินชดเชย
ค่ำภำษีอำกรขอให้รับรอง
เอกสำรทำงกำรเงิน 

6.  M Purchase 
Country Code 

a2 รหัสประเทศท่ีโอนเงินค่ำ
สินค้ำส่งออก 

 รหัสประเทศท่ีโอนเงินค่ำ
สินค้ำส่งออกให้ผู้ยื่นขอรับเงิน
ชดเชยค่ำภำษีอำกรขอให้
รับรองเอกสำรทำงกำรเงิน 

7.  M Total Invoice 
Amount Baht 

n..16,2 จ ำนวนเงินค่ำสินค้ำส่งออก  
ที่รับเข้ำมำจริงตำมรำยกำร
กำรรับซื้อเงินตรำต่ำงประเทศ
ที่ธนำคำรรับรองรำยบัญชี
รำคำสินค้ำ 

 จ ำนวนเงินค่ำสินค้ำส่งออก  
ที่รับเข้ำมำจริงตำมรำยกำร  
กำรรับซื้อเงินตรำต่ำงประเทศ 
ที่ธนำคำรรับรองรำยบัญชีรำคำ
สินค้ำให้ 

8.  M Purchase Order 
Number 

an..35 เลขที่ใบสั่งซื้อ  เลขที่ใบสั่งซื้อที่ผู้ยื่นขอรับ
เงินชดเชยค่ำภำษีอำกรขอให้
รับรองเอกสำรทำงกำรเงิน 
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Seq. Value Field Name Format Field Description ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม 

9.  M Bank Document 
Reference 

an..35 เลขที่อ้ำงอิงทำงกำรเงินใน
กำรซื้อขำยสินค้ำระหว่ำง
ประเทศ 

 เลขที่อ้ำงอิงทำงกำรเงิน 
ในกำรซื้อขำยสินค้ำระหว่ำง
ประเทศ ที่ผู้รับรองเอกสำร
กำรเงินออกให้ 

10.  M Bank Account 
Number 

an..35 เลขที่บัญชีธนำคำร    เลขที่บัญชีธนำคำรที่รับเงิน
ค่ำสินค้ำส่งออกของผู้ยื่นขอรับ
เงินชดเชยค่ำภำษีอำกร ขอให้
รับรองเอกสำรทำงกำรเงิน 

11.  M Bank Code  n..3 รหัสธนำคำร รหัสธนำคำรที่รับเงินค่ำสินค้ำ
ส่งออกของผู้ยื่นขอรับเงิน
ชดเชยค่ำภำษีอำกรขอให้
รับรองเอกสำรทำงกำรเงิน 

12.  M Bank Branch 
Code 

n..6 รหัสสำขำธนำคำร  รหัสสำขำธนำคำรที่รับเงิน
ค่ำสินค้ำส่งออกของผู้ยื่นขอรับ
เงินชดเชยค่ำภำษีอำกรขอให้
รับรองเอกสำรทำงกำรเงิน 

13.  M Financial 
Transaction 
Date 

n8 วันที่รับเงินค่ำสินค้ำส่งออก  
ระบุค่ำเป็น ปี ค.ศ. เดือน วัน 
(CCYYMMDD) 

 วันที่รับเงินค่ำสินค้ำส่งออก 
ที่รับเข้ำมำจริงตำมรำยกำร  
กำรรบัซื้อเงินตรำต่ำงประเทศ 
ที่ธนำคำรรับรอง 

14.  M Financial 
Company tax 
number 

an..17 เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีของ 
ผู้รับรองเอกสำรทำงกำรเงิน 

 เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี
ของ ผู้รับรองเอกสำรทำงกำร
เงิน 

15.  M Financial Tax 
Incentive ID 

an..17 เลขทะเบียนสิทธิประโยชน์
ของผู้รับรองเอกสำรทำง 
กำรเงิน 

 เลขทะเบียนสิทธิประโยชน์
ของผู้รับรองเอกสำรทำง 
กำรเงิน 

16.  M Reference 
Number 

an13 เลขที่อ้ำงอิงค ำขอรับเงิน
ชดเชยค่ำภำษีอำกรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ 

 มีค่ำเท่ำกับเลขที่อ้ำงอิงค ำ
ขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกรที่
ยื่นขอรับเงินชดเชย 
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 กำรยื่นค ำขอรับเงินชดเชยหรือกำรด ำเนินกำรใด ๆ กับระบบชดเชยอำกร (Compensation 
System) เฉพำะที่กระท ำในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับระบบคอมพิวเตอร์โดยกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ ให้มีก ำหนดเวลำตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง โดยไม่เว้นวันหยุดรำชกำร 

 กำรด ำเนินกำรยื่นเอกสำรกับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ให้หมำยควำมรวมถึง กำรส่งข้อมูลโดยกำร
แลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติเข้ำสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของระบบชดเชยอำกร (Compensation 
System)  

 กำรส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ส่งข้อมูลค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกรเข้ำสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์ของศุลกำกร ทดแทนเอกสำรใด ๆ หำกระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกำกรผู้รับข้อมูลได้ท ำกำรตอบ
รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นในกำรผ่ำนพิธีกำรแล้ว ถือเป็นกำรยื่นเอกสำรนั้น ๆ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยศุลกำกร
และตำมพระรำชบัญญัติชดเชยค่ำภำษีอำกรสินค้ำส่งออกท่ีผลิตในรำชอำณำจักร พ.ศ. 2524 แล้ว  
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  การรับค าขอชดเชยค่าภาษีอากรในระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 การตรวจสอบข้อมูลค าขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรในระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล   
ทางอิเล็กทรอนิกส์  

 ระบบชดเชยอำกรจะตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร กับ
ระบบแฟ้มข้อมูลอ้ำงอิงและระบบพิธีกำรส่งออก (e-Export)  

 กรณีมีกำรส่งข้อมูลรับรองเอกสำรกำรเงินตำมบัญชีรำคำสินค้ำ (Financial Reference) จำก
ผู้รับรองเอกสำรกำรเงิน ระบบชดเชยอำกรจะตรวจสอบควำมถูกต้องของควำมสัมพันธ์ของผู้ยื่นค ำขอรับเงิน
ชดเชยค่ำภำษีอำกรกับผู้รับรองเอกสำรทำงกำรเงิน (Financial Tax Incentive ID) กับระบบทะเบียนสิทธิ
ประโยชน์  

  กรณีพบข้อผิดพลาด  

 ในกำรตรวจสอบควำมถูกต้องกับแฟ้มข้อมูลอ้ำงอิง หรือในกำรตรวจสอบข้อมูลกับระบบ  
พิธีกำรส่งออก (e-Export) หำกพบข้อผิดพลำด  

 ระบบชดเชยอำกรจะตอบรหัสข้อผิดพลำดกลับไปให้ผู้ส่งข้อมูล โดยถือเป็นกำรปฏิเสธกำร
ยื่นค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร 

 รหัสข้อผิดพลำด เช่น 

 เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกรของลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์  ไม่ตรงกับเลขประจ ำตัว    
ผู้เสียภำษีอำกรของผู้ยื่นค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร 

 ผู้ยื่นค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกรไม่ใช่ผู้ส่งของออกตำมใบขนสินค้ำขำออก 

 ใบขนสินค้ำขำออกสถำนะยังไม่รับรองกำรส่งออก 

 ส่งข้อมูลค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกรภำยหลัง 1 ปี นับแต่วันส่งออก 

 ใบขนสินค้ำขำออกได้รับชดเชยอำกรแล้ว 

 ใบขนสินค้ำขำออกได้รับเลขท่ีค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกรแล้ว 

 รำยกำรที่ขอรับเงินชดเชยไม่ระบุใช้สิทธิ์ชดเชยอำกร  

 รำยกำรที่ขอรับเงินชดเชยไม่ระบุมีถิ่นก ำเนิดในประเทศไทย 

  การปฎิเสธการยื่นค าขอรับเงินชดเชยโดยตอบรหัสข้อผิดพลาดกลับไปให้ผู้ส่งข้อมูล     
ไม่ตัดสิทธิ์ในการยื่นค าขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 

 กรณีไม่พบข้อผิดพลาด ในกำรตรวจสอบควำมถูกต้องกับแฟ้มข้อมูลอ้ำงอิงและระบบพิธีกำร
ส่งออก (e-Export) ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกำกรจะก ำหนดเลขที่ค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกรทำง
อิเล็กทรอนิกส์พร้อมสถำนะ และแจ้งเลขที่ค ำขอรับเงินชดเชยทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ตอบกลับไปยังผู้ส่ง
ข้อมูล โดยถือเป็นกำรยื่นค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกรโดยถูกต้องต่อพนักงำนศุลกำกรแล้ว 
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   การตรวจสอบค าขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรในระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 การตรวจสอบข้อมูลค าขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร 

 ค าขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนที่ 1 Compensation Request Control 

Seq. Field Name Field Description เงื่อนไขกำรตรวจสอบ 
1.  Reference Number เลขที่อ้ำงอิง  4 หลักแรกตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูล 

XML User  
 ไม่รับเลขที่อ้ำงอิงที่ออกเลขที่     
ค ำขอรับเงินชดเชยทำงระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ให้แล้ว 

2.  Export Declaration 
Number 

เลขที่ใบขนสินค้ำขำออกท่ียื่นขอรับ
เงินชดเชย 

 ใบขนสินค้ำขำออกต้องมีสถำนะ
รับรองกำรส่งออกแล้ว 
 ใบขนสินค้ำขำออกต้องยังเคยไม่ยื่น
ขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร 

3.  Compensation Tax 
Incentive ID 

เลขทะเบียนผู้รับเงินชดเชย  ต้องมีค่ำเท่ำกับเลขทะเบียนผู้รับ
เงินชดเชยค่ำภำษีอำกร ช่อง Import 
Tax Incentives ID ในใบขนสินค้ำขำออก
ที่ยื่นขอรับเงินชดเชย 

4.  FOB Value Baht มูลค่ำสินค้ำส่งออกไปตำมจริงตำม
รำคำ F.O.B. หรือจ ำนวนเงินค่ำ
สินค้ำส่งออก ที่รับเข้ำมำจริง (เงิน
บำท) 

 ต้องมีค่ำน้อยกว่ำ หรือเท่ำกับรำคำ 
FOB บำทที่ส่งออกจริง ในใบขนสินค้ำ     
ขำออกที่ยื่นขอรับเงินชดเชย 

5.  Compensation 
Value Baht 

จ ำนวนเงินที่ยื่นขอชดเชย  ต้องมีค่ำเท่ำกับยอดรวมของจ ำนวน
เงินชดเชยที่ยื่นขอชดเชยในแต่ละ
รำยกำร 
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 ค าขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนที่ 2 Compensation Request Invoice  

Seq. Field Name Field Description เงื่อนไขกำรตรวจสอบ 
1.  Invoice Number เลขที่บัญชีรำคำสินค้ำ  ต้องมีค่ำเท่ำกับเลขที่บัญชีรำคำ

สินค้ำช่อง Invoice Number ในใบขน
สินค้ำขำออกท่ียื่นขอรับเงินชดเชย 

2.  Invoice Date วันที่บัญชีรำคำสินค้ำ  ต้องมีค่ำเท่ำกับวันที่บัญชีรำคำ
สินค้ำช่อง Invoice Date ในใบขนสินค้ำ
ขำออกที่ยื่นขอรับเงินชดเชย 

3.  Purchase Order 
Number 

เลขที่ใบสั่งซื้อ  ต้องมีค่ำเท่ำกับเลขที่ใบสั่งซื้อช่อง 
Purchase Order Number ในใบขน
สินค้ำขำออกท่ียื่นขอรับเงินชดเชย 

4.  Consignee Name ชื่อผู้โอนเงินค่ำสินค้ำส่งออกท่ีรับเข้ำ
มำจริง 

 ต้องมีค่ำเท่ำกับชื่อผู้ซื้อ/ผู้รับของ 
ช่อง Consignee Name Number ใน
ใบขนสินค้ำขำออกที่ยื่นขอรับเงินชดเชย 

5.  Purchase Country 
Code 

รหัสประเทศท่ีโอนเงินค่ำสินค้ำ
ส่งออก 

 ต้องมีค่ำเท่ำกับรหัสประเทศของ    
ผู้ซื้อ/ผู้รับของ ช่อง Country Code    
ในใบขนสินค้ำขำออกท่ียื่นขอรับเงิน
ชดเชย 

6.  Total Invoice 
Amount Baht 

จ ำนวนเงินค่ำสินค้ำส่งออก  ที่รับเข้ำ
มำจริงตำมรำยกำรกำรรับซื้อเงินตรำ
ต่ำงประเทศท่ีธนำคำรรับรองรำย
บัญชีรำคำสินค้ำ 

 ต้องมีค่ำน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ
ยอดเงินรวมของรำคำสินค้ำตำมบัญชี
รำคำสินค้ำ ช่อง Total Invoice 
Amount ในใบขนสินค้ำขำออกท่ียื่น
ขอรับเงินชดเชย 

7.  Bank Document  
Reference 

เลขที่อ้ำงอิงทำงกำรเงินในกำรซื้อ
ขำยสินค้ำระหว่ำงประเทศ 

 ต้องมีค่ำตรงกับ Bank Document  
Reference ในข้อมูลรับรองเอกสำร
กำรเงินตำมบัญชีรำคำสินค้ำจำก        
ผู้รับรองเอกสำรทำงกำรเงิน 

8.  Bank Account 
Number 

เลขที่บัญชีธนำคำรที่รับเงินค่ำสินค้ำ
ส่งออก ของผู้ยื่นค ำขอรับเงินชดเชย  

 ต้องมีค่ำตรงกับ Bank Account 
Number ในข้อมูลรับรองเอกสำร
กำรเงินตำมบัญชีรำคำสินค้ำจำก        
ผู้รับรองเอกสำรทำงกำรเงิน 

9.  Bank Code  รหัสธนำคำรที่รับเงินค่ำสินค้ำส่งออก   ต้องมีค่ำตรงกับ Bank Code ใน
ข้อมูลรับรองเอกสำรกำรเงินตำมบัญชี
รำคำสินค้ำจำกผู้รับรองเอกสำรทำง 
กำรเงิน 
 ต้องเป็นธนำคำรเดียวกับ 
Financial Company Tax Number  
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Seq. Field Name Field Description เงื่อนไขกำรตรวจสอบ 
10.  Bank Branch Code รหัสสำขำธนำคำร ที่รับเงินค่ำสินค้ำ

ส่งออก  
 ต้องมีค่ำตรงกับ Bank Branch 
Code ในข้อมูลรับรองเอกสำรกำรเงิน
ตำมบัญชีรำคำสินค้ำ จำกผู้รับรอง
เอกสำรทำงกำรเงิน 

11.  Financial 
Transaction Date 

วันที่รับเงินค่ำสินค้ำส่งออกท่ีรับเข้ำ
มำจริงตำมรำยกำรกำรรับซื้อเงินตรำ
ต่ำงประเทศท่ีธนำคำรรับรอง  

 ต้องมีค่ำตรงกับ Financial 
Transaction Date ในข้อมูลรับรอง
เอกสำรกำรเงินตำมบัญชีรำคำสินค้ำ 
จำกผู้รับรองเอกสำรทำงกำรเงิน 

12.  Financial Company 
tax number 

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีของผู้รับรอง
เอกสำรทำงกำรเงิน 

 ต้องมีค่ำตรงกับ Financial 
Company Tax Number ในข้อมูล
รับรองเอกสำรกำรเงินตำมบัญชีรำคำ
สินค้ำจำกผู้รับรองเอกสำรทำงกำรเงิน
 ต้องมีค่ำตรงกับ Formula Number 
ในรำยกำรในใบขนสินค้ำขำออกที่ยื่น
ขอรับเงินชดเชย 
 ต้องเป็นธนำคำรเดียวกับ Bank 
Code 

13.  Financial Tax 
Incentive ID 

เลขทะเบียนสิทธิประโยชน์ของ      
ผู้รับรองเอกสำรทำงกำรเงิน 

 ต้องมีค่ำตรงกับ Financial Tax 
Incentive ID ในค ำขอรับเงินชดเชยค่ำ
ภำษีอำกร 
 ต้องมีค่ำตรงกับ Formula 
Number ในรำยกำรในใบขนสินค้ำขำ
ออกท่ียื่นขอรับเงินชดเชย 
 ต้องเป็นเลขทะเบียนสิทธิประโยชน์
ของเลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีของผู้รับรอง
เอกสำรทำงกำรเงิน (Financial 
Company tax number) 
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 ค าร้องขอรับเงินชดเชยทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนที่ 3 Compensation Request Detail  

Seq. Field Name Field Description ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม 
1.  Export Declaration 

Line Number 
ล ำดับรำยกำรในใบขนสินค้ำขำออกท่ี
ยื่นขอรับเงินชดเชย 

 รำยกำรในใบขนสินค้ำขำออกท่ียื่น
ขอรับเงินชดเชยต้องระบุใช้สิทธิ์ชดเชย
อำกร (Compensation มีค่ำเท่ำกับ Y) 

2.  Invoice Number เลขที่บัญชีรำคำสินค้ำ  ต้องมีค่ำเท่ำกับเลขที่บัญชีรำคำ
สินค้ำช่อง Invoice Number ใน
รำยกำรในใบขนสินค้ำขำออกที่ยื่นขอ  
รับเงินชดเชย 

3.  Invoice Item 
Number 

ล ำดับรำยกำรในบัญชีรำคำสินค้ำ  ต้องมีค่ำเท่ำกับวันที่บัญชีรำคำสินค้ำ
ช่อง Invoice Date ในรำยกำรในใบขน
สินค้ำขำออกท่ียื่นขอรับเงินชดเชย 

4.  Tariff Code รหัสพิกัดศุลกำกรที่ขอชดเชย  ต้องมีค่ำเท่ำกับรหัสพิกัดศุลกำกร 
ช่อง Tariff Code ในรำยกำรในใบขน
สินค้ำขำออกท่ียื่นขอรับเงินชดเชย 

5.  Quantity  ปริมำณที่ขอชดเชย  ต้องมีค่ำน้อยกว่ำหรือเท่ำกับปริมำณ 
ช่อง Quantity ในรำยกำรในใบขนสินค้ำ
ขำออกที่ยื่นขอรับเงินชดเชย 

6.  Quantity Unit Code หน่วยของปริมำณท่ีขอชดเชย  ต้องมีค่ำเท่ำกับหน่วยของปริมำณ 
ช่อง Quantity Unit Code ในรำยกำร
ในใบขนสินค้ำขำออกท่ียื่นขอรับเงิน
ชดเชย 

7.  FOB Value Baht มูลค่ำสินค้ำส่งออกไปตำมจริง     
ตำมรำคำ F.O.B. หรือจ ำนวนเงิน   
ค่ำสินค้ำส่งออกท่ีรับเข้ำมำจริง    
เงินบำทในแต่ละรำยกำร 

 ต้องมีค่ำมีค่ำเท่ำกับหรือน้อยกว่ำ
มูลค่ำสินค้ำส่งออกไปตำมจริงตำมรำคำ 
F.O.B. หรือจ ำนวนเงินค่ำสินค้ำส่งออกที่
รับเข้ำมำจริง 

8.  Compensation Rate อัตรำชดเชยที่ได้รับตำมประเภทพิกัด
ตำมประกำศของคณะกรรมกำร
ชดเชยค่ำภำษีอำกรสินค้ำส่งออกท่ี 
ผลิตในรำชอำณำจักร 

 ตรวจสอบข้อมูลกับแฟ้มข้อมูล
อัตรำชดเชย 
 ต้องเป็นอัตรำชดเชยที่ได้รับตำม
ประเภทรหัสพิกัดศุลกำกรที่ขอชดเชย 
(Tariff Code) 

9.  Compensation 
Value Baht 

จ ำนวนเงินชดเชยที่ยื่นขอชดเชยใน
แต่ละรำยกำร 

 ต้องมีค่ำเท่ำกับผลคูณของอัตรำ
ชดเชย กับมูลค่ำสินค้ำ F.O.B. หรือ
จ ำนวนเงินค่ำสินค้ำส่งออกท่ีรับเข้ำมำ
จริงในแต่ละรำยกำร 
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 ข้อมูลรับรองเอกสารการเงินตามบัญชีราคาสินค้า (Financial Reference) จากผู้รับรอง
เอกสารการเงิน 

Seq. Field Name Field Description ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม 
1.  Financial Reference 

Number 
เลขที่รับรองเอกสำรกำรเงินของผู้
รับรองเอกสำรกำรเงิน  

 ไม่รับเลขที่อ้ำงอิงที่ออกเลขที่ค ำขอ 
รับเงินชดเชยให้แล้ว 

2.  Export Declaration 
Number 

เลขที่ใบขนสินค้ำขำออก  ต้องมีค่ำเท่ำกับเลขที่ใบขนสินค้ำขำออก
ช่อง Export Declaration Number 
ในค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร 

3.  Invoice Number เลขที่บัญชีรำคำสินค้ำ  ต้องมีค่ำเท่ำกับเลขที่บัญชรีำคำสินค้ำ
ช่อง Invoice Number ในค ำขอรับเงิน
ชดเชยค่ำภำษีอำกร 
 ต้องมีค่ำเท่ำกับเลขที่บัญชีรำคำ
สินค้ำช่อง Invoice Number ในใบขน
สินค้ำขำออกท่ียื่นขอรับเงินชดเชย 

4.  Invoice Date วันที่บัญชีรำคำสินค้ำ      
ระบุเป็น ปี ค.ศ. เดือน วัน 
(CCYYMMDD) 

 ต้องมีค่ำเท่ำกับวันที่บัญชรีำคำสินค้ำ
ช่อง Invoice Date ในค ำขอรับเงิน
ชดเชยค่ำภำษีอำกร 
 ต้องมีค่ำเท่ำกับวันที่บัญชรีำคำสินค้ำ
ช่อง Invoice Date ในใบขนสินค้ำขำออก
ที่ยื่นขอรับเงินชดเชย 

5.  Consignee Name ชื่อผู้โอนเงินค่ำสินค้ำส่งออกท่ีรับเข้ำ
มำจริง 

 ต้องมีค่ำเท่ำกับชื่อผู้ซื้อ/ผู้รับของ 
ช่อง Consignee Name Number    
ในค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร 
 ชื่อผู้ซื้อ/ผู้รับของ ช่อง Consignee 
Name Number ในใบขนสินค้ำขำออก  
ที่ยื่นขอรับเงินชดเชย 

6.  Purchase Country 
Code 

รหัสประเทศท่ีโอนเงินค่ำสินค้ำ
ส่งออก 

 ต้องมีค่ำเท่ำกับรหัสประเทศของ    
ผู้ซื้อ/ผู้รับของ ช่อง Country Code   
ในค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร 
 ต้องมีค่ำเท่ำกับรหัสประเทศของ    
ผู้ซื้อ/ผู้รับของ ช่อง Country Code   
ในใบขนสินค้ำขำออกท่ียื่นขอรับเงิน
ชดเชย 

7.  Total Invoice 
Amount Baht 

จ ำนวนเงินค่ำสินค้ำส่งออกตำม  
บัญชีรำคำสินค้ำ 

 ต้องมีค่ำเท่ำกับยอดเงินรวมของ
รำคำสินค้ำตำมบัญชีรำคำสินค้ำ ช่อง 
Total Invoice Amount ในค ำขอรับ
เงินชดเชยค่ำภำษีอำกร 
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Seq. Field Name Field Description ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม 
 ต้องมีค่ำเท่ำกับยอดเงินรวมของ
รำคำสินค้ำตำมบัญชีรำคำสินค้ำ ช่อง 
Total Invoice Amount ในใบขนสินค้ำ
ขำออกที่ยื่นขอรับเงินชดเชย 

8.  Purchase Order 
Number 

เลขที่ใบสั่งซื้อ  ต้องมีค่ำเท่ำกับเลขที่ใบสั่งซื้อ   
ช่อง Purchase Order Number       
ในค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร 
 ต้องมีค่ำเท่ำกับเลขที่ใบสั่งซื้อ   
ช่อง Purchase Order Number ใน  
ใบขนสินค้ำขำออกที่ยื่นขอรับเงินชดเชย 

9.  Bank Document  
Reference 

เลขที่อ้ำงอิงทำงกำรเงินในกำรซื้อ
ขำยสินค้ำระหว่ำงประเทศ 

 ต้องมีค่ำตรงกับ Bank Document  
Reference ในค ำขอรับเงินชดเชยค่ำ
ภำษีอำกร 

10.  Bank Account 
Number 

เลขที่บัญชีธนำคำร   ต้องมีค่ำตรงกับ Bank Account 
Number ในค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษี
อำกร 

11.  Bank Code  รหัสธนำคำร  ต้องมีค่ำตรงกับ Bank Code ใน 
ค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร 
 ต้องเป็นธนำคำรเดียวกับ 
Financial Company Tax Number  

12.  Bank Branch Code รหัสสำขำธนำคำร   ต้องมีค่ำตรงกับ Bank Branch Code 
ในค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร 

13.  Financial 
Transaction Date 

วันที่รับเงินค่ำสินค้ำส่งออก  
ระบุค่ำเป็น ปี ค.ศ. เดือน วัน 
(CCYYMMDD) 

 ต้องมีค่ำตรงกับ Financial 
Transaction Date ในค ำขอรับเงิน
ชดเชยค่ำภำษีอำกร 

14.  Financial Company 
Tax Number 

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีของผู้รับรอง
เอกสำรทำงกำรเงิน 

 ต้องมีค่ำตรงกับ Financial 
Company Tax Number ในค ำขอ   
รับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร 
 ต้องมีค่ำตรงกับ Formula 
Number ในรำยกำรในใบขนสินค้ำ     
ขำออกที่ยื่นขอรับเงินชดเชย 
 ต้องเป็นธนำคำรเดียวกับ Bank Code 

15.  Financial Tax 
Incentive ID 

เลขทะเบียนสิทธิประโยชน์ของ      
ผู้รับรองเอกสำรทำงกำรเงิน 

 ต้องมีค่ำตรงกับ Financial Tax 
Incentive ID ในข้อมูลรับรองเอกสำร
กำรเงินตำมบัญชีรำคำสินค้ำจำก        
ผู้รับรองเอกสำรทำงกำรเงิน 
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Seq. Field Name Field Description ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม 
 ต้องมีค่ำตรงกับ Formula Number 
ในรำยกำรในใบขนสินค้ำขำออกที่ยื่น
ขอรับเงินชดเชย 
 ต้องเป็นเลขทะเบียนสิทธิประโยชน์
ของเลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีของผู้รับรอง
เอกสำรทำงกำรเงิน (Financial 
Company tax number) 

16.  Reference Number เลขทีอ้่ำงอิงค ำขอรับเงินชดเชย    
ค่ำภำษีอำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 ต้องมีค่ำเท่ำกับเลขที่อ้ำงอิง       
ค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกรที่ยื่น
ขอรับเงินชดเชย 
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 การตรวจสอบข้อมูลค าขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรกับระบบพิธีการส่งออก (e-Export) 

  มูลค่ำสินค้ำส่งออกไปตำมจริง (FOB Value Baht) ต้องมีมูลค่ำน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ รำคำ 
FOB  เงินบำท (FOB Value Baht) ในใบขนสินค้ำขำออกท่ียื่นขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร  

  เลขทะเบียนผู้รับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร (Compensation Tax Incentive ID) ต้องถูกต้อง
ตรงกับข้อมูลในช่อง Import Tax Incentives ID ในใบขนสินค้ำขำออกท่ียื่นขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร 

  เลขทะเบียนสิทธิประโยชน์ของผู้รับรองเอกสำรทำงกำรเงิน หรือ หน่วยรำชกำร รัฐวิสำหกิจ 
ผู้ซื้อในประเทศ  หรือ องค์กรระหว่ำงประเทศที่ได้รับกำรยกเว้นอำกรตำมภำค 4 (Financial Tax Incentive ID) 
ต้องถูกต้องตรงกับข้อมูลในช่อง Formula No ในใบขนสินค้ำขำออกท่ียื่นขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร 

  กำรตรวจสอบข้อมูลค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกรกับข้อมูลใบขนสินค้ำขำออกที่ยื่น
ขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร ที่ต้องมีค่ำตรงกันดังนี้ 

 เลขที่บัญชีรำคำสินค้ำ (Invoice Number) 

 วันที่บัญชีรำคำสินค้ำ (Invoice Date) 

 รหัสประเทศท่ีโอนเงินค่ำสินค้ำส่งออก (Purchase Country Code) 

 ชื่อผู้โอนเงินค่ำสินค้ำส่งออกท่ีรับเข้ำมำจริง (Consignee Name) 

 รหัสพิกัดศุลกำกรที่ขอชดเชยค่ำภำษีอำกร (Tariff Code) 

 ปริมำณที่ขอชดเชยค่ำภำษีอำกร (Quantity) 

 หน่วยของปริมำณท่ีขอชดเชยค่ำภำษีอำกร (Quantity Unit Code) 

 การตรวจสอบข้อมูลรับรองเอกสารการเงินตามบัญชีราคาสินค้า จากผู้รับรองเอกสารการเงิน 
(Financial Reference)  

 เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกรของลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องเท่ำกับเลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษีอำกรของผู้รับรองเอกสำรทำงกำรเงิน  

 ผู้รับรองเอกสำรกำรเงิน (Financial Tax Incentive ID) ต้องเป็นผู้รับรองเอกสำรกำรเงินที่
ผู้ยื่นค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกรได้ลงทะเบียนไว้กับกรมศุลกำกร 

 เลขที่รับรองเอกสำรกำรเงินของผู้รับรองเอกสำรกำรเงิน (Financial Reference Number) 
ต้องมีค่ำ ไม่ตรงกับเลขที่รับรองเอกสำรกำรเงินของผู้รับรองเอกสำรกำรเงินที่ออกเลขที่ค ำขอรับเงินชดเชยให้แล้ว 

 กำรตรวจสอบข้อมูลรับรองเอกสำรกำรเงินกับข้อมูลใบขนสินค้ำขำออกที่ยื่นขอรับเงิน
ชดเชยค่ำภำษีอำกร ที่ต้องมีค่ำตรงกันดังนี้ 

 เลขที่ใบขนสินค้ำขำออก (Export Declaration Number) 
 เลขที่บัญชีรำคำสินค้ำ (Invoice Number) 
 วันที่บัญชีรำคำสินค้ำ (Invoice Date) 
 รหัสประเทศท่ีโอนเงินค่ำสินค้ำส่งออก (Purchase Country Code) 
 ชื่อผู้โอนเงินค่ำสินค้ำส่งออกท่ีรับเข้ำมำจริง (Consignee Name) 
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  การอนุมัติวงเงินชดเชยบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ 

 การอนุมัติวงเงินชดเชยบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ 

 ตรวจสอบความถูกต้องโดยระบบชดเชยค่าภาษีอากร 

 ของข้อมูลค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกรกับระบบทะเบียนผู้ประกอบกำรที่ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทำงภำษีอำกร ระบบแฟ้มข้อมูลอ้ำงอิง ระบบพิธีกำรส่งออก (e-Export) ข้อมูลรับรองเอกสำร
กำรเงินตำมบัญชีรำคำสินค้ำ และตรวจสอบกับระบบบริหำรควำมเสี่ยง 

 กำรตรวจสอบค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร เพ่ือปรับสถำนะค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษี
อำกรเป็น “อนุมัต”ิ ข้อมูลต้องถูกต้องตรงกันดังนี้ 

Seq. Field Name Compensation 
Request 

Export 
Declaration 

Financial 
Reference 

1. Reference Number  - YES 
2. Export Declaration Number  YES YES 
3. Compensation Tax Incentive ID  YES - 
4. FOB Value Baht (Control)  YES YES 
5. Compensation Value Baht  YES - 
6. Invoice Number  YES YES 
7. Invoice Date  YES YES 
8. Consignee Name   YES YES 
9. Purchase Country Code  YES YES 
10. Total Invoice Amount Baht  YES YES 
11. Purchase Order Number  YES YES 
12. Bank Document  Reference  - YES 
13. Bank Account Number  - YES 
14. Bank Code  - YES 
15. Bank Branch Code  - YES 
16. Financial Transaction Date  - YES 
17. Financial Company Tax Number  YES YES 
18. Financial Tax Incentive ID  YES YES 
19. Export Declaration Line Number  YES - 
20. Tariff Code  YES - 
21. Quantity  YES - 
22. Quantity Unit Code  YES - 
23. FOB Value Baht (Detail)  YES - 
24. Compensation Rate  YES - 
25. Compensation Value Baht  YES - 
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  กรณีการตรวจสอบโดยระบบคอมพิวเตอร์ไม่พบข้อผิดพลาดและไม่ติดเงื่อนไขความเสี่ยง 

 ถ้ำไม่พบข้อผิดพลำดในกำรตรวจสอบควำมถูกต้องและไม่ติดเงื่อนไขควำมเสี่ยง ระบบ
คอมพิวเตอร์จะปรับสถำนะค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกรเป็น “อนุมัติ” 

 ระบบคอมพิวเตอร์จะสร้ำงข้อมูลวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ รำยข้อมูลค ำขอรับเงินชดเชย
ค่ำภำษีอำกรตำมข้ันตอนกำรสร้ำงวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ 

 ระบบคอมพิวเตอร์จะแจ้งวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ และอำยุกำรใช้งำนของวงเงิน ให้
ผู้ประกอบกำรทรำบ 

  กรณีการตรวจสอบโดยระบบคอมพิวเตอร์พบข้อผิดพลาดหรือติดเงื่อนไขความเสี่ยง  

 ถ้ำพบข้อผิดพลำดในกำรตรวจสอบควำมถูกต้องหรือติดเงื่อนไขควำมเสี่ยง ระบบ
คอมพิวเตอร์จะปรับสถำนะค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกรเป็น “พบเจ้าหน้าที่ศุลกากร” 

 ให้ผู้ประกอบกำรพบเจ้ำหน้ำที่ศุลกำกรได้ที่ส่วนชดเชยค่ำภำษีอำกร กองสิทธิประโยชน์ทำง
ภำษีอำกร กรมศุลกำกร เพ่ือตรวจสอบและพิจำรณำค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร โดยเจ้ำหน้ำที่ศุลกำกร
ตำมระเบียบ ต่อไป 

  เมื่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบค าขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรแล้วเสร็จ  

 พนักงำนศุลกำกรจะพิจำรณำอนุมัติค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร 

 ระบบคอมพิวเตอร์จะสร้ำงข้อมูลวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ รำยข้อมูลค ำขอรับเงินชดเชย
ค่ำภำษีอำกรตำมขั้นตอนกำรสร้ำงวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์  

 ระบบคอมพิวเตอร์จะแจ้งวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์และอำยุกำรใช้งำนของวงเงิน ให้
ผู้ประกอบกำรทรำบทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

  ผู้ย่ืนค าขอรับเงินชดเชยสามารถตรวจสอบข้อมูลวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ 

 ผู้ขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกรสำมำรถตรวจสอบข้อมูลวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ ของ
ตนเองได้ จำกระบบติดตำมสถำนะกำรผ่ำนพิธีกำรศุลกำกร (e-Tracking System) ที่เมนู “สิทธิประโยชน์ทำง
ภำษีอำกร”  

 กำรใช้งำนระบบติดตำมสถำนะกำรผ่ำนพิธีกำรศุลกำกร (e-Tracking System) สำมำรถ
เข้ำได้จำก  www.customs.go.th หรือ http://e-tracking.customs.go.th/   หรือ http://e-
tracking.customs.go.th/ ส ำหรับผู้ที่ใช้บริกำรครั้งแรกต้องลงทะเบียนขอใช้ระบบก่อน โดยสำมำรถศึกษำ
ขั้นตอนกำรลงทะเบียนได้จำกเมนู “ขั้นตอนกำรลงทะเบียน” ภำยใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับ e-Tracking”  

 

http://e-tracking.customs.go.th/
http://e-tracking.customs.go.th/
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  การขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรในรูปแบบเอกสาร (กระดาษ) 

  การย่ืนชุดค าขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรในรูปแบบเอกสาร (กระดาษ) 

  การตรวจก่อนรับชุดค าขอเงินชดเชยค่าภาษีอากรในรูปแบบเอกสาร 
(กระดาษ) 

 การตรวจสอบเพื่อพิจารณาจ่ายเงินชดเชยค่าภาษีอากร 

 การย่ืนเอกสารเพิ่มเติมหรือแก้ไขค าขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร 

 การอนุมัติวงเงินชดเชยบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ 
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 แผนภาพแสดงกระบวนการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรในยรูปแบบเอกสาร 
(กระดาษ) 
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    การย่ืนชุดค าขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรในรูปแบบเอกสาร (กระดาษ) 

 การยื่นชุดค าขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรในรูปแบบเอกสาร (กระดาษ) ส าหรับ
สินค้าส่งออกไปจ าหน่ายในต่างประเทศและได้รับเงินค่าสินค้าเข้ามาในประเทศ  

 ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกรที่ประสงค์จะยื่นค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกรหรือ
เอกสำรทีเ่กี่ยวข้องอ่ืนใดในรูปแบบเอกสำร (กระดำษ) ยื่นค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกรหรือเอกสำรประกอบ
ตำมแบบและวิธีกำรที่กรมศุลกำกร ก ำหนด ได้ที่ส่วนชดเชยค่ำภำษีอำกร กองสิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำกร 
กรมศุลกำกร 

  ค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกรส ำหรับสินค้ำส่งออกที่ผลิตในรำชอำณำจักร ในรูปแบบเอกสำร  

 ผู้ส่งสินค้ำออกตำมกฎหมำยว่ำด้วยศุลกำกร ให้ยื่นค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกรส ำหรับ
สินค้ำส่งออกตำมแบบที่อธิบดีกรมศุลกำกรก ำหนด ภำยใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งออก  

 แบบค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกรในรูปแบบกระดำษทุกฉบับ ให้ลงนำมโดยผู้มีอ ำนำจ 
ลงนำมหรือผู้รับมอบอ ำนำจ ตำมที่ได้ท ำกำรลงทะเบียนเป็นผู้ผ่ำนพิธีกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้
เอกสำร (Paperless) และลงทะเบียนเป็นผู้ประสงค์ยื่นค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกรไว้ 

 แบบค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกรส ำหรับสินค้ำส่งออก ตำมแนบท้ำยคู่มือฉบับนี้ (แบบ 
กศก. 20) พร้อมเอกสำรแนบท้ำยค ำขอ ดังนี้ 

 รำยละเอียดรำยกำรสินค้ำที่ขอชดเชยค่ำภำษีอำกร (แบบ กศก. 20 ก)  

 แบบแสดงรำยละเอียดของสินค้ำแต่ละชุดค ำขอรับเงินชดเชยให้มีจ ำนวนใบขนสินค้ำ
ขำออกไม่เกิน 10 ฉบับ  

 หำกรวมรำยกำรในใบขนสินค้ำขำออกแต่ละฉบับเข้ำด้วยกันแล้ว ต้องมีจ ำนวนไม่เกิน 
100 รำยกำร  

 ยกเว้น กรณีใบขนสินค้ำขำออกฉบับใดมีมำกกว่ำ 100 รำยกำร ให้ถือเป็นหนึ่งชุดค ำ
ขอรับเงินชดเชย 

 หลักฐำนแสดงกำรรับช ำระเงินค่ำขำยสินค้ำส่งออก Credit Note/Credit Advice หรือ 
เอกสำรหลักฐำนกำรโอนเงินอื่น ๆ ออกโดยธนำคำรพำณิชย์หรือสถำบันกำรเงินที่ได้รับกำรรับรองจำกธนำคำร
แห่งประเทศไทยให้ท ำหน้ำที่เหมือนธนำคำรพำณิชย์ และได้รับกำรรับรองส ำนำถูกต้องจำกสถำบันกำรเงินที่
ออกเอกสำรนั้นโดยมีผู้มีอ ำนำจลงลำยมือชื่อ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง พร้อมประทับตรำ 

 บัญชีรำคำสินค้ำ  (Commercial  Invoice)  ส ำหรับสินค้ำที่ส่งออกและขอรับเงิน
ชดเชยค่ำภำษีอำกรที่ผู้ส่งออกลงลำยมือชื่อและประทับตรำรับรอง 
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 การยื่นชุดค าขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรในรูปแบบเอกสาร (กระดาษ) ส าหรับการ
ขายสินค้าภายในประเทศให้แก่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามโครงการเงินกู้หรือเงิน
ช่วยเหลือจากต่างประเทศ ซึ่งอยู่ในข่ายได้รับเงินชดเชยค่าภาษีอากรเช่นเดียวกับสินค้าส่งออก  

 กรณีผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกรประสงค์จะยื่นค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกรหรือเอกสำร
ที่เกี่ยวข้องอ่ืนใดในรูปแบบเอกสำร (กระดำษ) ให้ยื่นค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกรหรือเอกสำรประกอบตำมแบบ
และวิธีกำรที่กรมศุลกำกร ก ำหนด ได้ที่ส่วนชดเชยค่ำภำษีอำกร กองสิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำกร กรมศุลกำกร 

 ผู้ที่ขำยสินค้ำภำยในประเทศให้แก่ส่วนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจ ตำมโครงกำรเงินกู้หรือเงิน
ช่วยเหลือจำกต่ำงประเทศ ให้ยื่นค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกรส ำหรับสินค้ำส่งออกตำมแบบที่ อธิบดี      
กรมศุลกำกรก ำหนด แนบท้ำยคู่มือฉบับนี้ (แบบ กศก 22) ภำยใน 1 ปี นับแต่วันที่กรรมกำรตรวจรับคุณภำพ
และปริมำณสินค้ำ ถ้ำส่งเป็นงวดให้นับจำกวันที่กรรมกำรตรวจรับในแต่ละงวด 

 แบบค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกรในรูปแบบกระดำษทุกฉบับ ให้ลงนำมโดยผู้มีอ ำนำจ 
ลงนำมหรือผู้รับมอบอ ำนำจ ตำมที่ได้ท ำกำรลงทะเบียนเป็นผู้ผ่ำนพิธีกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้
เอกสำร (Paperless) และลงทะเบียนเป็นผู้ประสงค์ยื่นค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกรไว้ พร้อมประทับตรำ
บริษัท ห้ำง ร้ำน (ถ้ำมี) 

 กำรยื่นแบบค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร แบบ กศก. 22 ให้ยื่นพร้อมเอกสำร ดังนี้ 

 รำยละเอียดของสินค้ำที่ได้ส่งออกและขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร กรณีขำยในประเทศ 
ซึ่งเข้ำข่ำยได้รับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกรเช่นเดียวกับสินค้ำส่งออก (แบบ กศก. 22 ก) 

 ส ำเนำสัญญำซื้อขำย (เฉพำะส่วนที่ เกี่ยวกับสินค้ำที่ขอรับเงินชดเชย) ถ้ ำเป็น
ภำษำต่ำงประเทศให้แปลเป็นภำษำไทยรับรองโดยผู้มีอ ำนำจลงลำยมือชื่อ โดยระบุชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง พร้อม
ประทับตรำบริษัท ห้ำง ร้ำน (ถ้ำมี) ไว้ด้วย  

 ส ำเนำหนังสือรับรองสัญญำซื้อขำยจำกส่วนรำชกำร หรือรัฐวิสำหกิจ ว่ำเป็นกำรซื้อขำย
สินค้ำตำมโครงกำรเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจำกต่ำงประเทศแหล่งใด  

 ส ำเนำหนังสือตรวจรับสินค้ำของกรรมกำรตรวจรับคุณภำพและปริมำณสินค้ำจำกส่วน
รำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจ 

 หนังสือของส่วนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจต้องลงนำมโดยหัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจ 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย โดยให้ส่วนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจนั้น ๆ หรือผู้รับมอบอ ำนำจ ตำมที่ได้ท ำกำร
ลงทะเบียนเป็นผู้ผ่ำนพิธีกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสำร (Paperless) และท ำกำรลงทะเบียน
กำรด ำเนินธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับกำรชดเชยค่ำภำษีอำกรด้วยบัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์ ไว้แล้ว 

 ส ำเนำใบส่งสินค้ำหรือส ำเนำใบก ำกับสินค้ำซึ่งออกโดยผู้ผลิตสินค้ำ และส ำเนำใบเสร็จรับเงิน
ค่ำขำยสินค้ำที่สอดคล้องกัน เช่น เลขที่ใบส่งของ ชนิดของสินค้ำ จ ำนวนเงิน วัน เดือน ปี โดยผู้ยื่นค ำขอรับเงิน
ชดเชยต้องลงลำยมือชื่อ พร้อมประทับตรำบริษัท ห้ำง ร้ำน (ถ้ำมี) 

 ส ำเนำหลักฐำนกำรรับเงินค่ำขำยสินค้ำ โดยผู้ยื่นค ำขอรับเงินชดเชยต้องลงลำยมือชื่อ พร้อม
ประทับตรำบริษัท ห้ำง ร้ำน (ถ้ำมี) 
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 การยื่นชุดค าขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรในรูปแบบเอกสาร (กระดาษ) ส าหรับการ
ขายสินค้าภายในประเทศให้แก่องค์การระหว่างประเทศหรือหน่วยงานที่มีสิทธิน าสินค้าเข้ามา
ในราชอาณาจักรโดยได้รับการยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร ซึ่งอยู่ใน
ข่ายได้รับเงินชดเชยเช่นเดียวกับผู้ส่งสินค้าออก  

  กรณีกำรขำยสินค้ำภำยในประเทศให้แก่ผู้ซื้อสินค้ำที่ได้รับสิทธิยกเว้นอำกรขำเข้ำเมื่อน ำ
สินค้ำเข้ำมำในรำชอำณำจักร ตำมควำมในภำค 4 แห่งกฎหมำยว่ำด้วยพิกัดอัตรำศุลกำกร ซึ่งได้ซื้อสินค้ำที่ผลิต
ภำยในประเทศส ำหรับบริโภคเอง และผู้ขำยสินค้ำดังกล่ำวอยู่ในข่ำยได้รับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกรเช่นเดี่ยวกับ
สินค้ำส่งออก  

  ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกรประสงค์จะยื่นค ำขอรับเงินชดเชยหรือเอกสำรที่
เกี่ยวข้องอ่ืนใดในรูปแบบเอกสำร (กระดำษ) ยื่นค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกรหรือเอกสำรประกอบตำมแบบ
และวิธีกำรที่กรมศุลกำกรก ำหนด ได้ที่ส่วนชดเชยค่ำภำษีอำกร กองสิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำกร  

 ผู้ขำยสินค้ำต้องยื่นค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกรส ำหรับสินค้ำส่งออก ส ำหรับกำรขำยสินค้ำ
ภำยในประเทศให้แก่ผู้ซื้อสินค้ำท่ีได้รับสิทธิยกเว้นอำกรขำเข้ำเม่ือน ำสินค้ำเข้ำมำในรำชอำณำจักร ตำมควำม
ในภำค 4 แห่งกฎหมำยว่ำด้วยพิกัดอัตรำศุลกำกร ตำมแบบที่อธิบดีกรมศุลกำกรก ำหนด แนบท้ำยคู่มือฉบับนี้
(แบบ กศก 22) ภำยใน 1 ปี นับแต่วันที่ผู้ซื้อตรวจรับสินค้ำ 

 แบบค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกรในรูปแบบกระดำษทุกฉบับ ให้ลงนำมโดยผู้มีอ ำนำจ 
ลงนำมหรือผู้รับมอบอ ำนำจ ตำมที่ได้ท ำกำรลงทะเบียนเป็นผู้ผ่ำนพิธีกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้
เอกสำร (Paperless) และลงทะเบียนเป็นผู้ประสงค์ยื่นค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกรไว้ พร้อมประทับตรำ
บริษัท ห้ำง ร้ำน (ถ้ำมี) 

 กำรยื่นแบบค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร แบบ กศก. 22 ให้ยื่นพร้อมเอกสำร ดังนี้ 

 รำยละเอียดของสินค้ำที่ได้ส่งออกและขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร กรณีขำยในประเทศ 
ซึ่งเข้ำข่ำยได้รับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกรเช่นเดียวกับสินค้ำส่งออก (แบบ กศก. 22 ก) 

 ส ำเนำสัญญำซื้อขำย (เฉพำะส่วนที่ เกี่ยวกับสินค้ำที่ขอรับเงินชดเชย) ถ้ำเป็น
ภำษำต่ำงประเทศให้แปลเป็นภำษำไทย รับรองโดยผู้มีอ ำนำจลงลำยมือชื่อ โดยระบุชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง พร้อม
ประทับตรำบริษัท ห้ำง ร้ำน (ถ้ำมี) ไว้ด้วย  

 ส ำเนำหนังสือรับรองวันตรวจรับสินค้ำจำกผู้ซื้อ (ต้องน ำต้นฉบับเอกสำรให้เจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบและรับรองส ำเนำในวันยื่นค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกรด้วย) 

 ส ำเนำหลักฐำนกำรรับเงินค่ำขำยสินค้ำ (ต้องน ำต้นฉบับเอกสำรให้เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบและ
รับรองส ำเนำในวันยื่นค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกรด้วย) 

 หลักฐำนแสดงว่ำผู้ซื้อได้ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรน ำเข้ำ โดยได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำ
และกรมศุลกำกรอนุมัติแล้ว 
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   การตรวจก่อนรับชุดค าขอเงินชดเชยค่าภาษีอากรในรูปแบบเอกสาร  
(กระดาษ) 

 การตรวจก่อนรับชุดค าขอรับเงินชดเชยในรูปแบบเอกสาร (กระดาษ) กรณีสินค้า
ส่งออกไปจ าหน่ายในต่างประเทศและได้รับเงินค่าสินค้าเข้ามาในประเทศ  

 ตรวจกำรกรอกรำยกำรในค ำขอชดเชยค่ำภำษีอำกร (แบบ กศก. 20) พร้อมใบแนบ
รำยละเอียดรำยกำรสินค้ำที่ขอชดเชยค่ำภำษีอำกร (แบบ กศก. 20 ก)  

 ชื่อผู้ยื่นค ำขอและเลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี ต้องตรงกับชื่อและเลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีของ   
ผู้ส่งออกในข้อมูลใบขนสินค้ำขำออก 

 ตรวจผู้มีอ ำนำจลงนำมในค ำขอชดเชยค่ำภำษีอำกร (แบบ กศก. 20) และใบแนบ (แบบ 
กศก. 20 ก.) กับข้อมูลกำรลงทะเบียนเป็นผู้ผ่ำนพิธีกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสำร 
(Paperless) ว่ำเป็นผู้มีอ ำนำจลงนำมหรือผู้รับมอบอ ำนำจ พร้อมประทับตรำบริษัท ห้ำง ร้ำน (ถ้ำมี)  

 ตรวจแบบแสดงรำยละเอียดของสินค้ำ (แบบ กศก. 20 ก) แต่ละชุดค ำขอรับเงินชดเชยให้มี
จ ำนวนใบขนสินค้ำขำออกไม่เกิน 10 ฉบับ หำกรวมรำยกำรในใบขนสินค้ำขำออกแต่ละฉบับเข้ำด้วยกันแล้ว 
ต้องมีจ ำนวนไม่เกิน 100 รำยกำร ยกเว้นกรณีใบขนสินค้ำขำออกฉบับใดมีมำกกว่ำ 100 รำยกำร ให้ถือเป็น
หนึ่งชุดค ำขอรับเงินชดเชย 

 ตรวจใบขนสินค้ำขำออกที่ขอรับเงินชดเชยตำมใบแนบค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร (แบบ 
กศก. 20 ก) ดังนี้ 

 ใบขนสินค้ำขำออกมีสถำนะรับรองกำรส่งออก  

 วันที่ยื่นค ำขอใบขนสินค้ำขำออกอยู่ภำยใน 1 ปี นับแต่วันส่งออก 

 ใบขนสินค้ำขำออกยังไม่ได้รับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร 

 ใบขนสินค้ำขำออกยังไม่เคยได้รับเลขท่ีค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร 

 รำยกำรที่ขอรับเงินชดเชยต้องระบุใช้สิทธิ์ชดเชยอำกร  

 รำยกำรที่ขอรับเงินชดเชยต้องระบุมีถิ่นก ำเนิดในประเทศไทย 

 ตรวจหลักฐำนแสดงกำรรับช ำระเงินค่ำขำยสินค้ำที่ส่งออกไปจ ำหน่ำยในต่ำงประเทศ และได้รับ
เงินค่ำสินค้ำเข้ำมำในประเทศ  

 ตรวจหลักฐำนกำรรับเงินของธนำคำรพำณิชย์ประกอบค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร
สินค้ำส่งออก (แบบ กศก. 20) จะต้องให้ธนำคำรพำณิชย์หรือสถำบันกำรเงินที่ได้รับกำรรับรองจำกธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยให้ท ำหน้ำที่เหมือนธนำคำรพำณิชย์ ที่เกี่ยวข้องลงนำมรับรองรำยกำรกำรรับเงินค่ำสินค้ำส่งออก 
และประทับตรำ ระบุชื่อ ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่ง พร้อมวัน เดือน ปี ที่ลงนำมด้วย 

 กรณีรับช ำระเงินค่ำขำยสินค้ำที่ส่งออกด้วยเงินสด ตรวจหลักฐำนกำรน ำเงินตรำ
ต่ำงประเทศหรือเงินบำทเข้ำมำซึ่งเจ้ำพนักงำนศุลกำกร ณ ด่ำนศุลกำกรที่ ผู้ซื้อเดินทำงผ่ำนเข้ำมำรับรองตำม
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แบบฟอร์มที่กรมศุลกำกรก ำหนด ตรวจส ำเนำภำพถ่ำยหนังสือเดินทำงเข้ำประเทศ หรือส ำเนำภำพถ่ำยหลักฐำน
กำรผ่ำนแดนเข้ำมำในประเทศของผู้เดินทำง และหลักฐำนกำรหลักฐำนกำรน ำเงินฝำกเข้ำบัญชีธนำคำร 

 กรณีรับช ำระเงินค่ำขำยสินค้ำที่ส่งออกด้วยเช็คเดินทำง เช็คส่วนตัว หรือเอกสำรกำรช ำระ
เงินอย่ำงอ่ืนของผู้ซื้อ ตรวจหลักฐำนกำรน ำเงินตรำต่ำงประเทศหรือเงินบำทเข้ำมำซึ่งเจ้ำพนักงำนศุลกำกร ณ 
ด่ำนศุลกำกรที่ ผู้ซื้อเดินทำงผ่ำนเข้ำมำรับรองตำมแบบฟอร์มที่กรมศุลกำกรก ำหนด ตรวจส ำเนำภำพถ่ำย
หนังสือเดินทำงเข้ำประเทศ หรือส ำเนำภำพถ่ำยหลักฐำนกำรผ่ำนแดนเข้ำมำในประเทศของผู้เดินทำง  และ 
ตรวจหลักฐำนกำรน ำเช็คเดินทำง เช็คส่วนตัว หรือเอกสำรกำรช ำระเงินอย่ำงอ่ืนของผู้ซื้อฝำกเข้ำธนำคำร 

 ตรวจส ำเนำใบตรำส่งสินค้ำทำงอำกำศยำน (Air Waybill) กรณีกำรส่งสินค้ำออกทำง
อำกำศยำน  

 ในการตรวจรับเอกสาร หากเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน 

 ให้พนักงำนศุลกำกรส่งคืนผู้ยื่นค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร และแนะน ำให้แก้ไขให้
ถูกต้องก่อน  

 เว้นแต่กรณี มีควำมจ ำเป็นและผู้ยื่นค ำขอได้มีค ำร้องขอผ่อนผันให้รับค ำขอนั้นไว้ก่อน โดยมี
ก ำหนดเวลำที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเอกสำร หรือด ำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดให้ถูกต้องครบถ้วน โดยผู้อ ำนวยกำร
กองสิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำกร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยพิจำรณำผ่อนผันให้รับค ำขอไว้ก่อนได้ตำมควำม
จ ำเป็นแก่กรณ ี

 เมื่อได้รับกำรผ่อนผันแล้วให้รับค ำขอนั้นและออกเลขที่ค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร 
พร้อมวัน เดือน ปืที่รับค ำขอรับเงินชดเชย แล้วให้พนักงำนศุลกำกรบันทึกข้อมูลชุดค ำขอในระบบชดเชยอำกร  

 แต่ไม่ให้มอบใบรับค ำขอจนกว่ำผู้ยื่นได้ปฎิบัติครบถ้วนตำมเงื่อนไขที่ขอผ่อนผันไว้ และเมื่อ
ปฎิบัติครบถ้วนตำมเงื่อนไขแล้ว ให้ถือว่ำได้รับค ำขอนั้นไว้ตั้งแต่วันที่ออกเลขที่รับชุดค ำขอ 

 กรณีผู้ยื่นค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกรไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ขอผ่อนผันไว้ ให้ถือว่ำค ำขอ
ดังกล่ำวมิได้รับไว้ และให้คืนเอกสำรที่ยื่นไว้แก่ผู้ยื่นค ำขอ โดยท ำเป็นหนังสือลงทะเบียนตอบรับแจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอ
มำรับเอกสำรคืนไปภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และให้ตัดบัญชีรับค ำขอดังกล่ำวออกจำกทะเบียน
รับค ำขอ 

  กรณีค ำขอชดเชยค่ำภำษีอำกร (แบบ กศก. 20) พร้อมใบแนบรำยละเอียดรำยกำรสินค้ำที่ขอ
ชดเชยค่ำภำษีอำกร (แบบ กศก. 20 ก) ถูกต้องครบถ้วน ให้พนักงำนศุลกำกรออกเลขที่ค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษี
อำกร พร้อมวัน เดือน ปีที่รับค ำขอรับเงินชดเชยพร้อมแจ้งเลขที่ค ำขอรับเงินชดเชยให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบ แล้ว
บันทึกข้อมูลชุดค ำขอในระบบชดเชยอำกร  
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 การตรวจก่อนรับชุดค าขอรับเงินชดเชยในรูปแบบเอกสาร (กระดาษ) กรณีขายสินค้า
ภายในประเทศซึ่งอยู่ในข่ายได้รับเงินชดเชยค่าภาษีอากรเช่นเดียวกับสินค้าส่งออก  

 กรณีขายสินค้าภายในประเทศให้แก่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามโครงการเงินกู้หรือ 
เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ 

 ตรวจกำรกรอกรำยกำรในค ำขอชดเชยค่ำภำษีอำกร (แบบ กศก. 22) พร้อมใบแนบ
รำยละเอียดรำยกำรสินค้ำที่ขอชดเชยค่ำภำษีอำกร (แบบ กศก. 22 ก) 

 ชื่อผู้ยื่นค ำขอและเลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี ต้องตรงกับชื่อและเลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีของ   
ผู้ขำยสินค้ำภำยในประเทศให้แก่ส่วนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจตำมโครงกำรเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจำกต่ำงประเทศ 

 ตรวจผู้มีอ ำนำจลงนำมในค ำขอชดเชยค่ำภำษี (แบบ กศก. 22) และใบแนบ (แบบ กศก. 
22 ก) กับข้อมูลกำรลงทะเบียนเป็นผู้ผ่ำนพิธีกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสำร (Paperless) ว่ำ
เป็นผู้มีอ ำนำจลงนำมหรือผู้รับมอบอ ำนำจ พร้อมประทับตรำบริษัท ห้ำง ร้ำน (ถ้ำมี)  

 ตรวจหลักฐำนแสดงกำรรับช ำระเงินค่ำขำยสินค้ำภำยในประเทศ ซึ่งอยู่ในข่ำยได้รับเงิน
ชดเชยค่ำภำษีอำกรเช่นเดียวกับสินค้ำส่งออก 

 ตรวจส ำเนำสัญญำซื้อขำย (เฉพำะส่วนที่เกี่ยวกับสินค้ำที่ขอรับเงินชดเชย)  

 ตรวจส ำเนำหนังสือรับรองสัญญำซื้อขำยจำกส่วนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจว่ำเป็นกำรซื้อ
ขำยสินค้ำตำมโครงกำรเงินกู้ หรือเงินช่วยเหลือจำกต่ำงประเทศแหล่งใด โดยเป็นกำรซื้อขำยที่ผู้ขำยได้รับ
คัดเลือกในกำรประกวดรำคำนำนำชำติและเป็นรำคำท่ีผู้เข้ำประกวดรำคำเสนอใช้รำคำ C.I.F. ส ำหรับสินค้ำที่
ผลิตในประเทศ และรำคำ EX-STOCK ส ำหรับสินค้ำจำกต่ำงประเทศที่วำงขำยในประเทศ 

 ตรวจส ำเนำหนังสือตรวจรับสินค้ำของกรรมกำรตรวจรับคุณภำพและปริมำณสินค้ำจำก
ส่วนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจ 

 ตรวจลำยหนังสือของส่วนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจต้องลงนำมโดยหัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือ
รัฐวิสำหกิจ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย โดยให้ส่วนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจนั้น ๆ หรือผู้รับมอบอ ำนำจ ตำมที่ได้ท ำ
กำรลงทะเบียนเป็นผู้ผ่ำนพิธีกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสำร (Paperless) และท ำกำร
ลงทะเบียนกำรด ำเนินธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับกำรชดเชยค่ำภำษีอำกรด้วยบัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์  

 ตรวจส ำเนำหลักฐำนกำรรับเงินค่ำขำยสินค้ำ  

 ตรวจก ำหนดอำยุกำรยื่นค ำขอรับเงินชดเชย ภำยใน  1 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมกำรตรวจ
รับสินค้ำ ถ้ำส่งเป็นงวดก็นับจำกวันที่คณะกรรมกำรตรวจรับแต่ละงวด 

 กรณีขายสินค้าภายในประเทศให้แก่ผู้ซื้อสินค้าที่ได้รับสิทธิยกเว้นอากรขาเข้า เม่ือน าเข้า
สินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรตามความในภาค 4 แห่งกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร ซึ่งได้ซื้อสินค้าที่
ผลิตภายในประเทศ  

 ตรวจกำรกรอกรำยกำรในค ำขอชดเชยค่ำภำษีอำกร (แบบ กศก. 22) พร้อมใบแนบ
รำยละเอียดรำยกำรสินค้ำที่ขอชดเชยค่ำภำษีอำกร (แบบ กศก. 22 ก) 
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 ชื่อผู้ยื่นค ำขอและเลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี ต้องตรงกับชื่อและเลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีของ   
ผู้ขำยสินค้ำภำยในประเทศให้แก่ผู้ซื้อสินค้ำที่ได้รับสิทธิยกเว้นอำกรขำเข้ำ เมื่อน ำเข้ำสินค้ำเข้ำมำใน
รำชอำณำจักรตำมควำมในภำค 4 แห่งกฎหมำยว่ำด้วยพิกัดอัตรำศุลกำกร  

 ตรวจผู้มีอ ำนำจลงนำมในค ำขอชดเชยค่ำภำษี (แบบ กศก. 22) และใบแนบ (แบบ กศก. 
22 ก) กับข้อมูลกำรลงทะเบียนเป็นผู้ผ่ำนพิธีกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสำร (Paperless) ว่ำ
เป็นผู้มีอ ำนำจลงนำมหรือผู้รับมอบอ ำนำจ พร้อมประทับตรำบริษัท ห้ำง ร้ำน (ถ้ำมี)  

 ตรวจหลักฐำนแสดงกำรรับช ำระเงินค่ำขำยสินค้ำภำยในประเทศ ซึ่งอยู่ในข่ำยได้รับเงิน
ชดเชยค่ำภำษีอำกรเช่นเดียวกับสินค้ำส่งออก 

 ตรวจหลักฐำนแสดงว่ำผู้ซื้อได้ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรน ำเข้ำ โดยได้รับยกเว้น
อำกรขำเข้ำและกรมศุลกำกรอนุมัติแล้ว 

 ตรวจส ำเนำเอกสำรตรวจรับสินค้ำจำกผู้ซื้อ ซึ่งตรวจสอบตรงกับต้นฉบับแล้วให้รับรอง
ส ำเนำและคืนต้นฉบับไป 

 ตรวจก ำหนดอำยุกำรยื่นค ำขอรับเงินชดเชย ภำยใน  1 ปี นับแต่วันที่ผู้ซื้อตรวจรับสินค้ำ  

 ในการตรวจรับเอกสาร หากเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน 

 ให้พนักงำนศุลกำกรส่งคืนผู้ยื่นค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร และแนะน ำให้แก้ไขให้
ถูกต้องก่อน  

 เว้นแต่กรณี มีควำมจ ำเป็นและผู้ยื่นค ำขอได้มีค ำร้องขอผ่อนผันให้รับค ำขอนั้นไว้ก่อน โดยมี
ก ำหนดเวลำที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเอกสำร หรือด ำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดให้ถูกต้องครบถ้วน โดยผู้อ ำนวยกำร
กองสิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำกร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยพิจำรณำผ่อนผันให้รับค ำขอไว้ก่อนได้ตำมควำม
จ ำเป็นแก่กรณ ี

 เมื่อได้รับกำรผ่อนผันแล้วให้รับค ำขอนั้นและออกเลขที่ค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร  
พร้อมวัน เดือน ปืที่รับค ำขอรับเงินชดเชย แล้วให้พนักงำนศุลกำกรบันทึกข้อมูลชุดค ำขอในระบบชดเชยอำกร  

 แต่ไม่ให้มอบใบรับค ำขอจนกว่ำผู้ยื่นได้ปฎิบัติครบถ้วนตำมเงื่อนไขที่ขอผ่อนผันไว้ และเมื่ อ
ปฎิบัติครวถ้วนตำมเงื่อนไขแล้ว ให้ถือว่ำได้รับค ำขอนั้นไว้ตั้งแต่วันที่ออกเลขท่ีรับชุดค ำขอ 

 กรณีผู้ยื่นค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกรไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ขอผ่อนผันไว้ ให้ถือว่ำค ำขอ
ดังกล่ำวมิได้รับไว้ และให้คืนเอกสำรที่ยื่นไว้แก่ผู้ยื่นค ำขอ โดยท ำเป็นหนังสือลงทะเบียนตอบรับแจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอ
มำรับเอกสำรคืนไปภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และให้ตัดบัญชีรับค ำขอดังกล่ำวออกจำกทะเบียน
รับค ำขอ 

 กรณีค ำขอชดเชยค่ำภำษีอำกร (แบบ กศก. 20) พร้อมใบแนบรำยละเอียดรำยกำรสินค้ำที่
ขอชดเชยค่ำภำษีอำกร (แบบ กศก. 20 ก) ถูกต้องครบถ้วน ให้พนักงำนศุลกำกรออกเลขที่ค ำขอรับเงินชดเชย
ค่ำภำษีอำกร พร้อมวัน เดือน ปีที่รับค ำขอรับเงินชดเชยพร้อมแจ้งเลขที่ค ำขอรับเงินชดเชยให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบ 
แล้วบันทึกข้อมูลชุดค ำขอในระบบชดเชยอำกร  
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   การตรวจสอบเพื่อพิจารณาจ่ายเงินชดเชยค่าภาษีอากร 

 การตรวจสอบชุดค าขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรเพื่อพิจารณาจ่ายเงินชดเชย กรณี
สินค้าส่งออกไปจ าหน่ายในต่างประเทศและได้รับเงินค่าสินค้าเข้ามาในประเทศ  

 การตรวจสอบชุดค าขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร ผู้ตรวจสอบต้องตรวจสอบให้ถูกต้องตำม
กฎหมำย ประกำศกระทรวงกำรคลัง ประกำศหรือมติคณะกรรมกำร ระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับกำรขอ
ชดเชยค่ำภำษีอำกรส ำหรับสินค้ำส่งออก  

 การตรวจสอบรายละเอียดรายการสินค้าที่ขอชดเชยค่าภาษีอากร (แบบ กศก. 20 ก) ผู้ตรวจสอบ
ต้องด ำเนินกำร ดังนี้ 

 ตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของเอกสำรในชุดค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร 

 ตรวจชื่อผู้ส่งออกท่ีส ำแดงในข้อมูลใบขนสินค้ำขำออกในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกำกร ให้
ถูกต้องตรงกับชื่อและเลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีของยื่นค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร    

 ตรวจสอบวันส่งออกโดยถือเอำวันที่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกำกรรับรองกำรส่งออก 

 ตรวจสอบรำยกำรสินค้ำที่ปรำกฏตำมข้อมูลใบขนสินค้ำขำออกแต่ละฉบับ ว่ำแยกออกเป็น
ประเภทและชนิดของสินค้ำ ถูกต้องตรงกับท่ีส ำแดงไว้ในรำยละเอียดของสินค้ำ แบบ กศก. 22 ก. หรือไม ่

 ตรวจสอบน้ ำหนักปริมำณที่ส่งออกจริง จำกข้อมูลใบขนสินค้ำขำออกที่รับรองกำรส่งออกแล้วใน
ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกำกร ถูกต้องตรงกับท่ีส ำแดงไว้ในรำยละเอียดของสินค้ำ แบบ กศก. 20 ก. หรือไม ่

 ตรวจสอบประกำศอัตรำเงินชดเชยและประเภทพิกัด ให้ตรงตำมที่ใช้อยู่ในวันที่ส่งออกส ำเร็จ 

 ตรวจสอบอัตรำเงินชดเชยว่ำสินค้ำดังกล่ำวได้รับเงินชดเชยในอัตรำใด สอดคล้องกับประเภท
พิกัด และอัตรำชดเชยที่ขอรับถูกต้องตำมสิทธิที่พ่ึงได้รับหรือไม่ 

 การตรวจสอบมูลค่า F.O.B. ผู้ตรวจสอบต้องด ำเนินกำร ดังนี้ 

 มูลค่ำ F.O.B. ที่ส ำแดงในรำยละเอียดของสินค้ำ แบบ กศก. 20 ก. ต้องค ำนวณจำกปริมำณ
สินค้ำที่ส่งออกจริง หรือจ ำนวนเงินตรำที่รับเข้ำมำเป็นค่ำสินค้ำ 

 ถ้ำมูลค่ำสินค้ำส่งออกจริงตำมรำคำ F.O.B. หรือจ ำนวนเงินตรำที่รับเข้ำมำเป็นค่ำสินค้ำ ถ้ำ
จ ำนวนไหนต่ ำกว่ำให้ใช้จ ำนวนนั้นเป็นฐำนในกำรค ำนวณเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร  

 กรณีหลักฐำนกำรรับเงินของธนำคำรมีรำยละเอียดระบุถึงค่ำ Bank Charge ต่ำง ๆ หรือ   
ค่ำดอกเบี้ย รวมอยู่ด้วย เมื่อรวมเข้ำด้วยกันแล้วต้องไม่เกินกว่ำรำคำ F.O.B. ถ้ำเกินกว่ำ F.O.B. ให้ใช้จ ำนวนที่
ต่ ำกว่ำเป็นฐำนในกำรค ำนวณเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร 
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 การตรวจสอบชุดค าขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรเพื่อพิจารณาจ่ายเงินชดเชย กรณี
ขายสินค้าภายในประเทศซึ่งอยู่ในข่ายได้รับเงินชดเชยค่าภาษีอากรเช่นเดียวกับสินค้าส่งออก  

 การตรวจสอบชุดค าขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร ผู้ตรวจสอบต้องตรวจสอบให้ถูกต้องตำม
กฎหมำย ประกำศกระทรวงกำรคลัง ประกำศหรือมติคณะกรรมกำร ระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับกำรขอ
ชดเชยค่ำภำษีอำกรส ำหรับสินค้ำส่งออก  

 กรณีขายสินค้าภายในประเทศให้แก่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามโครงการเงินกู้หรือ 
เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ 

 ตรวจกำรกรอกรำยกำรในค ำขอชดเชยค่ำภำษีอำกร (แบบ กศก. 22) พร้อมใบแนบ
รำยละเอียดรำยกำรสินค้ำที่ขอชดเชยค่ำภำษีอำกร (แบบ กศก. 22 ก.) 

 ตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของเอกสำรในชุดค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร 

 ตรวจชื่อผู้ยื่นค ำขอและเลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี ต้องตรงกับชื่อและเลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษีของผู้ขำยสินค้ำภำยในประเทศให้แก่ส่วนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจตำมโครงกำรเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจำก
ต่ำงประเทศ  

 ตรวจส ำเนำหนังสือรับรองสัญญำซื้อขำยจำกส่วนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจว่ำเป็นกำรซื้อ
ขำยสินค้ำตำมโครงกำรเงินกู้ หรือเงินช่วยเหลือจำกต่ำงประเทศแหล่งใด โดยเป็นกำรซื้อขำยที่ผู้ขำยได้รับ
คัดเลือกในกำรประกวดรำคำนำนำชำติและเป็นรำคำท่ีผู้เข้ำประกวดรำคำเสนอใช้รำคำ C.I.F. ส ำหรับสินค้ำที่
ผลิตในประเทศ และรำคำ EX-STOCK ส ำหรับสินค้ำจำกต่ำงประเทศที่วำงขำยในประเทศ  

 ตรวจสอบรำยกำรสินค้ำที่ปรำกฏสัญญำซื้อขำยและกำรตรวจรับสินค้ำของผู้ซื้อแต่ละ
ฉบับว่ำแยกออกเป็นประเภทและชนิดของสินค้ำ ถูกต้องตรงกับที่ส ำแดงไว้ในรำยละเอียดของสินค้ำ  แบบ 
กศก. 22 ก. หรือไม่ 

 ตรวจสอบน้ ำหนักปริมำณตำมหนังสือตรวจรับสินค้ำของกรรมกำรตรวจรับคุณภำพและ
ปริมำณสินค้ำจำกส่วนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจ  ที่มีกำรตรวจรับสินค้ำจริง ถูกต้องตรงกับที่ส ำแดงไว้ใน
รำยละเอียดของสินค้ำ แบบ กศก. 22 ก. หรือไม ่

 ตรวจสอบประกำศอัตรำเงินชดเชยและประเภทพิกัด ให้ตรงตำมที่ใช้อยู่ในวันที่ ส่งมอบ
สินค้ำให้แก่ผู้ซื้อภำยในประเทศ 

 ตรวจสอบอัตรำเงินชดเชยว่ำสินค้ำดังกล่ำวได้รับเงินชดเชยในอัตรำใด สอดคล้องกับ
ประเภทพิกัด และอัตรำชดเชยที่ขอรับถูกต้องตำมสิทธิที่พ่ึงได้รับหรือไม่ 

 ตรวจหลักฐำนแสดงกำรรับช ำระเงินค่ำขำยสินค้ำภำยในประเทศ ซึ่งอยู่ในข่ำยได้รับเงิน
ชดเชยค่ำภำษีอำกรเช่นเดียวกับสินค้ำส่งออก 

 ตรวจลำยหนังสือของส่วนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจต้องลงนำมโดยหัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือ
รัฐวิสำหกิจ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย โดยให้ส่วนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจนั้น ๆ หรือผู้รับมอบอ ำนำจ ตำมที่ได้ท ำ
กำรลงทะเบียนเป็นผู้ผ่ำนพิธีกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสำร (Paperless) และท ำกำร
ลงทะเบียนกำรด ำเนินธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับกำรชดเชยค่ำภำษีอำกรด้วยบัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์  
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 ตรวจก ำหนดอำยุกำรยื่นค ำขอรับเงินชดเชย ภำยใน  1 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมกำร
ตรวจรับสินค้ำ ถ้ำส่งเป็นงวดก็นับจำกวันที่คณะกรรมกำรตรวจรับแต่ละงวด 

 กรณีขายสินค้าภายในประเทศให้แก่ผู้ซื้อสินค้าที่ได้รับสิทธิยกเว้นอากรขาเข้า เม่ือน าเข้า
สินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรตามความในภาค 4 แห่งกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร ซึ่งได้ซื้อสินค้าที่
ผลิตภายในประเทศ  

 ชื่อผู้ยื่นค ำขอและเลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี ต้องตรงกับชื่อและเลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีของ   
ผู้ขำยสินค้ำภำยในประเทศให้แก่ผู้ซื้อสินค้ำที่ได้รับสิทธิยกเว้นอำกรขำเข้ำ เมื่อน ำเข้ำสินค้ำเข้ำมำใน
รำชอำณำจักรตำมควำมในภำค 4 แห่งกฎหมำยว่ำด้วยพิกัดอัตรำศุลกำกร  

 ตรวจผู้มีอ ำนำจลงนำมในค ำขอชดเชยค่ำภำษี (แบบ กศก. 22) และใบแนบ (แบบ กศก. 
22 ก.) กับข้อมูลกำรลงทะเบียนเป็นผู้ผ่ำนพิธีกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสำร (Paperless) ว่ำ
เป็นผู้มีอ ำนำจลงนำมหรือผู้รับมอบอ ำนำจ พร้อมประทับตรำบริษัท ห้ำง ร้ำน (ถ้ำมี)  

 ตรวจหลักฐำนแสดงกำรรับช ำระเงินค่ำขำยสินค้ำภำยในประเทศ ซึ่งอยู่ในข่ำยได้รับเงิน
ชดเชยค่ำภำษีอำกรเช่นเดียวกับสินค้ำส่งออก 

 ตรวจหลักฐำนแสดงว่ำผู้ซื้อได้ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรน ำเข้ำ โดยได้รับยกเว้น
อำกรขำเข้ำและกรมศุลกำกรอนุมัติแล้ว 

 ตรวจส ำเนำเอกสำรตรวจรับสินค้ำจำกผู้ซื้อ ซึ่งตรวจสอบตรงกับต้นฉบับแล้วให้รับรอง
ส ำเนำและคืนต้นฉบับไป 

 ตรวจก ำหนดอำยุกำรยื่นค ำขอรับเงินชดเชย ภำยใน  1 ปี นับแต่วันที่ผู้ซื้อตรวจรับสินค้ำ 
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   การย่ืนเอกสารเพิ่มเติมหรือแก้ไขค าขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร 

 การยื่นเอกสารเพิ่มเติม 

 ผู้มีสิทธิขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกรจะต้องยื่นเอกสำร และส ำแดงรำยกำรประกอบชุดค ำ
ขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกรให้ถูกต้องตำมระเบียบ ประกำศ ค ำสั่ง ในเรื่องกำรชดเชยค่ำภำษีอำกร 

 เมื่อได้รับแจ้งจำกกองสิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำกร กรมศุลกำกร ให้ส่งเอกสำรเพ่ิมเติมหรือให้
แจ้งข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม หรือให้ด ำเนินกำรแก้ไขค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร ผู้มีสิทธิขอรับเงินชดเชยค่ำ
ภำษีอำกรจะต้องด ำเนินกำรตำมท่ีรับแจ้ง ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ภำยในก ำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หำก
มีเหตุขัดข้องผู้มีสิทธิขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกรต้องแจ้งเหตุขัดข้องเป็นหนังสือ ให้กองสิทธิประโยชน์ทำง
ภำษีอำกรทรำบภำยในก ำหนดระยะเวลำดังกล่ำว 

 กรณีที่ผู้มีสิทธิขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกรไม่ด ำเนินกำรตำมที่รับแจ้ง และมิได้แจ้ง
เหตุขัดข้องให้กองสิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำกรทรำบภำยในก ำหนดเวลำ 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หรือได้
แจ้งเหตุขัดข้องแล้ว แต่กองสิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำกรพิจำรณำเห็นว่ำไม่มีเหตุอันสมควร จะแจ้งให้ผู้มีสิทธิ
ขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกรด ำเนินกำรส่งเอกสำรเพ่ิมเติมหรือให้แจ้งข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม หรือให้ด ำเนินกำร
แก้ไขค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกรอีกครั้งให้แล้วเสร็จภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หำกไม่มำ
ด ำเนินกำรตำมที่รับแจ้งภำยในก ำหนดดังกล่ำว กรมศุลกำกรมีอ ำนำจยกค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกรชุดนั้น
ทั้งหมด หรือบำงส่วนตำมที่เห็นสมควร 

 หำกกรมศุลกำกรมีค ำสั่งยกค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกรไม่ว่ำทั้งหมด หรือบำงส่วนให้ถือว่ำ
เป็นอันสิ้นสิทธิขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกรส ำหรับค ำขอที่ถูกยกเลิกนั้น และผู้มีสิทธิขอรับเงินชดเชยค่ำภำษี
อำกรต้องมำรับเอกสำรค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกรนั้นคืนไป 
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   การอนุมัติวงเงินชดเชยบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ 
 เมื่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบชุดค าขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรในรูปแบบเอกสาร

แล้วเสร็จ 

 ให้พนักงำนศุลกำกรสังกัดส่วนชดเชยค่ำภำษีอำกร กองสิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำกร    
กรมศุลกำกร บันทึกค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร ที่จอภำพ Claim Entry ในระบบชดเชยอำกร เมื่อ
บันทึกครบถ้วนแล้ว ให้ 

 กดปุ่ม “+Issue Claim No.” ระบบจะ Dialog ข้อควำมว่ำ “Issue Claim No. xxxx-
x-xxxx-xxxxx Complete” และ 

 กดปุ่ม “Form 123” ระบบจะพิมพ์รำยงำน กศก.123 เพ่ือแสดงเลขที่ค ำขอรับเงิน
ชดเชยค่ำภำษีอำกร และชื่อพนักงำนศุลกำกรผู้ตรวจสอบชุดค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร และ  

  กดปุ่ม “Send Audit” เพ่ือเสนอชุดค ำขอชดเชยค่ำภำษีอำกรให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ตรวจสอบ 
ระบบจะแสดง Dialog ข้อควำมว่ำ “Do you want to Send Audit ?” 

 หำกยืนยันให้กดปุ่ม “OK”  

 ถ้ำยกเลิกให้กดปุ่ม “Cancel” 

 กดปุ่ม “OK” เพ่ือยืนยันกำรบันทึกข้อมูล ระบบจะแสดงข้อควำม “Claim No xxxx-
x-xxxx-xxxxx Send Audit Complete” และปรับสถำนะข้อมูลเป็น “เสนอตรวจสอบชุดค ำขอชดเชย” 

 ให้พนักงำนศุลกำกรสังกัดส่วนชดเชยค่ำภำษีอำกร กองสิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำกร    
กรมศุลกำกร ที่ได้รับมอบหมำยให้เป็น “ผู้ตรวจสอบ” บันทึกตรวจสอบชุดค ำขอชดเชยค่ำภำษีอำกร ที่
จอภำพ Claim Audit ในระบบชดเชยอำกร เมื่อบันทึกครบถ้วนแล้ว ให้ 

 กดปุ่ม “Send Approve”เพ่ือเสนออนุมัติ ระบบจะแสดง Dialog ข้อควำมว่ำ “Do 
you want to Send Approve ?”  

 หำกยืนยันให้กดปุ่ม “OK”  

 ถ้ำยกเลิกให้กดปุ่ม “Cancel” 

 กดปุ่ม “OK” เพ่ือยืนยันกำรเสนอข้อมูล ระบบจะแสดงข้อควำม “Claim No xxxx-x-
xxxx-xxxxx Send Approve Complete”  

 ให้พนักงำนศุลกำกรสังกัดส่วนชดเชยค่ำภำษีอำกร กองสิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำกร    
กรมศุลกำกร ที ่มีระดับสิทธิ ์ “หัวหน้ำงำน” บันทึกอนุมัติค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร ที ่จอภำพ 
Approve Claim ในระบบชดเชยอำกร  

 กดปุ่ม “Search” เพ่ือค้นหำข้อมูล ระบบจะแสดงรำยกำรข้อมูลทั้งหมดที่รออนุมัติ 

 คลิกท่ีสัญลักษณ์  หน้ำแถวรำยกำรที่ต้องกำรท ำรำยกำร 

 ระบบจะแสดงรำยละเอียดข้อมูลค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร 
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 กดปุ่ม “Update”เพ่ือบันทึกข้อมูล ระบบจะแสดงข้อควำม “Update Complete” 
และแสดงสถำนะ “อนุมัติชุดค ำขอชดเชย” 

 ระบบคอมพิวเตอร์จะปรับสถำนะค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกรเป็น “อนุมัติ” 

 ระบบคอมพิวเตอร์จะสร้ำงข้อมูลวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ รำยข้อมูลค ำขอรับเงินชดเชย
ค่ำภำษีอำกรตำมขั้นตอนกำรสร้ำงวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์  

 ระบบคอมพิวเตอร์จะแจ้งวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์และอำยุกำรใช้งำนของวงเงิน ให้
ผู้ประกอบกำรทรำบทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
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  วงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ 

 การกันเงินภาษีอากรไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชย 

 การตั้งหน้ีวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ 

 การสร้างวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ 

 การล้างหนี้สินจากการออกบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ 

 การคืนวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ 

 วงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ 

 โครงสร้างวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ 

 การขอโอนวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ 

 การขอต่ออายุวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ 

 การสอบถามข้อมูลวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ 

        การใช้วงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ 

 การรับช าระภาษีอากรด้วยวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ของกรมศุลกากร 

 การรับช าระภาษีอากรด้วยวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร 

 การรับช าระภาษีอากรด้วยวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพสามิต 
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   การกันเงินภาษีอากรไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชย 

 การกันเงินภาษีอากร 

 ให้กรมศุลกำกร กรมสรรพำกร และกรมสรรพสำมิต กันเงินภำษีอำกรที่ได้รับช ำระค่ำภำษี
อำกร ไม่ว่ำจะเป็นกำรรับช ำระด้วยเงินสดหรือบัตรภำษี โดยไม่ต้องน ำส่งเข้ำเป็นรำยได้แผ่นดินตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยวิธีกำรงบประมำณและกฎหมำยว่ำด้วยเงินคงคลัง ตำมอัตรำที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังก ำหนด 
ตำมมำตรำ 15 แห่งพระรำชบัญัญัติชดเชยค่ำภำษีอำกรสินค้ำส่งออกที่ผลิตในรำชอำณำจักร พ.ศ. 2542  

 ให้กรมศุลกำกรเปิดบัญชีเงินฝำกส ำหรับรับฝำกเงินที่กันไว้จำกเงินภำษีอำกรเพ่ือจ่ำยเป็นเงิน
ชดเชยค่ำภำษีอำกรสินค้ำส่งออกท่ีผลิตในรำชอำณำจักรชื่อบัญชี  “เงินฝากเงินชดเชยเพื่อการส่งสินค้าออก” 
รหัสหน่วยงำน 03005 รหัสบัญชีย่อย 907 

 การน าส่งเงินภาษีอากรที่กันไว้ 

 ให้กรมศุลกำกร กรมสรรพำกร และกรมสรรพสำมิต น ำส่งเงินภำษีที่กันไว้เข้ำบัญชีเงินฝำก
เงินชดเชยกำรส่งสินค้ำออกในวันเดียวกับกำรน ำส่งรำยได้แผ่นดินที่จัดเก็บ ตำมระเบียบว่ำด้วยวิธีกำรน ำเงิน 
ส่งคลัง 

 ส่วนรำชกำรในส่วนกลำงของกรมศุลกำกร กรมสรรพำกร และกรมสรรพำสำมิต น ำส่งเงิน
พร้อมใบน ำส่งที่ธนำคำรแห่งประเทศไทย หรือสำขำธนำคำรแห่งประเทศไทยให้ใช้รหัส หน่วยงำน 03005 รหัส
บัญชีย่อย 907 โดยระบุชื่อบัญชีแยกประเภทว่ำ “เงินฝำกเงินชดเชยกำรส่งสินค้ำออก”  

 ส่วนรำชกำรในส่วนภูมิภำคของกรมศุลกำกร กรมสรรพำกร และกรมสรรพำสำมิต น ำส่ง
เงินพร้อมใบน ำส่งที่ส ำนักงำนคลัง หรือน ำส่งเข้ำบัญชีเงินฝำกของส ำนักงำนคลังที่สำขำธนำคำรแห่งประเทศ
ไทย เพ่ือโอนเงินขำยบิลไปยังส่วนกลำงให้ใช้รหัสหน่วยงำน 90908 รหัสบัญชีย่อย 924 โดยระบุชื่อบัญชี    
แยกประเภทว่ำ “เงินขำยบิลเพื่อโอนเข้ำบัญชีเงินฝำกเงินชดเชยกำรส่งสินค้ำออก รหัสหน่วยงำน 03005 รหัส
บัญชีย่อย 907”  

 กำรน ำส่งเงินภำษีท่ีกันไว้เข้ำบัญชีเงินฝำกเงินชดเชยกำรส่งสินค้ำออกให้ใช้ใบน ำส่งเงินนอก
งบประมำณแยกต่ำงหำกจำกเงินนอกงบประมำณประเภทอ่ืน 

 การวางฎีกาเบิกเงินชดเชยการส่งสินค้าออก 

 เมื่อกรมศุลกำกรได้รับรำยงำนรำยละเอียดเงินนอกงบประมำณบัญชีเงินฝำกเงินชดเชยกำรส่ง
สินค้ำออก รหัสบัญชีย่อย 907 และ/หรือหนังสือแจ้งกำรโอนเงินขำยบิลเพ่ือเข้ำบัญชีเงินฝำกดังกล่ำวจำก
กรมบัญชีกลำง ให้บันทึกรำยกำรบัญชี ดังนี้ 

เดบิต บัญชีเงินฝำกกระทรวงกำรคลัง-เงินฝำกเงินชดเชยกำรส่งสินค้ำออก 

เครดิต บัญชีเงินชดเชยกำรส่งสินค้ำออก 
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   การตั้งหน้ีวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ 
 การสร้างวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ 

 การล้างหนี้สินจากการออกบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ 

 การคืนวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ 

  การสร้างวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ 
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 การรับทราบสถานะ “อนุมัติ” ของวงเงินชดเชย 

 เวลำ 00.01 น. ระบบชดเชยอำกรจะประมวลผลข้อมูลค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกรที่มี
สถำนะ “อนุมัติ” และส่งข้อมูลค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกรที่มีสถำนะ “อนุมัติ” ไปยังระบบบัตรภำษี
อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Tax Compensation : DTC)  

 ทุกสิ้นวันท ำกำร ให้ผู้อ ำนวยกำรส่วนชดเชยค่ำภำษีอำกร กองสิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำกร 
กรมศุลกำกร หรือผู้ได้รับมอบหมำยน ำข้อมูลค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกรที่มีสถำนะ “อนุมัติ” ในระบบ
บัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์ ส่งไปยังส่วนบริหำรงบประมำณและบัญชี ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม กรมศุลกำกร เพ่ือ
ขอให้ท ำกำรบันทึกตั้งหนี้สินจำกกำรออกบัตรภำษี ในระบบ GFMIS 

 การบันทึกตั้งหนี้สินจากการออกบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ 

 เมื่อ ส่วนงบประมำณและบัญชี ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม กรมศุลกำกร ได้รับแจ้งกำรขอให้
ท ำกำรบันทึกตั้งหนี้สินจำกกำรออกบัตรภำษี ในระบบ GFMIS ให้ตรวจสอบกับรำยงำนกำรอนุมัติในระบบบัตร
ภำษีอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Tax Compensation : DTC) ถ้ำถูกต้องตรงกัน  

 กำรบันทึกขอตั้งหนี้สินจำกกำรออกบัตรภำษีที่จอภำพบันทึกขอตั้งหนี้สินจำกกำรออกบัตร
ภำษี ในระบบบัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 

 กดปุ่ม “สร้ำงเลขที่ขอตั้งหนี้” ระบบจะสร้ำงเลขที่ขอตั้งหนี้ วันที่ขอตั้งหนี้ และแสดง 
ข้อควำม “บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว”  

 กดปุ่ม “เพ่ิมข้อมูล” ระบบจะแสดง Dialog แสดงรำยกำรค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษี
อำกร ที่มีสถำนะ “อนุมัต”ิ 

 คลิกที่ Check Box  หน้ำแถวข้อมูลที่เลือก และกดปุ่ม “บันทึก”เพ่ือบันทึกรำยกำร
ที่เลือก  

 ระบบคอมพิวเตอร์จะแสดงจ ำนวนค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร และวงเงินชดเชย
อิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งหมดที่จะตั้งหนี้สินจำกกำรออกบัตรภำษี 

 กดปุ่ม “OK” เพ่ือยืนยันกำรบันทึกระบบจะแสดงข้อควำม “บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” 

 ระบบคอมพิวเตอร์จะประมวลผลออกรำยงำนสร้ำงวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือขอตั้ง
หนี้สินจำกกำรออกบัตรภำษี เพ่ือใช้บันทึกรำยกำรในระบบ GFMIS ให้สั่งพิมพ์รำยงำนกำรสร้ำงวงเงินชดเชย 
เพ่ือตั้งหนี้หนี้สินจำกกำรออกบัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์ ในระบบ GFMIS  

 พร้อมทั้งโอนเงินจำกบัญชีเงินฝำกคลัง รหัสหน่วยงำน 03005 รหัสบัญชี 907 ชื่อบัญชี 
“เงินฝำกชดเชยเพ่ือกำรส่งสินค้ำออก” เข้ำบัญชีเงินฝำกคลัง รหัสหน่วยงำน 03005 รหัสบัญชี 905 ชื่อบัญชี 
“เงินฝำกหนี้สินจำกกำรออกบัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์” 

 ให้พนักงำนศุลกำกรน ำเลขทีเ่อกสำรตั้งหนี้และวันที่ จำกระบบ GFMIS (วันที่ผ่ำนรำยกำร) 
ที่ได้จำกระบบ GFMIS มำบันทึกที่จอภำพบันทึกยืนยันกำรขอตั้งหนี้สินจำกกำรออกบัตรภำษี บนระบบบัตร
ภำษีอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 
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 ปุ่ม “ค้นหำ” เพ่ือค้นหำข้อมูล ระบบจะแสดงรำยกำรข้อมูลทั้งหมดที่รอกำรบันทึก
ยืนยันกำรขอตั้งหนี้สินจำกกำรออกบัตรภำษี 

 คลิกท่ีสัญลักษณ์  หน้ำแถวรำยกำรที่ต้องกำรท ำรำยกำร 

 ระบบจะแสดงรำยละเอียดของรำยกำรขอตั้งหนี้สินจำกกำรออกบัตรภำษี 

 บันทึกจ ำนวนเงินที่ขอตั้งหนี้สิน เลขที่ GFMIS ตั้งหนี้ และวันที่ GFMIS ตั้งหนี้ (วันที่
ผ่ำนรำยกำร) และกดปุ่ม “บันทึก” 

 ระบบจะแสดงข้อควำม “คุณต้องกำรบันทึกข้อมูลใช่หรือไม่ ?” หำกยืนยันให้กดปุ่ม 
“OK” ถ้ำยกเลิกให้กดปุ่ม “Cancel” 

 กดปุ่ม “OK” เพ่ือยืนยันกำรตั้งหนี้สินจำกกำรออกบัตรภำษี ระบบจะแสดงข้อควำม 
“บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว”  

 ระบบคอมพิวเตอร์ประมวลผลสร้ำงข้อมูลวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ รำยข้อมูลค ำขอรับ
เงินชดเชยค่ำภำษีอำกร  

 โครงสร้างข้อมูลวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

 ส่วนที่ 1 ส่วนควบคุม ประกอบไปด้วย  

 ชื่อผู้รับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร  

 เลขทะเบียนผู้รับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร  

 เลขที่บัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์  

 จ ำนวนวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์  

 วันที่เริ่มต้นและวันที่หมดอำยุ 3 ปีนับแต่วันเริ่มต้น  

 วันที่เริ่มต้นมีค่ำเท่ำกับวันที่บันทึกยืนยันกำรตั้งหนี้สิน  

 ส่วนที่ 2 ส่วนรำยกำรกำรใช้วงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบไปด้วย  

 เลขที่อ้ำงอิงกำรรับช ำระค่ำภำษี  

 ช่องทำงกำรท ำรำยกำร  

 จ ำนวนเงินที่ท ำรำยกำร  

 วันที่ท ำรำยกำร  

 ผู้ท ำรำยกำร  

 หน่วยงำนที่ท ำรำยกำร  
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  การล้างหนี้สินจากการออกบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ 
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 การน าส่งรายการการใช้วงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์รายวัน 

 เวลำ 00.01 น. ระบบบัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Tax Compensation : DTC) จะ
ประมวลผลข้อมูลรำยกำรกำรใช้วงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์รำยวัน  

 ทุกสิ้นวันท ำกำร ให้พนักงำนศุลกำกร ส่วนชดเชยค่ำภำษีอำกร กองสิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำกร 
กรมศุลกำกร ท ำกำรเรียกข้อมูลรำยงำนกำรใช้วงเงินบัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์จำกระบบบัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์ 
ของวันท ำกำรก่อนหน้ำ 2 วันท ำกำร  

 ระบบบัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์ จะประมวลผลออกรำยงำนกำรขอล้ำงหนี้สิน โดยจะสรุป
มูลค่ำวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ไป หักลบกับมูลค่ำวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ที่ขอคืนวงเงิน เพ่ือให้ได้
วงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์สุทธิล้ำงหนี้สิน ส ำหรับบันทึกในระบบ GFMIS 

 ให้ผู้อ ำนวยกำรส่วนชดเชยค่ำภำษีอำกร กองสิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำกร กรมศุลกำกร 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจัดส่งรำยงำนกำรใช้วงเงินบัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์ จำกกำรรับช ำระของกรมศุลกำกร 
กรมสรรพำกร และกรมสรรพสำมิต ให้ส่วนงบประมำณและบัญชี ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม เพ่ือบันทึกล้ำง
หนี้สินจำกกำรออกบัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์ 
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 กำรน ำส่งข้อมูลกำรใช้วงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์สุทธิล้ำงหนี้สิน ส ำหรับบันทึกในระบบ 
GFMIS ถือเป็นกำรที่กรมศุลกำกรได้ตรวจสอบบัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับไว้ถูกต้องแล้ว และขอวำงฎีกำ
เบิกหักผลักส่งเงินจำกบัญชีเงินฝำกหนี้สินจำกกำรออกบัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์ (บัญชีย่อย 905) เพ่ือบันทึก
บัญชีล้ำงบัญชีบัตรภำษีตำมยอดเงินวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ของบัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์นั้น 

 การบันทึกล้างหนี้สินจากการออกบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ 

 เมื่อส่วนบริหำรงบประมำณและบัญชี ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม กรมศุลกำกร ได้รับข้อมูล
สรุปรำยกำรใช้วงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์สุทธิล้ำงหนี้สินเป็นรำยวัน ส ำหรับบันทึกในระบบ GFMIS แล้ว ให้
เรียกรำยงำนกำรขอล้ำงหนี้จำกระบบบัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือตรวจสอบและบันทึกกำรล้ำงหนี้สินจำกกำร
ออกบัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์ ในระบบ GFMIS  

  ให้พนักงำนศุลกำกรบันทึกขอล้ำงหนี้สินจำกกำรออกบัตรภำษีที่จอภำพจอภำพล้ำงหนี้สิน
จำกกำรออกบัตรภำษี ระบบบัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 

 ให้พนักงำนศุลกำกรสรุปรำยกำรใช้วงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์รำยวัน เพ่ือบันทึกล้ำง
หนี้สินจำกกำรออกบัตรภำษี ที่จอภำพล้ำงหนี้สินจำกกำรออกบัตรภำษี ในระบบบัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์  

 ระบบคอมพิวเตอร์ประมวลผลออกรำยงำนกำรขอล้ำงหนี้สิน โดยจะสรุปมูลค่ำวงเงิน
ชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ไป หักลบกับมูลค่ำวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ที่ขอคืนวงเงิน เพ่ือให้ได้วงเงินชดเชย
อิเล็กทรอนิกส์สุทธิล้ำงหนี้สิน ส ำหรับบันทึกในระบบ GFMIS 

 ให้พนักงำนศุลกำกรบันทึกล้ำงหนี้สินวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ ที่ระบบ GFMIS ตำม
วงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์สุทธิล้ำงหนี้สิน ที่ได้จำกรำยงำนกำรขอล้ำงหนี้สิน  

 ให้พนักงำนศุลกำกรน ำเลขที่ GFMIS ล้ำงหนี้ และวันที่ GFMIS ล้ำงหนี้ (วันที่ผ่ำนรำยกำร) 
ที่ได้จำกระบบ GFMIS มำบันทึกที่จอภำพบันทึกยืนยันกำรหนี้สินจำกกำรออกบัตรภำษี ดังนี้ 

 ปุ่ม “ค้นหำ” เพ่ือค้นหำข้อมูล ระบบบัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์จะแสดงรำยกำรข้อมูล
ทั้งหมดท่ีขอล้ำงหนี้สิน 

 คลิกท่ีสัญลักษณ์  หน้ำแถวรำยกำรที่ต้องกำรท ำรำยกำร 

 ระบบบัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์จะแสดงรำยละเอียดข้อมูลรำยกำรใช้วงเงินชดเชย
อิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลกำรขอคืนวงเงิน 

 บันทึกจ ำนวนเงินที่ขอล้ำงหนี้สิน เลขที่ GFMIS ล้ำงหนี้ และวันที่ GFMIS ล้ำงหนี้ 
(วันที่ผ่ำนรำยกำร) และกดปุ่ม “บันทึก” 

  ระบบบัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์จะแสดงข้อควำม “คุณต้องกำรบันทึกข้อมูลใช่หรือไม่ ?” 
หำกยืนยันให้กดปุ่ม “OK” ถ้ำยกเลิกให้กดปุ่ม “Cancel” 

 กดปุ่ม “OK” เพ่ือยืนยันกำรล้ำงหนี้สินจำกกำรออกบัตรภำษี ระบบบัตรภำษี
อิเล็กทรอนิกส์จะแสดงข้อควำม “บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว”  
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 ให้พนักงำนศุลกำกรส่วนบริหำรงบประมำณและบัญชี ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม กรมศุลกำกร  
ท ำกำรบันทึกลดยอดเงินฝำกคลัง รหัสหน่วยงำน 03005 รหัสบัญชี 905 ชื่อบัญชี “เงินฝำกหนี้สินจำกกำรออก
บัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์”   

 ให้พนักงำนศุลกำกรส่วนบริหำรงบประมำณและบัญชี ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม กรมศุลกำกร  
ท ำกำรบันทึกเลขท่ีเอกสำรจำกระบบ GFMIS เพ่ือยืนยันกำรล้ำงหนี้ ในระบบบัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้ง
แจ้งส่วนชดเชยค่ำภำษีอำกร กองสิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำกร กรมศุลกำกร เพ่ือตรวจสอบต่อไป 

 การบันทึกล้างหนี้สินวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ ในระบบ GFMIS 

 กำรบันทึกล้ำงหนี้สินวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ ในระบบ GFMIS ตำมวงเงินชดเชย
อิเล็กทรอนิกส์สุทธิล้ำงหนี้สินเป็นรำยวัน ถือเป็นกำรวำงฎีกำเบิกหักผลักส่งยอดเงินของบัญชีเงินฝำกหนี้สิน
จำกกำรออกบัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์ รหัสบัญชี 905 เพ่ือกำรล้ำงหนี้สินจำกกำรออกบัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์
พร้อมลดยอดบัญชีเงินฝำกคลัง รหัสหน่วยงำน 03005 รหัสบัญชี 905 ชื่อบัญชี “เงินฝำกหนี้สินจำกกำรออก
บัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์”   

 ในวันท ำกำรถัดจำกวันสิ้นเดือน ให้ส่วนบริหำรงบประมำณและบัญชี ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 
กรมศุลกำกร แจ้งยอดบัญชีเงินฝำกคลัง บัญชีเงินฝำกหนี้สินจำกกำรออกบัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์ รหัสบัญชี 905 
จำกระบบ GFMIS ให้ส่วนชดเชยค่ำภำษีอำกร กองสิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำกร กรมศุลกำกร เพ่ือตรวจสอบ
กับรำยงำนวงเงินบัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์คงเหลือประจ ำเดือนจำกระบบบัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์ 

 หำกมีกรณีอ่ืนใดที่ท ำให้วงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบกำรเพ่ิมขึ้นหรือลดลง 
ให้ส่วนชดเชยค่ำภำษีอำกร กองสิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำกร กรมศุลกำกร แจ้งส่วนงบประมำณและบัญชี 
ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม เพื่อด ำเนินกำรบันทึกรำยกำรบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์ในกำร
ปรับปรุงยอดบัญชีเงินฝำกคลัง รหัสหน่วยงำน 03005 รหัสบัญชี 905 ชื่อบัญชี “เงินฝำกหนี้สินจำกกำร
ออกบัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์” ในระบบ GFMIS เพ่ือให้ถูกต้องตรงกนั 

 การโอนเงินฝากเงินชดเชยเพื่อการส่งสินค้าออกเป็นรายได้แผ่นดิน 

 ให้ส่วนบริหำรงบประมำณและบัญชี ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม กรมศุลกำกร วำงฎีกำเบิกหัก
ผลักส่งยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน ของบัญชีเงินฝำกเงินชดเชยเพ่ือกำรส่งสินค้ำออก รหัสบัญชี 907 
เพ่ือน ำส่งเป็นรำยได้แผ่นดินประเภทเงินเบ็ดเตล็ด ภำยในวันที่ 30 ธันวำคม ของทุกปี ทั้งนี้ในระหว่ำงรอกำร
น ำส่ง กรมศุลกำกรอำจวำงฎีกำขอเบิกชดใช้บัตรภำษีไปพลำงก่อนได้ 
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  การคืนวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ 
 กรณีการคืนวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ ภายหลังการบันทึกล้างหนี้สินจากการออกบัตร

ภาษีอิเล็กทรอนิกส์  

 กรณีหน่วยงำนรับช ำระตรวจพบข้อผิดพลำดในกำรช ำระภำษีอำกรด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น ตัดจ ำนวนเงินผิดพลำดหรือผิดรำย ภำยหลังกำรล้ำงหนี้สินจำกกำรออกบัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ให้
ด ำเนินกำร ดังนี้ 

 ให้หน่วยงำนรับช ำระที่ต้องกำรขอคืนวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบและ
อนุมัติคืนวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ตำมขั้นตอนของหน่วยงำนให้แล้วเสร็จ  

 ให้หน่วยงำนรับช ำระจัดท ำเป็นหนังสือรำชกำรถึง ผู้อ ำนวยกำรส่วนชดเชยค่ำภำษี
อำกร กองสิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำกร กรมศุลกำกร แจ้งกำรอนุมัติคืนวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้
บันทึกเข้ำระบบบัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Tax Compensation : DTC) 

 เมื่อส่วนชดเชยค่ำภำษีอำกร กองสิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำกร กรมศุลกำกร ได้รับแจ้งกำร
อนุมัติคืนวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้บันทึกเข้ำระบบบัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์ ให้ตรวจสอบและ
ด ำเนินกำร ดังนี้ 

 พนักงำนศุลกำกรจะบันทึกหนังสือแจ้งกำรอนุมัติคืนวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์
เพ่ือให้บันทึกเข้ำระบบบัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์จำกหน่วยงำนรับช ำระค่ำภำษีอำกร ที่จอภำพบันทึกหนังสือ
แจ้งขอคืนวงเงินชดเชย ในระบบบัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้บันทึกระบุ  

 บันทึกเลขทะเบียนผู้รับเงินชดเชย  

 เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีผู้รับเงินชดเชย  

 เลขที่อ้ำงอิงกำรรับช ำระค่ำภำษี และ  

 จ ำนวนเงิน  

 กดปุ่ม “ค้นหำ” ระบบบัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์จะแสดงรำยละเอียดกำรใช้วงเงินชดเชย
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้บันทึกระบุ  

 เลขที่หนังสือส่วนรำชกำร  

 วันที่หนังสือส่วนรำชกำร  

 เหตุผลกำรขอคืนวงเงิน  และ 

 กดปุ่ม “บันทึก” ระบบบัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์จะแสดงข้อควำม “คุณต้องกำรบันทึก
ข้อมูลใช่หรือไม่ ?”  

 หำกยืนยันให้กดปุ่ม “OK”  

 ถ้ำยกเลิกให้กดปุ่ม “Cancel” 

 กดปุ่ม “OK” เพ่ือยืนยันกำรบันทึกข้อมูล ระบบบัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์จะแสดง
ข้อควำม “บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” 
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 กดปุ่ม “เสนอ” เพ่ือเสนอกำรคืนวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ ระบบบัตรภำษี
อิเล็กทรอนิกส์จะแสดงข้อควำม “คุณต้องกำรเสนอใช่หรือไม่ ?”  

 หำกยืนยันให้กดปุ่ม “OK”  

 ถ้ำยกเลิกให้กดปุ่ม “Cancel” 

 กดปุ่ม “OK” เพ่ือยืนยันเสนอกำรคืนวงเงินชดเชยฯ จำกหน่วยงำนรับช ำระภำษีอำกร 
ระบบบัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์ จะแสดงข้อควำม “บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” 

 ให้พนักงำนศุลกำกรสังกัดส่วนชดเชยค่ำภำษีอำกร กองสิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำกร    
กรมศุลกำกร ที่มีระดับสิทธิ์ “หัวหน้ำงำน” บันทึกคืนวงเงินชดเชยฯ ตำมหนังสือแจ้งจำกหน่วยงำนรับช ำระ
ภำษีอำกร ที่จอภำพบันทึกหนังสือแจ้งขอคืนวงเงินชดเชยฯ ในระบบบัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้บันทึกระบุ  

 กดปุ่ม “ค้นหำ” เพ่ือค้นหำข้อมูล ระบบบัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์จะแสดงรำยกำรข้อมูล
ทั้งหมดท่ีรอบันทึกคืนวงเงินชดเชยฯ 

 คลิกท่ีสัญลักษณ์  หน้ำแถวรำยกำรที่ต้องกำรท ำรำยกำร 

 ระบบบัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์จะแสดงรำยละเอียดกำรขอคืนวงเงินชดเชยฯ 

 ระบุข้อมูล “คืนวงเงิน” และ 

 กดปุ่ม “บันทึก” ระบบ จะแสดงข้อควำม “คุณต้องกำรบันทึกคืนวงเงินชดเชยฯ ใช่
หรือไม่ ?”  

 หำกยืนยันให้กดปุ่ม “OK”  

 ถ้ำยกเลิกให้กดปุ่ม “Cancel” 

 กดปุ่ม “OK” เพ่ือยืนยันกำรบันทึกคืนวงเงินชดเชยฯ ตำมหนังสือแจ้งจำกหน่วยงำนรับ
ช ำระภำษีอำกร ระบบบัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์จะแสดงข้อควำม “บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” 

 ระบบบัตรภำษีอิ เล็กทรอนิกส์ จะท ำกำรคืนวงเงินชดเชยค่ำภำษีอำกรบัตรภำษี
อิเล็กทรอนิกส์ ตำมทีห่น่วยงำนรับช ำระภำษีอำกรมหีนังสือแจ้งกำรอนุมัต ิ

 ให้ผู้อ ำนวยกำรส่วนชดเชยค่ำภำษีอำกร กองสิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำกร กรมศุลกำกร
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย ส่งข้อมูลคืนวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ ส ำหรับบันทึกในระบบ GFMIS ให้ส่วนบริหำร
งบประมำณและบัญชี ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม กรมศุลกำกร 

 เมื่อส่วนบริหำรงบประมำณและบัญชี ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม กรมศุลกำกร ได้รับข้อมูล  
คืนวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ ส ำหรับบันทึกในระบบ GFMIS แล้ว  

 ให้พนักงำนศุลกำกรสังกัดส่วนบริหำรงบประมำณและบัญชี ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม   
กรมศุลกำกร บันทึกขอตั้งหนี้สินจำกกำรคืนวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ ตำมข้อมูลคืนวงเงินชดเชย
อิเล็กทรอนิกส์ ในระบบ GFMIS และน ำเลขที่ GFMIS ตั้งหนี้ และวันที่ GFMIS ตั้งหนี้ (วันที่ผ่ำนรำยกำร) ที่ได้
จำกระบบ GFMIS มำบันทึกที่จอภำพบันทึกขอตั้งหนี้สินจำกกำรคืนวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ ระบบบัตร
ภำษีอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 
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 ปุ่ม “ค้นหำ” เพ่ือค้นหำข้อมูล ระบบจะแสดงข้อมูลคืนวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์   
ที่รอกำรบันทึกขอตั้งหนี้สินจำกกำรคืนวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ 

 คลิกท่ีสัญลักษณ์  หน้ำแถวรำยกำรที่ต้องกำรท ำรำยกำร 

 ระบบจะแสดงรำยละเอียดของรำยกำรคืนวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ 

 บันทึกจ ำนวนเงินที่ขอตั้งหนี้สิน เลขที่ GFMIS ตั้งหนี้ และวันที่ GFMIS ตั้งหนี้ (วันที่
ผ่ำนรำยกำร) และกดปุ่ม “บันทึก” 

 ระบบจะแสดงข้อควำม “คุณต้องกำรบันทึกข้อมูลใช่หรือไม่ ?”  

 หำกยืนยันให้กดปุ่ม “OK”  

 ถ้ำยกเลิกให้กดปุ่ม “Cancel” 

 กดปุ่ม “OK” เพ่ือยืนยันกำรตั้งหนี้สินจำกกำรคืนวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจะ
แสดงข้อควำม “บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว”  
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   วงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ 
 โครงสร้างวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ 

 การขอโอนวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ 

 การขอต่ออายุวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ 

 การสอบถามข้อมูลวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ 
 

  โครงสร้างวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ 
 โครงสร้างข้อมูลวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน  

 ส่วนที่ 1 ส่วนควบคุมวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 30 Fields 

Seq. Field Name ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม 

1. เลขที่บัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์ เลขก ำกับวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ 

2. เลขทะเบียนผู้รับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร เลขทะเบียนผู้รับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกรมี 14 หลัก 

3. ชื่อทะเบียนผู้รับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร ชื่อเจ้ำของวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ 

4. เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกรเจ้ำของวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ 

5. เลขที่ค ำขอชดเชยค่ำภำษีอำกร เลขที่ค ำขอชดเชยค่ำภำษีอำกรที่ผู้มีสิทธิได้รับชดเชยอำกร
ยื่นขอรับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร 

6. วันที่เริ่มต้น วันที่เริ่มต้นมีค่ำเท่ำกับ วันที่ท ำกำรบันทึกข้อมูลเลขท่ี 
GFMIS ตั้งหนี้ และวันที่ GFMIS ตั้งหนี้ (วันที่ผ่ำนรำยกำร) 

7. วันที่หมดอำยุ วันที่หมดอำยุ 3 ปีนับแต่วันที่เริ่มต้น 

8. สถำนะวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ มีค่ำดังนี้  
A – พร้อมใช้งำน   H - ระงับกำรใช้งำน 

9. เลขที ่GFMIS ตั้งหนี้ เลขที่ GFMIS ทีบ่ันทึกยืนยันกำรขอตั้งหนี้ 

10. วันที่ GFMIS ตั้งหนี้ วันที่บันทึกยืนยันกำรขอตั้งหนี้ในระบบ GFMIS 

11. รหัสผู้บันทึกยืนยันกำรขอตั้งหนี้ เลขรหัสของเจ้ำพนักงำนศุลกำกรผู้ท ำกำรบันทึกยืนยันกำร
ขอตั้งหนี้ 

12.  วันที่ยืนยันกำรสร้ำงวงเงินชดเชย
อิเล็กทรอนิกส์ 

วันที่ท ำกำรบันทึกยืนยันกำรขอตั้งหนี้ในระบบบัตรภำษี
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งตรงกับวันที่บันทึกยืนยันกำรขอตั้งหนี้    
ในระบบ GFMIS 

13. เวลำยืนยันกำรสร้ำงวงเงินชดเชย
อิเล็กทรอนิกส์ 

เวลำบันทึกยืนยันกำรขอตั้งหนี้ในระบบบัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส ์
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Seq. Field Name ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม 

14. ประเภทกำรสร้ำงวงเงินชดเชย
อิเล็กทรอนิกส์พิเศษ 

 

มีค่ำเฉพำะกรณี ดังนี้ 
- เปลี่ยนผู้รับวงเงินชดเชยฯ (Transfer) จะมีค่ำเป็น T 
- สร้ำงวงเงินชดเชยฯ (Manual) กรณีโอนย้ำยบัตรภำษีกระดำษ 

มีชุดค ำชดเชยฯ ที่เคยโอนย้ำยแล้ว จะมีค่ำเป็น M 

15.  เลขที่บัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์เดิม มีค่ำเมื่อมีกำรเปลี่ยนผู้รับวงเงินชดเชยฯ (Transfer) 

16.  มูลค่ำบัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่ำวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ (บำท) 

17. วงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ใช้ไป บันทึกค่ำกำรใช้วงเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร (บำท) 

18. วงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์คงเหลือ บันทึกค่ำวงเงินชดเชยค่ำภำษีอำกรที่ยังใช้ได้ (บำท) 

19.  วันที่ใช้วงเงินล่ำสุด บันทึกค่ำวันที่ที่ใช้วงเงินชดเชยค่ำภำษีอำกรครั้งล่ำสุด 

20. เวลำที่ใช้วงเงินล่ำสุด บันทึกค่ำเวลำที่ใช้วงเงินชดเชยค่ำภำษีอำกรครั้งล่ำสุด 

21. หน่วยงำนที่รับช ำระล่ำสุด บันทึกค่ำหน่วยงำนที่ท ำรำยกำรล่ำสุด 

22. ส่วนรำชกำรที่รับช ำระล่ำสุด บันทึกค่ำส่วนรำชกำรที่ท ำรำยกำรล่ำสุด 

23. วันที่โอนข้อมูลบัตรภำษีกระดำษเป็นที่
วงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ 

มีค่ำเฉพำะกรณีกำรโอนย้ำยบัตรภำษีกระดำษเป็นวงเงิน
ชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ 

24. เวลำโอนข้อมูลบัตรภำษีกระดำษเป็น
วงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ 

มีค่ำเฉพำะกรณีกำรโอนย้ำยบัตรภำษีกระดำษเป็นวงเงิน
ชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ 

25. ผู้ระงับบัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์ มีค่ำเฉพำะกรณีดังนี้ เท่ำนั้น 
- กรณีเปลี่ยนผู้รับวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ 
- กรณีคืนวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ 

26. วันที่ระงับวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ มีค่ำเฉพำะกรณีดังนี้ เท่ำนั้น 
- กรณีเปลี่ยนผู้รับวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ 
- กรณีคืนวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ 

27. เวลำที่ระงับวงเงินชดเชย
อิเล็กทรอนิกส์ 

มีค่ำเฉพำะกรณีดังนี้ เท่ำนั้น 
- กรณีเปลี่ยนผู้รับวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ 
- กรณีคืนวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ 

28. เหตุผลกำรระงับวงเงินชดเชย
อิเล็กทรอนิกส์ 

มีค่ำเฉพำะกรณีดังนี้ เท่ำนั้น 
- กรณีเปลี่ยนผู้รับวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ 
- กรณีคืนวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ 

29. ผู้บันทึกข้อมูลล่ำสุด บันทึกค่ำรหัสของผู้บันทึกข้อมูลล่ำสุด 

30. วันและเวลำที่บันทึกข้อมูลล่ำสุด วันและเวลำที่มีกำรบันทึกข้อมูลล่ำสุด 
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 ส่วนที่ 2 ส่วนรายการใช้วงเงินชดเชยค่าภาษีอากร ประกอบด้วย 16 Fields 

Seq. Field Name ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม 

1.  เลขที่บัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์ เลขก ำกับวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ 

2.  ล ำดับรำยกำร ล ำดับรำยกำรกำรใช้วงเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร 

3.  ประเภทกำรท ำรำยกำร 

 

มีค่ำดังต่อไปนี้  
CTE – สร้ำงวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ (+) 
PMT – กำรใช้วงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ (-) 
CAN –ยกเลิกกำรใช้วงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ (+) 
TRF – โอนวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์  (-) 
RCV – รับโอนวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ (+) 

4.  รำยละเอียดกำรท ำรำยกำร  

5.  เลขที่อ้ำงอิงกำรรับช ำระค่ำภำษี  

6.  ช่องทำงกำรท ำรำยกำร   

7.  จ ำนวนเงินที่ท ำรำยกำร (+) มีค่ำเมื่อประเภทกำรท ำรำยกำรมีค่ำดังนี้ 
CTE – สร้ำงวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ (+) 
CAN – ยกเลิกกำรใช้วงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ (+) 
RCV – รับโอนวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ (+) 

8.  จ ำนวนเงินที่ท ำรำยกำร (-) มีค่ำเมื่อประเภทกำรท ำรำยกำรมีค่ำดังนี้ 
PMT – กำรใช้วงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ (-) 
TRF – โอนวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์  (-) 

9.  จ ำนวนเงินคงเหลือ มีค่ำเท่ำกับวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์คงเหลือ 
ในส่วนควบคุม บวกด้วยจ ำนวนเงินที่ท ำรำยกำร (+)    
หรือลบด้วยจ ำนวนเงินที่ท ำรำยกำร (-)  
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 

10.  วันที่ท ำรำยกำร บันทึกค่ำวันที่ทีท่ ำรำยกำร 

11.  เวลำที่ท ำรำยกำร บันทึกค่ำเวลำที่ท ำรำยกำร 

12.  ผู้ท ำรำยกำร บันทึกค่ำผู้ทีท่ ำรำยกำร 

13.  หน่วยรำชำกำรท่ีท ำรำยกำร บันทึกค่ำส่วนรำชกำรที่ท ำรำยกำร 

14.  หน่วยงำนที่ท ำรำยกำร บันทึกค่ำหน่วยงำนทีท่ ำรำยกำร 

15.  ผู้บันทึกข้อมูลล่ำสุด บันทึกค่ำรหัสของผู้บันทึกข้อมูลล่ำสุด 

16.  วันและเวลำที่บันทึกข้อมูลล่ำสุด วันและเวลำที่มีกำรบันทึกข้อมูลล่ำสุด 
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 การใช้วงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์  

 ระบบบัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Tax Compensation : DTC) จะตรวจสอบวงเงิน
ชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ช ำระภำษีอำกร หำกมีวงเงินคงเหลือเพียงพอ ระบบบัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์จะแจ้ง
ให้ผู้ท ำรำยกำรขอตัดวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ทรำบ 

 ให้ผู้ท ำรำยกำรของหน่วยงำนรับช ำระภำษี บันทึกรำยกำรใช้วงเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร 
(จ ำนวนเงิน วันที่ เวลำ หน่วยงำนรับช ำระ)  

 ระบบบัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์จะลดยอดวงเงินชดเชยค่ำภำษีอำกรบัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์ 
แบบ FIFO  
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  การขอโอนวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ 

 กำรขอโอนวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ ให้ยื่นค ำขอโอนวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ใน
รูปแบบเอกสำร ตำมแบบ กศก. 23  ไดก้่อนกำรออกบัตรภำษีในรูปแบบกระดำษ 

 แบบค ำขอโอนวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบเอกสำรทุกฉบับ ให้ลงนำมโดยผู้มี
อ ำนำจลงนำมหรือผู้รับมอบอ ำนำจของผู้โอนและผู้รับโอน ตำมที่ได้ท ำกำรลงทะเบียนเป็นผู้ผ่ำนพิธีกำรศุลกำกร
ทำงอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสำร (Paperless) และลงทะเบียนเป็นผู้ประสงค์ยื่นค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษี
อำกรไว้  

 การยื่นค าขอโอนวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์  

 ผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกรที่ประสงค์จะโอนวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ ให้ยื่น   
ค ำขอโอนวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ ตำมแบบค ำขอโอนวงเงินตำมบัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์ (แบบ กศก. 23) แนบ
ท้ำยประกำศนี ้ได้ทีส่่วนชดเชยค่ำภำษีอำกร กองสิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำกร กรมศุลกำกร 

 ผู้ขอรับโอนวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ ต้องยื่นค ำขอลงทะเบียนผู้รับเงินชดเชยตำมแบบค ำ
ขอที่กรมศุลกำกรก ำหนด ณ ฝ่ำยชดเชยอำกร ส่วนคืนและชดเชยอำกร กองสิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำกร  

 เมื่อส่วนชดเชยค่ำภำษีอำกร กองสิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำกร กรมศุลกำกร ได้รับค ำขอ
โอนวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ ให้ตรวจสอบและด ำเนินกำร ดังนี้ 

 พนักงำนศุลกำกรจะบันทึกค ำขอโอนวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ ที่จอภำพ Request 
Transfer to New Receive ในระบบชดเชยอำกร ให้ผู้บันทึกระบุเลขที่วงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์  และ 

 กดปุ่ม “ค้นหำ” ระบบจะแสดงรำยละเอียดวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้บันทึกระบุ  

 จ ำนวนผู้รับวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์รำยใหม่ 

 รำยละเอียดกำรขอโอน 

 Receive Tax Incentive Id 

 Receive Company Tax No 

 Receive Amount (Baht) และ 

 กดปุ่ม “Update” ระบบจะแสดงข้อควำม “Update Complete” พร้อมออกเลขที่
ค ำร้อง (Request Document No) และ  

 กดปุ่ม “Send Approve” เพ่ือเสนออนุมัติค ำขอโอนวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบจะแสดง Dialog ข้อควำม “Do tou want to send Approve ?” 

 หำกยืนยันให้กดปุ่ม “OK”  

 ถ้ำยกเลิกให้กดปุ่ม “Cancel” 
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 กดปุ่ม “OK” เพ่ือยืนยันกำรบันทึกข้อมูล ระบบบัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์จะแสดง
ข้อควำม “Send Approve Complete” 

 ให้พนักงำนศุลกำกรสังกัดส่วนชดเชยค่ำภำษีอำกร กองสิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำกร    
กรมศุลกำกร ที่มีระดับสิทธิ์ “หัวหน้ำงำน” บันทึกอนุมัติกำรโอนวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ ที่จอภำพ 
Approve Request ในระบบชดเชยอำกร ให้ผู้บันทึกระบุ  

 ระบุ Request Type เท่ำกับ “Transfer” 

 กดปุ่ม “Search” เพ่ือค้นหำข้อมูล ระบบจะแสดงรำยกำรข้อมูลทั้งหมดที่รออนุมัติ
กำรโอนวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ 

 คลิกท่ีสัญลักษณ์  หน้ำแถวรำยกำรที่ต้องกำรท ำรำยกำร 

 ระบบจะแสดงรำยละเอียดข้อมูลค ำร้องขอโอนวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ 

 เลือกผลกำรอนุมัติ Approve Status 

 Approve (อนุมัติ) หรือ Not Approve (ไม่อนุมัติ) 

 ระบุ Remark 

 กดปุ่ม “Update”เพ่ือบันทึกข้อมูล ระบบจะแสดงข้อควำม “Do you want to 
Approve ?”  

 หำกยืนยันให้กดปุ่ม “OK”  

 ถ้ำยกเลิกให้กดปุ่ม “Cancel” 

 กดปุ่ม “OK” เพ่ือยืนยันกำรโอนวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจะแสดงข้อควำม 
“Update Complete” 

 ระบบชดเชยอำกร จะเชื่อมโยงข้อมูลกำรโอนวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ไปยังระบบ
บัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือสร้ำงข้อมูลวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้รับโอนตำมค ำขอโอน โดยมี วันที่
เริ่มต้นและวันที่หมดอำยุของวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์เท่ำกับวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์เดิม 
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  การขอต่ออายุวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ 

 วงเงินบัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์ให้มีอำยุสำมปีนับแต่วันบันทึกกำรตั้งหนี้ แต่อธิบดีกรมศุลกำกร
เห็นสมควรอำจพิจำรณำต่ออำยุวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ให้ได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 

 (1) ผูมีสิทธิไดรับเงินชดเชยไมสำมำรถน ำบัตรภำษีที่ไดรับไปช ำระภำษีอำกรใดไดเพรำะ
เป็นผูไดรับยกเวนภำษีอำกรตำมกฎหมำยวำดวยกำรสงเสริมกำรลงทุน 

(2) ผูมีสิทธิไดรับเงินชดเชยไมสำมำรถน ำบัตรภำษีที่ไดรับไปใชประโยชนไดภำยในก ำหนด
อำยุของบัตรภำษีนั้น 

 กำรตออำยุบัตรภำษี ใหอธิบดีพิจำรณำตออำยุใหไดครำวละสำมปและจะพิจำรณำตออำยุ
บัตรภำษีใหไดไมเกินสองครำว 

 กำรยื่นค ำขอใหตออำยุบัตรภำษีตองยื่นกอนบัตรภำษีหมดอำยุ 

 การยื่นค าขอต่ออายุวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์  

 ผู้ประสงค์จะขอต่ออำยุวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ ให้ยื่นค ำขอค ำขอต่ออำยุวงเงินชดเชย
อิเล็กทรอนิกส์ ตำมแบบค ำขอต่ออำยุวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ (แบบ กศก. 24) แนบท้ำยประกำศนี้ ได้ที่
ส่วนชดเชยค่ำภำษีอำกร กองสิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำกร กรมศุลกำกรได้ก่อนวันที่วงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ 
หมดอำยุ 

 แบบค ำขอต่ออำยุวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบเอกสำรทุกฉบับ ให้ลงนำมโดยผู้มี
อ ำนำจลงนำมหรือผู้รับมอบอ ำนำจของผู้โอนและผู้รับโอน ตำมท่ีได้ท ำกำรลงทะเบียนเป็นผู้ผ่ำนพิธีกำรศุลกำกร
ทำงอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสำร (Paperless) และลงทะเบียนเป็นผู้ประสงค์ยื่นค ำขอรับเงินชดเชยค่ำภำษี
อำกรไว้  

 เมื่อส่วนชดเชยค่ำภำษีอำกร กองสิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำกร กรมศุลกำกร ได้รับค ำขอ
ต่ออำยุวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ ให้ตรวจสอบและด ำเนินกำร ดังนี้ 

 พนักงำนศุลกำกรจะบันทึกค ำขอต่ออำยุวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ ที่จอภำพ 
Request Extend Expire Date ในระบบชดเชยอำกร ให้ผู้บันทึกระบุเลขท่ีวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์   

 ระบบจะแสดงรำยละเอียดวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้บันทึกระบุ Remark และ 

 กดปุ่ม “Update” ระบบจะแสดงข้อควำม “Update Complete” พร้อมออกเลขที่
ค ำร้อง (Request Document No) และ กดปุ่ม “Send Approve” เพ่ือเสนออนุมัติค ำขอโอนวงเงินชดเชย
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบจะแสดง Dialog ข้อควำม “Do tou want to send Approve ?” 

 หำกยืนยันให้กดปุ่ม “OK”  

 ถ้ำยกเลิกให้กดปุ่ม “Cancel” 

 กดปุ่ม “OK” เพ่ือยืนยันกำรบันทึกข้อมูล ระบบบัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์จะแสดง
ข้อควำม “Send Approve Complete” 
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 ให้พนักงำนศุลกำกรสังกัดส่วนชดเชยค่ำภำษีอำกร กองสิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำกร    
กรมศุลกำกร ที่มีระดับสิทธิ์ “หัวหน้ำงำน” บันทึกอนุมัติกำรโอนวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ ที่จอภำพ 
Approve Request ในระบบชดเชยอำกร ให้ผู้บันทึกระบุ  

 ระบุ Request Type เท่ำกับ “Extend Expire Date” 

 กดปุ่ม “Search” เพ่ือค้นหำข้อมูล ระบบจะแสดงรำยกำรข้อมูลทั้งหมดที่รออนุมัติต่อ
อำยุวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ 

 คลิกท่ีสัญลักษณ์  หน้ำแถวรำยกำรที่ต้องกำรท ำรำยกำร 

 ระบบจะแสดงรำยละเอียดข้อมูลค ำขอต่ออำยุวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ 

 เลือกผลกำรอนุมัติ Approve Status 

 Approve (อนุมัติ) หรือ Not Approve (ไม่อนุมัติ) 

 ระบุ Remark 

 กดปุ่ม “Update”เพ่ือบันทึกข้อมูล ระบบจะแสดงข้อควำม “Do you want to 
Approve ?”  

 หำกยืนยันให้กดปุ่ม “OK”  

 ถ้ำยกเลิกให้กดปุ่ม “Cancel” 

 กดปุ่ม “OK” เพ่ือยืนยันกำรต่ออำยุวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ระบบจะแสดง
ข้อควำม “Update Complete” 

 ระบบชดเชยอำกร จะเชื่อมโยงข้อมูลกำรต่ออำยุวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ไปยัง
ระบบบัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อบันทึกข้อมูลวันที่หมดอำยุใหม่ของวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ ที่ขอต่อ
อำยุ โดยวันที่หมดอำยุใหม่จะมีอำยุ 3 ปี  (สำมำรถขอต่ออำยุได้ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 ปี)  
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  การสอบถามข้อมูลวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ 

 กำรตรวจสอบข้อมูลวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ ผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยสำมำรถตรวจสอบ
ข้อมูลของตนเองได้ จำกระบบติดตำมสถำนะกำรผ่ำนพิธีกำรศุลกำกร (e-Tracking System) ที่เมนู “สิทธิ
ประโยชน์ทำงภำษีอำกร” จอภำพสิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำกร และจอภำพสอบถำมข้อมูลบัตรภำษี
อิเล็กทรอนิกส์ 

 กำรตรวจสอบข้อมูลประวัติกำรช ำระค่ำภำษีด้วยบัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์ ผู้มีสิทธิได้รับเงิน
ชดเชยสำมำรถตรวจสอบข้อมูลของตนเองได้ จำกระบบติดตำมสถำนะกำรผ่ำนพิธีกำรศุลกำกร (e-Tracking 
System) ที่เมนู “สิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำกร” จอภำพสิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำกร และจอภำพสอบถำม
กำรช ำระด้วยบัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์ 

 กำรใช้งำนระบบติดตำมสถำนะกำรผ่ำนพิธีกำรศุลกำกร (e-Tracking System) สำมำรถ
เข้ำได้จำก  www.customs.go.th หรือ http://e-tracking.customs.go.th/   ส ำหรับผู้ที่ใช้บริกำรครั้งแรก
ต้องลงทะเบียนขอใช้ระบบก่อน โดยสำมำรถศึกษำขั้นตอนกำรลงทะเบียนได้จำกเมนู  “ขั้นตอนกำร
ลงทะเบียน” ภำยใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับ e-Tracking”  

 

http://www.customs.go.th/
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  การใช้วงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ 
 การรับช าระภาษีอากรด้วยวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ของกรมศุลกากร 

 การรับช าระภาษีอากรด้วยวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร 

 การรับช าระภาษีอากรด้วยวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพสามิต 
 

  การรับช าระภาษีอากรด้วยวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ของกรมศุลกากร 

 การรับช าระภาษีอากรด้วยวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ TCES  

    กำรใช้วงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ช ำระภำษีอำกรส ำหรับกำรน ำเข้ำและกำรส่งออก
พร้อมกับกำรยื่นใบขนสินค้ำ 

 ผู้ประกอบกำรส่งข้อมูลใบขนสินค้ำพร้อมระบุวิธีกำรช ำระเงินค่ำภำษีอำกรด้วย
วงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์  โดยบันทึกข้อมูลในใบขนสินค้ำส่วนควบคุม (Declaration Control) ดังนี้  

 ช่อง Payment Method วิธีกำรช ำระเงินค่ำภำษีอำกร  ระบุค่ำ “C” ช ำระด้วย
วงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ 

 ช่อง Tax Card Bank Account Number บันทึกเลขทะเบียนผู้รับเงินชดเชย 

 ช่อง Total Tax Card Payment Amount บันทึกยอดช ำระเงินรวม ที่ต้องกำร
ให้กรมศุลกำกรตัดวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ 

 กำรช ำระเงินค่ำภำษีอำกรด้วยวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์มำพร้อมกับกำรยื่นใบขน
สินค้ำ ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกำกรจะส่งข้อมูลเลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร เลขทะเบียนผู้รับเงินชดเชย 
ค่ำภำษีอำกร จ ำนวนเงินที่ช ำระ มำยังระบบบัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Tax Compensation : DTC)  

 ระบบบัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์ จะตรวจสอบวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ช ำระ
ภำษีอำกร  

 หำกมีวงเงินคงเหลือเพียงพอระบบจะบันทึกรำยกำรใช้วงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ 
(จ ำนวนเงิน วันที่ เวลำ หน่วยงำนรับช ำระ) และลดยอดวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ แบบ FIFO และ 

 ตอบกลับ “ด ำเนินกำรส ำเร็จ” พร้อมข้อมูลเลขที่อ้ำงอิง จ ำนวนเงินที่ตัดจำก
วงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ผู้ช ำระภำษีอำกร หรือ  

 ตอบกลับ “ด ำเนินกำรไม่ส ำเร็จ” พร้อมข้อมูลข้อผิดพลำด ไปยังระบบ
คอมพิวเตอร์ของศุลกำกร 

 ถ้ำระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกำกรได้รับกำรตอบกลับ “ด ำเนินกำรไม่ส ำเร็จ” จำก
ระบบบัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกำกรจะส่งข้อมูลข้อผิดพลำดไปให้ผู้ประกอบกำร
ทรำบ 
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 ถ้ำระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกำกรได้รับกำรตอบกลับ “ด ำเนินกำรส ำเร็จ” จำก
ระบบบัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกำกรจะออกเลขช ำระค่ำภำษีอำกรและแจ้งให้
ผู้ประกอบกำรทรำบ 

 ให้ผู้ประกอบกำรพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่ำภำษีอำกรได้ด้วยตนเองที่ระบบติดตำม
สถำนะกำรผ่ำนพิธีกำรศุลกำกร (e-Tracking System) 

 กำรใช้งำนระบบติดตำมสถำนะกำรผ่ำนพิธีกำรศุลกำกร (e-Tracking System) 
สำมำรถเข้ำได้จำก  www.customs.go.th หรือ http://e-tracking.customs.go.th/   หรือ http://e-
tracking.customs.go.th/ ส ำหรับผู้ที่ใช้บริกำรครั้งแรกต้องลงทะเบียนขอใช้ระบบก่อน โดยสำมำรถศึกษำ
ขั้นตอนกำรลงทะเบียนได้จำกเมนู “ขั้นตอนกำรลงทะเบียน” ภำยใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับ e-Tracking”   

    กำรใช้วงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ช ำระภำษีอำกรส ำหรับกำรน ำเข้ำและกำรส่งออกที่
เคำน์เตอร์รับช ำระเงินของศุลกำกร 

 ให้ผู้ประกอบกำรแจ้ง เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร เลขทะเบียนผู้รับเงินชดเชยค่ำ
ภำษีอำกร เลขที่ใบขนสินค้ำ และจ ำนวนเงินที่กำรช ำระต่อพนักงำนศุลกำกร 

 ให้พนักงำนศุลกำกรบันทึกรับช ำระค่ำภำษีอำกร 

 ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกำกรจะส่งข้อมูลเลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร เลขทะเบียน
ผู้รับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร จ ำนวนเงินที่ช ำระ มำยังระบบบัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Tax Compensation 
: DTC)  

 ระบบบัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์ จะตรวจสอบวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ช ำระ
ภำษีอำกร  

 หำกมีวง เงินคงเหลือเ พียงพอระบบจะบันทึกรำยกำรใช้วง เงินชดเชย
อิเล็กทรอนิกส์ (จ ำนวนเงิน วันที่ เวลำ หน่วยงำนรับช ำระ) และลดยอดวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ แบบ FIFO  

 พร้อมตอบกลับเลขที่อ้ำงอิง จ ำนวนเงินที่ตัดจำกวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์      
ผู้ช ำระภำษีอำกร หรือ 

 ตอบกลับข้อผิดพลำดหำกด ำเนินกำรไม่ส ำเร็จ ไปยังระบบคอมพิวเตอร์ของ
ศุลกำกร 

 หำกระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกำกรได้รับกำรตอบกลับข้อผิดพลำดจำกระบบบัตร
ภำษีอิเล็กทรอนิกส์  ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกำกรจะแสดงให้พนักงำนศุลกำกรทรำบเพ่ือแจ้งต่อ
ผู้ประกอบกำร 

 หำกระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกำกรได้รับกำรตอบกลับด ำเนินกำรส ำเร็จจำกระบบ
บัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกำกรจะออกเลขช ำระค่ำภำษีอำกรพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่ำ
ภำษีอำกร 

 

 

http://e-tracking.customs.go.th/
http://e-tracking.customs.go.th/
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 การรับช าระภาษีอากรด้วยวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ DTC 

    ให้เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนรับช ำระที่มีระดับสิทธิ์ “ผู้ใช้ระบบงำน” ด ำเนินกำรที่จอภำพ 
บันทึกรำยกำรใช ้วงเง ินชดเชยค่ำภำษีอำกร ในระบบบัตรภำษีอ ิเล ็กทรอนิกส์ ( Digital Tax 
Compensation : DTC)  ดังนี้ 

 บันทึกเลขทะเบียนผู้รับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีของผู้ช ำระ
ค่ำภำษีอำกร หรือใช้อุปกรณ์อ่ำน QR บนบัตรแสดงเลขทะเบียนผู้รับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร ที่ผู้ช ำระค่ำภำษี
อำกรน ำมำแสดง แทนกำรบันทึกข้อมูลเองได้ 

รูปแสดงตัวอย่ำงบัตรแสดงเลขทะเบียนผูร้ับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร 

 

 ระบบคอมพิวเตอร์ จะแสดงวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์คงเหลือ ให้โดยอัตโนมัติ 

 ให้เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนรับช ำระบันทึกจ ำนวนเงินที่ต้องกำรรับช ำระค่ำภำษี และ
รำยละเอียดกำรรับช ำระค่ำภำษี แล้วกดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือท ำรำยกำร 

 กรณีระบุจ ำนวนเงินช ำระค่ำภำษีมำกกว่ำวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์คงเหลือระบบ
คอมพิวเตอร์แสดงข้อควำมแจ้งเตือน “วงเงินชดเชยคงเหลือไม่เพียงพอ” 

 กรณีวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์คงเหลือเพียงพอสำมำรถรับช ำระได้ ระบบ
คอมพิวเตอร์จะแสดงข้อมูลที่บันทึกเพ่ือให้ตรวจสอบควำมถูกต้องอีกครั้ง หำกถูกต้องให้กดปุ่ม “ยืนยันกำร
ช ำระเงิน” เพ่ือยืนยันกำรท ำรำยกำร 

 เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ประมวลผลท ำรำยกำรส ำเร็จ จะแจ้งเลขที่อ้ำงอิงกำรรับช ำระ
ค่ำภำษี วงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์คงเหลือ วันที่รับช ำระค่ำภำษี และชื่อผู้บันทึกรำยกำรใช้วงเงินชดเชย
อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งแสดงรำยละเอียดของวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้รับช ำระ  

 ให้เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนรับช ำระกดปุ่ม “พิมพ์หลักฐำนกำรใช้วงเงิน” เพื่อพิมพ์
หลักฐำนกำรใช้วงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ 

 ให้เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนรับช ำระด ำเนินกำรรับช ำระค่ำภำษีอำกรในระบบรับช ำระเงิน
ของศุลกำกรตำมขั้นตอนปกติโดยบันทึกเลขที่อ้ำงอิงกำรรับช ำระค่ำภำษี จำกระบบบัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นหลักฐำนอ้ำงอิงกำรรับช ำระด้วยวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ 
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 การยกเลิกรายการใช้วงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ 

 หำกมีข้อผิดพลำดในกำรช ำระภำษีอำกรด้วยวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ในกรณีตัด
จ ำนวนเงินผิดพลำด หรือผิดรำย ก่อนกำรปิดบัญชีประจ ำวันของหน่วยงำนรับช ำระ  

 ให้เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนรับช ำระผู้ใช้งำนที่มีระดับสิทธิ์ “หัวหน้ำงำน” ด ำเนินกำรที่
จอภำพยกเลิกกำรใช้วงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์  ในระบบบัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Tax 
Compensation : DTC)  ดังนี้ 

 บันทึกเลขทะเบียนผู้รับเงินชดเชย เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี เลขที่อ้ำงอิงกำรรับช ำระค่ำ
ภำษี และ จ ำนวนเงิน และปุ่ม “ค้นหำ” 

 ระบบจะแสดงรำยละเอียดกำรใช้วงเงิน 

 ให้ผู้บันทึกระบุเหตุผลกำรยกเลิก และกดปุ่ม “ยกเลิกกำรรับช ำระ” 

 ระบบ จะแสดงข้อควำม “คุณต้องกำรยกเลิกข้อมูลใช่หรือไม่ ?”  

 หำกยืนยันให้กดปุ่ม “OK”  

 ถ้ำยกเลิกให้กดปุ่ม “Cancel” 

 กดปุ่ม “OK” เพ่ือยืนยันยกเลิกกำรใช้วงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจะแสดง
ข้อควำม “ยกเลิกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” และท ำกำรคืนวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ตำมที่ได้รับช ำระ 
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  การรับช าระภาษีอากรด้วยวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร 

 การใช้วงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ช าระภาษีอากรของกรมสรรพากร  

 ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมสรรพำกรจะส่งข้อมูลเลขทะเบียนผู้รับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร   
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกรของผู้ช ำระภำษีอำกร จ ำนวนเงินที่ช ำระ มำยังระบบบัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์ 
(Digital Tax Compensation : DTC)  

 ระบบบัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์ จะตรวจสอบวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ช ำระภำษีอำกร  

 หำกมีวงเงินคงเหลือเพียงพอระบบจะบันทึกรำยกำรใช้วงเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร 
(จ ำนวนเงิน วันที่ เวลำ หน่วยงำนรับช ำระ) และลดยอดวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ แบบ FIFO  

 พร้อมตอบกลับเลขที่อ้ำงอิง จ ำนวนเงินที่ตัดจำกวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ผู้ช ำระ
ภำษีอำกร หรือ  

 ตอบกลับข้อผิดพลำดหำกด ำเนินกำรไม่ส ำเร็จ  

 การรับช าระภาษีอากรด้วยวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ DTC  

 ให้เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนรับช ำระที่มีระดับสิทธิ์ “ผู้ใช้ระบบงำน” ด ำเนินกำรที่จอภำพ 
บันทึกรำยกำรใช ้วงเง ินชดเชยค่ำภำษีอำกร ในระบบบัตรภำษีอ ิเล ็กทรอนิกส์ ( Digital Tax 
Compensation : DTC)  ดังนี้ 

 บันทึกเลขทะเบียนผู้รับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีของผู้ช ำระค่ำ
ภำษีอำกร หรือใช้อุปกรณ์อ่ำน QR บนบัตรแสดงเลขทะเบียนผู้รับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร ที่ผู้ช ำระค่ำภำษี
อำกรน ำมำแสดง แทนกำรบันทึกข้อมูลเองได้ 

รูปแสดงตัวอย่ำงบัตรแสดงเลขทะเบียนผูร้ับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร 

 

 ระบบคอมพิวเตอร์ จะแสดงวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์คงเหลือ ให้โดยอัตโนมัติ 

 ให้เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนรับช ำระบันทึกจ ำนวนเงินที่ต้องกำรรับช ำระค่ำภำษี และ
รำยละเอียดกำรรับช ำระค่ำภำษี แล้วกดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือท ำรำยกำร 
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 กรณีระบุจ ำนวนเงินช ำระค่ำภำษีมำกกว่ำวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์คงเหลือระบบ
คอมพิวเตอร์แสดงข้อควำมแจ้งเตือน “วงเงินชดเชยคงเหลือไม่เพียงพอ” 

 กรณีวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์คงเหลือเพียงพอสำมำรถรั บช ำระได้  ระบบ
คอมพิวเตอร์จะแสดงข้อมูลที่บันทึกเพ่ือให้ตรวจสอบควำมถูกต้องอีกครั้ง หำกถูกต้องให้กดปุ่ม “ยืนยันกำร
ช ำระเงิน” เพ่ือยืนยันกำรท ำรำยกำร 

 เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ประมวลผลท ำรำยกำรส ำเร็จ จะแจ้งเลขที่อ้ำงอิงกำรรับช ำระ
ค่ำภำษี  วงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์คงเหลือ วันที่รับช ำระค่ำภำษี และชื่อผู้บันทึกรำยกำรใช้วงเงินชดเชย
อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งแสดงรำยละเอียดของวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้รับช ำระ  

 ให้เจ้ำหน้ำที ่หน่วยงำนรับช ำระกดปุ ่ม “พิมพ์หลักฐำนกำรใช้วงเงิน” เพื่อพิมพ์
หลักฐำนกำรใช้วงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ 

 ให้เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนรับช ำระด ำเนินกำรรับช ำระค่ำภำษีอำกรในระบบรับช ำระเงิน
ของสรรพำกรตำมขั้นตอนปกติโดยบันทึกเลขที่อ้ำงอิงกำรรับช ำระค่ำภำษี จำกระบบ DTC เป็นหลักฐำน
อ้ำงอิงกำรรับช ำระด้วยวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ 

 การยกเลิกรายการใช้วงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ 

 กรณี หำกมีข้อผิดพลำดในกำรช ำระภำษีอำกรด้วยวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ เช่น      
ในกรณีตัดจ ำนวนเงินผิดพลำด หรือผิดรำย ก่อนกำรปิดบัญชีประจ ำวันของหน่วยงำนรับช ำระ 

 ให้เจ้ำหน้ำที ่หน่วยงำนรับช ำระผู ้ใช้งำนที่มีระดับสิทธิ ์ “หัวหน้ำงำน” ด ำเนินกำรที่
จอภำพยกเลิกกำรใช้วงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ ในระบบบัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์  (Digital Tax 
Compensation : DTC)  ดังนี้ 

 บันทึกเลขทะเบียนผู้รับเงินชดเชย เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี เลขที่อ้ำงอิงกำรรับช ำระค่ำ
ภำษี และ จ ำนวนเงิน และปุ่ม “ค้นหำ” 

 ระบบจะแสดงรำยละเอียดกำรใช้วงเงิน 

 ให้ผู้บันทึกระบุเหตุผลกำรยกเลิก และกดปุ่ม “ยกเลิกกำรรับช ำระ” 

 ระบบ จะแสดงข้อควำม “คุณต้องกำรยกเลิกข้อมูลใช่หรือไม่ ?”  

 หำกยืนยันให้กดปุ่ม “OK”  

 ถ้ำยกเลิกให้กดปุ่ม “Cancel” 

 กดปุ่ม “OK” เพ่ือยืนยันยกเลิกกำรใช้วงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจะแสดง
ข้อควำม “ยกเลิกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” และท ำกำรคืนวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ตำมที่ได้รับช ำระ 
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  การรับช าระภาษีอากรด้วยวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพสามิต 

 การใช้วงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ช าระภาษีอากรของกรมสรรพสามิต  

 ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมสรรพสำมิตจะส่งข้อมูลเลขทะเบียนผู้รับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร 
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกรของผู้ช ำระภำษีอำกร จ ำนวนเงินที่ช ำระ มำยังระบบบัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์ 
(Digital Tax Compensation : DTC)  

 ระบบบัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์ จะตรวจสอบวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ช ำระภำษีอำกร  

 หำกมีวงเงินคงเหลือเพียงพอระบบจะบันทึกรำยกำรใช้วงเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร 
(จ ำนวนเงิน วันที่ เวลำ หน่วยงำนรับช ำระ) และลดยอดวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ แบบ FIFO  

 พร้อมตอบกลับเลขที่อ้ำงอิง จ ำนวนเงินที่ตัดจำกวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ผู้ช ำระ
ภำษีอำกร หรือ  

 ตอบกลับข้อผิดพลำดหำกด ำเนินกำรไม่ส ำเร็จ  

 การรับช าระภาษีอากรด้วยวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ DTC  

 ให้เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนรับช ำระที่มีระดับสิทธิ์ “ผู้ใช้ระบบงำน” ด ำเนินกำรที่จอภำพ 
บันทึกรำยกำรใช ้วงเง ินชดเชยค่ำภำษีอำกร ในระบบบัตรภำษีอ ิเล ็กทรอนิกส์ ( Digital Tax 
Compensation : DTC)  ดังนี้ 

 บันทึกเลขทะเบียนผู้รับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีของผู้ช ำระค่ำ
ภำษีอำกร หรือใช้อุปกรณ์อ่ำน QR บนบัตรแสดงเลขทะเบียนผู้รับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร ที่ผู้ช ำระค่ำภำษี
อำกรน ำมำแสดง แทนกำรบันทึกข้อมูลเองได้ 

รูปแสดงตัวอย่ำงบัตรแสดงเลขทะเบียนผูร้ับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกร 

 

 ระบบคอมพิวเตอร์ จะแสดงวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์คงเหลือ ให้โดยอัตโนมัติ 

 ให้เจ้ำหน้ำที ่หน่วยงำนรับช ำระบันทึกจ ำนวนเงินที่ต้องกำรรับช ำระค่ำภำษี และ
รำยละเอียดกำรรับช ำระค่ำภำษี แล้วกดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือท ำรำยกำร 

 กรณีระบุจ ำนวนเงินช ำระค่ำภำษีมำกกว่ำวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์คงเหลือระบบ
คอมพิวเตอร์แสดงข้อควำมแจ้งเตือน “วงเงินชดเชยคงเหลือไม่เพียงพอ” 
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 กรณีวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์คงเหลือเพียงพอสำมำรถรับช ำระได้  ระบบ
คอมพิวเตอร์จะแสดงข้อมูลที่บันทึกเพ่ือให้ตรวจสอบควำมถูกต้องอีกครั้ ง หำกถูกต้องให้กดปุ่ม “ยืนยันกำร
ช ำระเงิน” เพ่ือยืนยันกำรท ำรำยกำร 

 เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ประมวลผลท ำรำยกำรส ำเร็จ จะแจ้งเลขที่อ้ำงอิงกำรรับช ำระ
ค่ำภำษี  วงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์คงเหลือ วันที่รับช ำระค่ำภำษี และชื่อผู้บันทึกรำยกำรใช้วงเงินชดเชย
อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งแสดงรำยละเอียดของวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้รับช ำระ  

  ให้เจ้ำหน้ำที ่หน่วยงำนรับช ำระกดปุ ่ม “พิมพ์หลักฐำนกำรใช้วงเงิน” เพื่อพิมพ์
หลักฐำนกำรใช้วงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ 

 ให้เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนรับช ำระด ำเนินกำรรับช ำระค่ำภำษีอำกรในระบบรับช ำระเงิน
ของสรรพสำมิตตำมขั้นตอนปกติโดยบันทึกเลขที่อ้ำงอิงกำรรับช ำระค่ำภำษี จำกระบบ DTC เป็นหลักฐำน
อ้ำงอิงกำรรับช ำระด้วยวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ 

 การยกเลิกรายการใช้วงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ 

 หำกมีข้อผิดพลำดในกำรช ำระภำษีอำกรด้วยวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ในกรณีตัด
จ ำนวนเงินผิดพลำด หรือผิดรำย ก่อนกำรปิดบัญชีประจ ำวันของหน่วยงำนรับช ำระ 

 ให้เจ้ำหน้ำที ่หน่วยงำนรับช ำระผู ้ใช้งำนที่มีระดับสิทธิ ์ “หัวหน้ำงำน” ด ำเนินกำรที่
จอภำพยกเลิกกำรใช้วงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ ในระบบบัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์  (Digital Tax 
Compensation : DTC)  ดังนี้ 

 บันทึกเลขทะเบียนผู้รับเงินชดเชย เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี เลขที่อ้ำงอิงกำรรับช ำระค่ำ
ภำษี และ จ ำนวนเงิน และปุ่ม “ค้นหำ” 

 ระบบจะแสดงรำยละเอียดกำรใช้วงเงิน 

 ให้ผู้บันทึกระบุเหตุผลกำรยกเลิก และกดปุ่ม “ยกเลิกกำรรับช ำระ” 

 ระบบ จะแสดงข้อควำม “คุณต้องกำรยกเลิกข้อมูลใช่หรือไม่ ?”  

 หำกยืนยันให้กดปุ่ม “OK”  

 ถ้ำยกเลิกให้กดปุ่ม “Cancel” 

 กดปุ่ม “OK” เพ่ือยืนยันยกเลิกกำรใช้วงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจะแสดง
ข้อควำม “ยกเลิกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” และท ำกำรคืนวงเงินชดเชยภำษีอิเล็กทรอนิกส์ตำมที่ได้รับช ำระ 
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 การโอนย้ายบัตรภาษีรูปแบบกระดาษ เป็นวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ 
 ผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยค่ำภำษีอำกรสำมำรถยื่นค ำร้องขอโอนย้ำยบัตรภำษีรูปแบบกระดำษ

เป็นวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ ตำมแบบค ำร้องขอโอนย้ำยบัตรภำษีรูปแบบกระดำษเป็นวงเงินชดเชย
อิเล็กทรอนิกส์ (แบบ กศก. 25) แนบท้ำยประกำศนี้ ได้ที่ส่วนชดเชยค่ำภำษีอำกร กองสิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำกร 
กรมศุลกำกร  

 ผู้ยื่นค ำร้องขอโอนย้ำยบัตรภำษีรูปแบบกระดำษเป็นวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ (แบบ 
กศก. 25) ต้องส่งมอบบัตรภำษีในรูปแบบกระดำษ โดยบัตรภำษีรูปแบบกระดำษนั้นต้องเป็นบัตรภำษีที่ยังไม่
หมดอำยุ พร้อมกำรยื่นแบบค ำร้อง 

 เมื่อส่วนชดเชยค่ำภำษีอำกร กองสิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำกร กรมศุลกำกร ได้รับค ำขอ
โอนย้ำยบัตรภำษีรูปแบบกระดำษ เป็นวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ ให้ตรวจสอบและด ำเนินกำร ดังนี้ 

 พนักงำนศุลกำกรจะบันทึกค ำขอโอนย้ำยบัตรภำษีรูปแบบกระดำษ เป็นวงเงินชดเชย
อิเล็กทรอนิกส์ ทีจ่อภำพ Transfer to Digital Tax Compensation ในระบบชดเชยอำกร ให้ผู้บันทึกระบุ 

 Receive 's Company Name 

 Compensation Tax Incentive 

 Transfer Detail 

 Entry Return Tax Card (มูลค่ำบัตรภำษีท่ีน ำมำคืนแต่ละประเภท) และ 

 กดปุ่ม “Update” เพ่ือบันทึกข้อมูล ระบบจะแสดงข้อควำม “บันทึกข้อมูลเรียบร้อย
แล้ว” พร้อมก ำหนดเลขที่ค ำร้อง Request Document No และแสดงส่วนบันทึกรำยกำรบันทึกบัตรภำษี
กระดำษท่ีจะท ำกำรโอนย้ำย เพ่ือบันทึกรำยกำรบัตรภำษีกระดำษที่โอนย้ำย ซึ่งสำมำรถท ำได้ 3 วิธี ดังนี้ 

 วิธีที่ 1 เลือกตำมรำยกำรชุดค ำขอชดเชยค่ำภำษีอำกร (Add By Claim) 

 กดปุ่ม “Add By Claim” จะแสดง Dialog เลือกข้อมูล 

 ระบุ Claim No ที่ต้องกำรโอนย้ำย และกดปุ่ม Search จะแสดงข้อมูลบัตรภำษีที่ยัง
ไม่มีกำรใช้ และยังไม่หมดอำยุตำมชุดค ำขอชดเชยค่ำภำษีอำกรที่ค้นหำ 

 คลิก Check Box   หน้ำรำยกำรชุดค ำขอชดเชยค่ำภำษีอำกร  

 กดปุ่ม “Update” เพ่ือบันทึกข้อมูล ระบบจะแสดงข้อควำม “Update 
Complete” 

 วิธีที่ 2 เลือกรำยกำรตำมเลขที่บัตรภำษี (Add By Tax Card) 

 กดปุ่ม  “Add By Tax Card” จะแสดง Dialog เลือกข้อมูล 

 ระบุ Claim No ที่ต้องกำรโอนย้ำย และกดปุ่ม “Search” จะแสดงข้อมูลบัตรภำษีที่
ยังไม่มีกำรใช้ และยังไม่หมดอำยุตำมชุดค ำขอชดเชยค่ำภำษีอำกรที่ค้นหำ 

 คลิก Check Box   หน้ำรำยกำรบัตรภำษีท่ีต้องกำรโอนย้ำย  
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 กดปุ่ม “Update” เพ่ือบันทึกข้อมูล ระบบจะแสดงข้อควำม “Update 
Complete” 

 วิธีที่ 3 เลือก Upload Text File ข้อมูลบัตรภำษีกระดำษที่ต้องกำรโอนย้ำย 

 กดปุ่ม “Upload Text File” จะแสดง Dialog เลือกข้อมูล 

 กดปุ่ม Choose File เพ่ือเลือกไฟล์ข้อมูลบัตรภำษีท่ีต้องกำร  

 คลิกที่ปุ่ม Information    จะแสดงตัวตัวอย่ำงข้อมูล Format File Excel 
ส ำหรับ Upload ข้อมูลบัตรภำษี 

 กดปุ่ม “Update” ระบบจะประมวลผล และแสดงข้อควำม “Upload 
Complete” พร้อมแสดงผลกำร Upload ข้อมูล 

 เมื่อบันทึกรำยกำรบัตรภำษีกระดำษที่ต้องกำรโอนย้ำยครบถ้วนแล้ว กดปุ่ม “Transfer 
Tax Card” เพ่ือยืนยันกำรโอนย้ำยบัตรภำษีกระดำษเข้ำสู่ระบบบัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจะแสดง
ข้อควำม “Do you want to Transfer Tax Card ” 

 หำกยืนยันให้กดปุ่ม “OK”  

 ถ้ำยกเลิกให้กดปุ่ม “Cancel” 

 กดปุ่ม “OK” เพ่ือยืนยันกำรบันทึกข้อมูล ระบบจะแสดงข้อควำม “Transfer to 
Digital Tax Compensation Complete”  

 ระบบชดเชยอำกร จะเชื่อมโยงข้อมูลกำรโอนย้ำยบัตรภำษีรูปแบบกระดำษ เป็น
วงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ไปยังระบบบัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้ำงข้อมูลวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์
ตำมค ำขอชดเชยค่ำภำษีอำกรเดิม โดยมีวันที่เริ่มต้นและวันที่หมดอำยุของวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์
เท่ำกับบัตรภำษีเดิม 

 กดปุ่ม “Print” เพ่ือพิมพ์รำยงำนบันทึกโอนย้ำยบัตรภำษีรูปแบบกระดำษเป็นวงเงิน
ชดเชยอิเล็กทรอนิกส์ 

 ระบบชดเชยอำกร จะเชื่อมโยงข้อมูลโอนย้ำยบัตรภำษีรูปแบบกระดำษเป็นวงเงินชดเชย
อิเล็กทรอนิกส์ไปยังระบบบัตรภำษีอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้ำงข้อมูลวงเงินชดเชยอิเล็ กทรอนิกส์ โดยมีวันที่
เริ่มต้นและวันที่หมดอำยุของวงเงินชดเชยอิเล็กทรอนิกส์เท่ำกับบัตรภำษีรูปแบบกระดำษท่ีขอโอนย้ำย 

 

 
 

 
 




