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สารบัญ
Page
ตัวอย่ างใบขนขาเข้ าโอนย้ ายออกจากเขตปลอดอากร (Document Type = C)

ตารางสรุ ปการโอนย้ายของออกจากสิ ทธิประโยชน์เขตปลอดอากร (FREE ZONE)
>> การโอนย้ายของออกจากเขตปลอดอากร เพื*อโอนย้ายของเข้าโดยใช้สิทธิ,คลังสิ นค้าทัณฑ์บน
>> การโอนย้ายของออกจากเขตปลอดอากร เพื*อโอนย้ายของเข้าโดยใช้สิทธิ,ขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ
>> การโอนย้ายของออกจากเขตปลอดอากร เพื*อโอนย้ายของเข้าโดยใช้สิทธิ,ส่งเสริ มการลงทุน (BOI)

ตารางสรุ ปการโอนย้ายของออกจากสิ ทธิประโยชน์เขตประกอบการเสรี (I-EAT FREE ZONE)
>> การโอนย้ายของออกจากเขตประกอบการเสรี เพื*อโอนย้ายของเข้าโดยใช้สิทธิ,คลังสิ นค้าทัณฑ์บน
>> การโอนย้ายของออกจากเขตประกอบการเสรี เพื*อโอนย้ายของเข้าโดยใช้สิทธิ,ขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ
>> การโอนย้ายของออกจากเขตประกอบการเสรี เพื*อโอนย้ายของเข้าโดยใช้สิทธิ,ส่งเสริ มการลงทุน (BOI)
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การโอนย้ ายของออกจากสิ ทธิประโยชน์ เขตปลอดอากร (Free Zone)
โอนย้ายของเข้า
โดยใช้ สิทธิ
Bond
19 Bis
BOI

การโอนย้ายของออกจากสิทธิประโยชน์เขตปลอดอากร (Free Zone)
Step 1
ผูน้ าํ ของเข้า ส่ งใบขนสิ นค้าขาเข้าโอนย้ายจากเขต
ปลอดอากร (C)
ผูน้ าํ ของเข้า ส่ งใบขนสิ นค้าขาเข้าโอนย้ายจากเขต
ปลอดอากร (C)
ผูน้ าํ ของเข้า ส่ งใบขนสิ นค้าขาเข้าโอนย้ายจากเขต
ปลอดอากร (C)
ผูน้ าํ ของออกจาก Free Zone ส่งใบขนสิ นค้า
ขาเข้าโอนย้ายชําระภาษีอากร (P)

Step 2

เจ้าของเขตฯ ทํารายงานการยืนยันฯ สรุ ป
การนําเข้า
ชําระภาษี
ส่ งให้กรมศุลกากร
อากรบริ โภค
เจ้าของเขตฯ ทํารายงานการยืนยันฯ สรุ ป
ภายในประเทศ
การนําเข้า
Free Zone
ผูส้ ่ งออกของ ส่ งใบขนสิ นค้าขาออกโอนย้ายเข้าเขต
ส่ งให้กรมศุลกากร
ปลอดอากร (D)
I-EAT Free ผูส้ ่ งออกของ ส่ งใบขนสิ นค้าขาออกโอนย้ายเข้าเขต
Zone
ปลอดอากร (D)

จุดตรวจปล่อยสินค้า
ตรวจปล่อยที* Bond ที*นาํ ของเข้า
Release Port:: Bond Port ที*นาํ ของเข้า
Load Port : รหัสท่าที*นาํ ของเข้า
Discharge Port: : รหัสท่าที*นาํ ของเข้า

ตรวจปล่อยที* Free Zone / I-EAT Free
Zone ที*นาํ ของเข้า
รับบรรทุกด้วยรายงานการยืนยันฯ
Release Port : Free Zone / I-EAT Free
Zone Port ที*นาํ ของเข้า
Load Port : รหัสท่าที*นาํ ของเข้า
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การโอนย้ ายของออกจากเขตปลอดอากร (FZ) เพือA โอนเข้ าไปในคลังสิ นค้ าทัณฑ์ บน (BOND) Type C
3.การโอนย้ายของออกจากเขตปลอดอากร เพื*อโอนย้ายของเข้าโดยใช้สิทธิ,คลังสิ นค้าทัณฑ์บน

ผูข้ าย
ผูป้ ระกอบการใน
เขตปลอดอากร (Free Zone)

ผูซ้ [ื อ
ขายสิ นค้า

ผูซ้ [ือใช้สิทธิ,
คลังสิ นค้าทัณฑ์บน (BOND)

ผูซ้ [ื อ จัดทําใบขนขาเข้าดังนี[
- Document Type = C (ใบขนสิ นค้าขาเข้าประเภท โอนย้ายจากเขตปลอดอากร)
- Consignment Country ,Country = TH
- Origin Country = ระบุตามความเป็ นจริ งของสิ นค้า
- กรณี ยกเว้นอากรและVat (Exempt Duty,Exempt Vat =100)
- ระบุ Release Port (ตรวจปล่อย) และ Discharge Port (รับบรรทุก) = รหัสสถานที*ของเขตปลอดอากรที*นาํ สิ นค้าออก
( ตรวจสอบรหัสสถานที*ในการปฏิบตั ิพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศที* 26/2557 )
- Export Tax Incentives ID = เลขทะเบียนผู้ใช้ สิทธิประโยชน์ เขตปลอดอากร (FZ) ทีAนําสิ นค้าออก
- Import Tax Incentives ID = เลขทะเบียนผู้ใช้ สิทธิประโยชน์ คลังสิ นค้าทัณฑ์บน( BOND) ทีAนําสิ นค้าเข้ าเก็บ
- Bond Formula = Y
- Ref. Declaration No = ให้สาํ แดงเลขที*ใบขนสิ นค้าที*นาํ เข้าเขตปลอดอากร (Document Type = 0 หรื อ D)
- Ref. Declaration Line No = ให้สาํ แดงรายการในใบขนสิ นค้าที*นาํ เข้าเขตปลอดอากร (Document Type = 0 หรื อ D)
อ้างอิงประกาศกรมศุลกากรที* 26/2556 หน้า 109 คู่มือการผ่านพิธีการศุลกากรสําหรับการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (e-Tax Incentive)
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การโอนย้ ายของออกจากเขตปลอดอากร (FZ) เพือA โอนเข้ าไปในคลังสิ นค้ าทัณฑ์ บน (BOND) Type C
การคีย์ข้อมูลดังต่อไปนีM เป็ นเพียงแค่ตวั อย่ างเท่ านัMน

ประเทศแหล่งกําเนิ ดสิ นค้าให้ใส่ ตามความเป็ นจริ ง

วันที*ส่งข้อมูลใบขนสิ นค้า

วันที*นาํ สิ นค้าออกจาก Free Zone
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การโอนย้ ายของออกจากเขตปลอดอากร (FZ) เพือA โอนเข้ าไปในคลังสิ นค้ าทัณฑ์ บน (BOND) Type C

พิกดั ของที*นาํ เข้า
ทั[งนี[ ให้ใช้สภาพของ ราคาของ และพิกดั อัตราศุลกากรของของที*เป็ นอยูใ่ นวันที*ได้นาํ ออจากเขตปลอดอากร
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การโอนย้ ายของออกจากเขตปลอดอากร (FZ) เพือA โอนเข้ าไปในคลังสิ นค้ าทัณฑ์ บน (BOND) Type C
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การโอนย้ ายของออกจากเขตปลอดอากร (FZ) เพือA โอนเข้ าไปในคลังสิ นค้ าทัณฑ์ บน (BOND) Type C

เลขทะเบียนผูใ้ ช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรของคลังทัณฑ์บนที*นาํ สิ นค้าเข้า
เก็บหากมีเหมือนกันทุกรายการสามารถ กดปุ่ ม Copy to All Item
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การโอนย้ ายของออกจากเขตปลอดอากร (FZ) เพือA โอนเข้ าไปในคลังสิ นค้ าทัณฑ์ บน (BOND) Type C

รหัสสถานที*ตรวจปล่อยและรับบรรทุกของเขตปลอดอากรที*นาํ ของออก

เลขทะเบียนผูใ้ ช้สิทธิประโยชน์เขตปลอดอากรที*นาํ ของออก
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การโอนย้ ายของออกจากเขตปลอดอากร (FZ) เพือA โอนเข้ าไปในคลังสิ นค้ าทัณฑ์ บน (BOND) Type C

ตามสิ ทธิ,ที*มีขณะนําเข้า

ให้สาํ แดงเลขที*ใบขนสิ นค้าและรายการสิ นค้าที*อา้ งถึงสําหรับของที*
นําเข้าเขตปลอดอากรโดย Document Type คือ 0 หรื อ D

อ้างอิงประกาศกรมศุลกากรที* 26/2556 หน้า 109 คู่มือการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทาง
ศุลกากรสําหรับการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (e-Tax Incentive)
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การโอนย้ ายของออกจากเขตปลอดอากร (FZ) เพือA จําหน่ ายให้ แก่ ผ้ ูนําเข้ าตามมาตรา 19 ทวิ (Type C)
1.การโอนย้ายของออกจากเขตปลอดอากร เพื*อโอนย้ายของเข้าโดยใช้สิทธิ,ขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ

ผูข้ าย
ผูป้ ระกอบการใน
เขตปลอดอากร (Fre e Zone)

ผูซ้ [ื อ
ขายสิ นค้า

ผูซ้ [ือใช้สิทธิ,ขอคืนอากร
ตามมาตรา 19 ทวิ

ผูซ้ [ื อ จัดทําใบขนขาเข้าดังนี[
- Document Type = C (ใบขนสิ นค้าขาเข้าประเภท โอนย้ายจากเขตปลอดอากร)
- Consignment Country ,Country = TH
- Origin Country = ระบุตามความเป็ นจริ งของสิ นค้า
- การชําระอากร = ขึ[นอยูก่ บั หลักการ 19 ทวิ เช่น ชําระเต็ม ลดหลือกึ*งหนึ*ง ลดเหลือร้อยละห้า ตามที*ได้รับอนุมตั ิ
- Exempt Duty =50,95 (ขึ[นอยูก่ บั หลักการที*ได้รับ กรณี ชาํ ระเต็มไม่ตอ้ งระบุ) และ Vat = ชําระเต็มจํานวน
- ระบุ Release Port (รหัสสถานที*ตรวจปล่อย) และ Discharge Port (รับบรรทุก) = ของเขตปลอดอากรที*นาํ สิ นค้าออก
( ตรวจสอบรหัสสถานที*ในการปฏิบตั ิพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศที* 26/2557 )
- Export Tax Incentives ID = เลขทะเบียนผู้ใช้ สิทธิประโยชน์ เขตปลอดอากร (FZ) ทีAนําสิ นค้าออก
- Import Tax Incentives ID = เลขทะเบียนผู้ใช้ สิทธิประโยชน์ ขอคืนอากรตามมาตรา19 ทวิ ทีAนําสิ นค้าเข้ าเก็บ
- Formula = Y
- Ref. Declaration No = ให้สาํ แดงเลขที*ใบขนสิ นค้าที*นาํ เข้าเขตปลอดอากร (Document Type = 0 หรื อ D)
- Ref. Declaration Line No = ให้สาํ แดงรายการในใบขนสิ นค้าที*นาํ เข้าเขตปลอดอากร
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การโอนย้ ายของออกจากเขตปลอดอากร (FZ) เพือA จําหน่ ายให้ แก่ ผ้ ูนําเข้ าตามมาตรา 19 ทวิ (Type C)
การคีย์ข้อมูลดังต่อไปนีM เป็ นเพียงแค่ตวั อย่ างเท่ านัMน

ประเทศแหล่งกําเนิ ดสิ นค้าให้ใส่ ตามความเป็ นจริ ง

วันที*ส่งข้อมูลใบขนสิ นค้า

วันที*นาํ สิ นค้าออกจาก Free Zone
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การโอนย้ ายของออกจากเขตปลอดอากร (FZ) เพือA จําหน่ ายให้ แก่ ผ้ ูนําเข้ าตามมาตรา 19 ทวิ (Type C)

พิกดั ของที*นาํ เข้า
ทั[งนี[ ให้ใช้สภาพของ ราคาของ และพิกดั อัตราศุลกากรของของที*เป็ นอยูใ่ นวันที*ได้นาํ ออจากเขตปลอดอากร
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การโอนย้ ายของออกจากเขตปลอดอากร (FZ) เพือA จําหน่ ายให้ แก่ ผ้ ูนําเข้ าตามมาตรา 19 ทวิ (Type C)

ระบุกรณี ที*ได้รับการลดหยอ่น ตามระบบทะเบียนสิ ทธิประโยชน์ 19 ทวิ
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การโอนย้ ายของออกจากเขตปลอดอากร (FZ) เพือA จําหน่ ายให้ แก่ ผ้ ูนําเข้ าตามมาตรา 19 ทวิ (Type C)

เลขทะเบียนผูใ้ ช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ
หากมีเหมือนกันทุกรายการสามารถ กดปุ่ ม Copy to All Item
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การโอนย้ ายของออกจากเขตปลอดอากร (FZ) เพือA จําหน่ ายให้ แก่ ผ้ ูนําเข้ าตามมาตรา 19 ทวิ (Type C)

รหัสสถานที*ตรวจปล่อยและรับบรรทุกของเขตปลอดอากรที*นาํ ของออก

เลขทะเบียนผูใ้ ช้สิทธิประโยชน์เขตปลอดอากรที*นาํ ของออก
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การโอนย้ ายของออกจากเขตปลอดอากร (FZ) เพือA จําหน่ ายให้ แก่ ผ้ ูนําเข้ าตามมาตรา 19 ทวิ (Type C)

ตามสิ ทธิ,ที*มีขณะนําเข้า

ให้สาํ แดงเลขที*ใบขนสิ นค้าและรายการสิ นค้าที*อา้ งถึงสําหรับของที*
นําเข้าเขตปลอดอากรโดย Document Type คือ 0 หรื อ D

อ้างอิงประกาศกรมศุลกากรที* 26/2556 หน้า 109 คู่มือการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทาง
ศุลกากรสําหรับการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (e-Tax Incentive)
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การโอนย้ ายของออกจากเขตปลอดอากร (FZ) ไปยังผู้ได้ รับการส่ งเสริมการลงทุน (BOI) Type C
2. การนําสิ นค้าเขตปลอดอากรเพื*อจําหน่ายให้แก่ผนู้ าํ เข้าที*ได้รับสิ ทธิ,ส่งเสริ มการลงทุน

ผูข้ าย
ผูป้ ระกอบการใน
เขตปลอดอากร

ผูซ้ [ื อ
ขายสิ นค้า

ผูซ้ [ือใช้สิทธิ,
ส่ งเสริ มการลงทุน (BOI)

ผูซ้ [ื อ จัดทําใบขนขาเข้าดังนี[
- Document Type = C (ใบขนสิ นค้าขาเข้าประเภท โอนย้ายจากเขตปลอดอากร)
- อากร ให้ระบุอตั ราลดหย่อน = ตามที* BOI อนุมตั ิให้ กรณี ยกเว้นอากร และ VAT ( Exempt Duty, Exempt Vat = 100 )
- ระบุ Release Port (รหัสสถานที*ตรวจปล่อย) และ Discharge Port (รับบรรทุก) = ของเขตปลอดอากรที*นาํ สิ นค้าออก
( ตรวจสอบรหัสสถานที*ในการปฏิบตั ิพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศที* 26/2557 )
- ระบุ เลขที*บตั รส่งเสริ มการลงทุน BOI ในช่อง BOI License Number ในหน้า Import Invoice Detail (Tax Incentives)
- Export Tax Incentives ID = เลขทะเบียนผู้ใช้ สิทธิประโยชน์ เขตปลอดอากร (FZ) ทีAนําสิ นค้าออก
- BOI = Y
- Permit = บันทึกเลขที*หนังสื อของคณะกรรมการส่งเสริ มกรลงทุนซึ* งอนุมตั ิการโอนย้าย
- Ref. Declaration No = ให้สาํ แดงเลขที*ใบขนสิ นค้าที*นาํ เข้าเขตปลอดอากร (Document Type = 0 หรื อ D)
- Ref. Declaration Line No = ให้สาํ แดงรายการในใบขนสิ นค้าที*นาํ เข้าเขตปลอดอากร (Document Type = 0 หรื อ D)
หมายเหตุ : อ้างอิงประกาศกรมศุลกากรที* 26/2556 หน้า 108 คู่มือการผ่านพิธีการศุลกากรสําหรับการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
(e-Tax Incentive)หน้า 108 บอกเพียงว่า ให้ทาํ ใบขนสิ นค้าประเภท C
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การโอนย้ ายของออกจากเขตปลอดอากร (FZ) ไปยังผู้ได้ รับการส่ งเสริมการลงทุน (BOI) Type C
การคีย์ข้อมูลดังต่อไปนีM เป็ นเพียงแค่ตวั อย่ างเท่ านัMน

ประเทศแหล่งกําเนิ ดสิ นค้าให้ใส่ ตามความเป็ นจริ ง

วันที*ส่งข้อมูลใบขนสิ นค้า

วันที*นาํ สิ นค้าออกจาก Free Zone

19

การโอนย้ ายของออกจากเขตปลอดอากร (FZ) ไปยังผู้ได้ รับการส่ งเสริมการลงทุน (BOI) Type C

พิกดั ของที*นาํ เข้า
ทั[งนี[ ให้ใช้สภาพของ ราคาของ และพิกดั อัตราศุลกากรของของที*เป็ นอยูใ่ นวันที*ได้นาํ ออจากเขตปลอดอากร
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การโอนย้ ายของออกจากเขตปลอดอากร (FZ) ไปยังผู้ได้ รับการส่ งเสริมการลงทุน (BOI) Type C

การคํานวณค่าภาษีศุลกากร ให้ถือตามสภาพของ ราคาของ และพิกดั อัตราศุลกากรที*เป็ นอยูใ่ นเวลาที*นาํ ของนั[นออกจากเขตปลอดอากร

21

การโอนย้ ายของออกจากเขตปลอดอากร (FZ) ไปยังผู้ได้ รับการส่ งเสริมการลงทุน (BOI) Type C

เลขส่ งเสริ มการลงทุน

22

การโอนย้ ายของออกจากเขตปลอดอากร (FZ) ไปยังผู้ได้ รับการส่ งเสริมการลงทุน (BOI) Type C

รหัสสถานที*ตรวจปล่อยและรับบรรทุกของเขตปลอดอากรที*นาํ ของออก

เลขทะเบียนผูใ้ ช้สิทธิประโยชน์เขตปลอดอากรที*นาํ ของออก
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การโอนย้ ายของออกจากเขตปลอดอากร (FZ) ไปยังผู้ได้ รับการส่ งเสริมการลงทุน (BOI) Type C

000 อากรปกติ หรื อ 999 ตาม พรกหรื อ 317

ให้สาํ แดงเลขที*ใบขนสิ นค้าและรายการสิ นค้าที*อา้ งถึงสําหรับ
ของที*นาํ เข้าเขตปลอดอากรโดย Document Type คือ 0 หรื อ D

บันทึกวันที*อนุมตั ิหลักการ
บันทึกเลขที*หนังสื อของคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนซึ* งอนุมตั ิการโอนย้าย บันทึก
เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีอากรของสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน

อ้างอิงประกาศกรมศุลฯที* 26/2556 คู่มือการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิ กส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรสําหรับการใช้สิทธิประโยชน์
ทางภาษีอากร (e-Tax Incentive) ประกอบกับประกาศกรมที* 23/2556 คู่มือการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิ กส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรสํา
หรับการนําเข้า(e-import) เพราะตามประกาศกรมที* 26/2556 หน้า 108 ระบุเพียงแค่ให้ทาํ ใบขนสิ นค้าประเภท C

24

การโอนย้ ายของออกจากสิ ทธิประโยชน์ เขตประกอบการค้ าเสรี (I-EAT Free Zone หรือ (EPZ)
โอนย้ ายของ
เข้ าโดยใช้ สิทธิ

การโอนย้ ายของออกจากสิ ทธิประโยชน์ เขตประกอบการเสรี (I-EAT Free Zone)

Step 1
Bond
ผูน้ าํ ของเข้า ส่ งใบขนสิ นค้าขาเข้าโอนย้าย
จากเขตปลอดอากร (C)
19 Bis
ผูน้ าํ ของเข้า ส่ งใบขนสิ นค้าขาเข้าโอนย้าย
จากเขตปลอดอากร (C)
BOI
ผูน้ าํ ของเข้า ส่ งใบขนสิ นค้าขาเข้าโอนย้าย
จากเขตปลอดอากร (C)
ชําระภาษี
ผูน้ าํ ของออกจาก I-EAT Free Zone ส่ งใบ
อากรบริ โภค ขนสิ นค้า
ภายในประเทศ ขาเข้าโอนย้ายชําระภาษีอากร (P)
Free Zone
ผูส้ ่ งออกของ ส่ งใบขนสิ นค้าขาออก
โอนย้ายเข้าเขตปลอดอากร (D)
I-EAT Free ผูส้ ่ งออกของ ส่ งใบขนสิ นค้าขาออก
Zone
โอนย้ายเข้าเขตปลอดอากร (D)

Step 2

จุดตรวจปล่ อยสิ นค้ า
ตรวจปล่อยที* Bond ที*นาํ ของเข้า
Release Port:: Bond Port ที*นาํ ของ
เข้า
Load Port : รหัสท่าที*นาํ ของเข้า
Discharge Port: : รหัสท่าที*นาํ ของ
เข้า

เจ้าของเขตฯ ทํารายงานการยืนยันฯ
สรุ ปการนําเข้าส่ งให้กรมศุลกากร
ตรวจปล่อยที* Free Zone / I-EAT
Free Zone ที*นาํ ของเข้า
รับบรรทุกด้วยรายงานการยืนยันฯ
Release Port : Free Zone / I-EAT
Free
Zone Port ที*นาํ ของเข้า
Load Port : รหัสท่าที*นาํ ของเข้า
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การโอนย้ ายของออกจากเขตประกอบการค้ าเสรี (EPZ) เพือA โอนเข้ าไปในคลังสิ นค้ าทัณฑ์ บน (BOND) Type C
6.การโอนย้ายของออกจากเขตประกอบการเสรี เพื*อโอนย้ายของเข้าโดยใช้สิทธิ,คลังสิ นค้าทัณฑ์บน

ผูข้ าย
ผูป้ ระกอบการใช้สิทธิ,
เขตประกอบการเสรี (EPZ)

ผูซ้ [ื อ
ขายสิ นค้า

ผูซ้ [ือใช้สิทธิ,
คลังสิ นค้าทัณฑ์บน (BOND)

ผูซ้ [ื อ จัดทําใบขนขาเข้าดังนี[
- Document Type = C (ใบขนสิ นค้าขาเข้าประเภท โอนย้ายจากเขตประกอบการค้าเสรี )
- Consignment Country ,Country = TH
- Origin Country = ระบุตามความเป็ นจริ งของสิ นค้า
- กรณี ยกเว้นอากรและVat (Exempt Duty,Exempt Vat =100)
- ระบุ Release Port (ตรวจปล่อย) และ Discharge Port (รับบรรทุก) = รหัสสถานที*ของเขตประกอบการค้าเสรี ที*นาํ ออก
( ตรวจสอบรหัสสถานที*ในการปฏิบตั ิพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศที* 26/2557 )
- Import Tax Incentives ID = เลขทะเบียนผู้ใช้ สิทธิประโยชน์ คลังสิ นค้าทัณฑ์บนทีAนําสิ นค้าเข้ าเก็บ
- Export Tax Incentives ID = เลขทะเบียนผู้ใช้ สิทธิประโยชน์ เขตประกอบการเสรีทีAนําสิ นค้าออก
- Bond Formula = Y
- Ref. Declaration No = เลขที*ใบขนสิ นค้าขาเข้าที*นาํ เข้าเขตประกอบการเสรี (Document Type = 0 หรื อ D)
- Ref. Declaration Line No = รายการในใบขนสิ นค้าขาเข้าที*นาํ เข้าเขตประกอบการเสรี (Document Type = 0 หรื อ D)
อ้างอิงประกาศกรมศุลกากรที* 26/2556 หน้า 113 คู่มือการผ่านพิธีการศุลกากรสําหรับการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (e-Tax Incentive)
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การโอนย้ ายของออกจากเขตประกอบการค้ าเสรี (EPZ) เพือA โอนเข้ าไปในคลังสิ นค้ าทัณฑ์ บน (BOND) Type C
การคีย์ข้อมูลดังต่อไปนีM เป็ นเพียงแค่ตวั อย่ างเท่ านัMน

ประเทศแหล่งกําเนิ ดสิ นค้าให้ใส่ ตามความเป็ นจริ ง

วันที*ส่งข้อมูลใบขนสิ นค้า

วันที*นาํ สิ นค้าออกจาก EPZ

27

การโอนย้ ายของออกจากเขตประกอบการค้ าเสรี (EPZ) เพือA โอนเข้ าไปในคลังสิ นค้ าทัณฑ์ บน (BOND) Type C

ทั[งนี[ ให้ใช้สภาพของ ราคาของ และพิกดั อัตราศุลกากรของของที*เป็ นอยูใ่ นวันที*ได้นาํ ออจากเขตประกอบการเสรี
พิกดั ของที*นาํ เข้า
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การโอนย้ ายของออกจากเขตประกอบการค้ าเสรี (EPZ) เพือA โอนเข้ าไปในคลังสิ นค้ าทัณฑ์ บน (BOND) Type C
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การโอนย้ ายของออกจากเขตประกอบการค้ าเสรี (EPZ) เพือA โอนเข้ าไปในคลังสิ นค้ าทัณฑ์ บน (BOND) Type C

เลขทะเบียนผูใ้ ช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรของคลังทัณฑ์บนที*นาํ สิ นค้าเข้าเก็บ
หากมีเหมือนกันทุกรายการสามารถ กดปุ่ ม Copy to All Item

30

การโอนย้ ายของออกจากเขตประกอบการค้ าเสรี (EPZ) เพือA โอนเข้ าไปในคลังสิ นค้ าทัณฑ์ บน (BOND) Type C

รหัสสถานที*ตรวจปล่อยและรับบรรทุกของเขตประกอบการเสรี นาํ ของออก

เลขทะเบียนผูใ้ ช้สิทธิประโยชน์เขตประกอบการเสรี ที*นาํ ของออก

31

การโอนย้ ายของออกจากเขตประกอบการค้ าเสรี (EPZ) เพือA โอนเข้ าไปในคลังสิ นค้ าทัณฑ์ บน (BOND) Type C

ตามสิ ทธิ,ที*มีขณะนําเข้า

ให้สาํ แดงเลขที*ใบขนสิ นค้าและรายการสิ นค้าที*อา้ งถึงสําหรับของที*
นําเข้าเขตประกอบการเสรี โดย Document Type คือ 0 หรื อ D

อ้างอิงประกาศกรมศุลกากรที* 26/2556 หน้า 113 คู่มือการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทาง
ศุลกากรสําหรับการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (e-Tax Incentive)
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การโอนย้ ายของออกจากเขตประกอบการเสรี (EPZ) เพือA จําหน่ ายให้ แก่ ผ้ ูนําเข้ าตามมาตรา 19 ทวิ (Type C)
4.การโอนย้ายของออกจากเขตประกอบการเสรี เพื*อโอนย้ายของเข้าโดยใช้สิทธิ,ขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ

ผูข้ าย
ผูป้ ระกอบการใช้สิทธิ,
เขตประกอบการเสรี

ผูซ้ [ื อ
ขายสิ นค้า

ผูซ้ [ือใช้สิทธิ,
ขอคืนอากรตามาตรา 19 ทวิ

ผูซ้ [ื อ จัดทําใบขนขาเข้าดังนี[
- Document Type = C (ใบขนสิ นค้าขาเข้าประเภท โอนย้ายจากเขตประกอบการเสรี )
- Consignment Country ,Country = TH
- Origin Country = ระบุตามความเป็ นจริ งของสิ นค้า
- การชําระอากร = ขึ[นอยูก่ บั หลักการ 19 ทวิ เช่น ชําระเต็ม ลดหลือกึ*งหนึ*ง ลดเหลือร้อยละห้า ตามที*ได้รับอนุมตั ิ
- Exempt Duty =50,95 (ขึ[นอยูก่ บั หลักการที*ได้รับ กรณี ชาํ ระเต็มไม่ตอ้ งระบุ) และ Vat = ชําระเต็มจํานวน
- ระบุ Release Port (รหัสสถานที*ตรวจปล่อย) และ Discharge Port (รับบรรทุก) = ของเขตประกอบการเสรี ที*นาํ สิ นค้าออก
( ตรวจสอบรหัสสถานที*ในการปฏิบตั ิพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศที* 26/2557 )
- Export Tax Incentives ID = เลขทะเบียนผู้ใช้ สิทธิประโยชน์ เขตประกอบการเสรี (EFZ) ทีAนําสิ นค้าออก
- Import Tax Incentives ID = เลขทะเบียนผู้ใช้ สิทธิประโยชน์ ขอคืนอากรตามมาตรา19 ทวิ ทีAนําสิ นค้าเข้ าเก็บ
- Formula = Y
- Ref. Declaration No = เลขที*ใบขนสิ นค้าขาเข้าที*นาํ เข้าเขตประกอบการเสรี (Document Type = 0 หรื อ D)
- Ref. Declaration Line No = รายการในใบขนสิ นค้าขาเข้าที*นาํ เข้าเขตประกอบการเสรี (Document Type = 0 หรื อ D)
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การโอนย้ ายของออกจากเขตประกอบการเสรี (EPZ) เพือA จําหน่ ายให้ แก่ ผ้ ูนําเข้ าตามมาตรา 19 ทวิ (Type C)
การคีย์ข้อมูลดังต่อไปนีM เป็ นเพียงแค่ตวั อย่ างเท่ านัMน

ประเทศแหล่งกําเนิ ดสิ นค้าให้ใส่ ตามความเป็ นจริ ง

วันที*ส่งข้อมูลใบขนสิ นค้า วันที*นาํ สิ นค้าออกจาก EPZ

34

การโอนย้ ายของออกจากเขตประกอบการเสรี (EPZ) เพือA จําหน่ ายให้ แก่ ผ้ ูนําเข้ าตามมาตรา 19 ทวิ (Type C)

ทั[งนี[ ให้ใช้สภาพของ ราคาของ และพิกดั อัตราศุลกากรของของที*เป็ นอยูใ่ นวันที*ได้นาํ ออจากเขตประกอบการค้าเสรี
พิกดั ของที*นาํ เข้า
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ระบุกรณี ที*ได้รับการลดหยอ่น ตามระบบทะเบียนสิ ทธิประโยชน์ 19 ทวิ
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การโอนย้ ายของออกจากเขตประกอบการเสรี (EPZ) เพือA จําหน่ ายให้ แก่ ผ้ ูนําเข้ าตามมาตรา 19 ทวิ (Type C)

เลขทะเบียนผูใ้ ช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ
หากมีเหมือนกันทุกรายการสามารถ กดปุ่ ม Copy to All Item
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การโอนย้ ายของออกจากเขตประกอบการเสรี (EPZ) เพือA จําหน่ ายให้ แก่ ผ้ ูนําเข้ าตามมาตรา 19 ทวิ (Type C)

รหัสสถานที*ตรวจปล่อยและรับบรรทุกของเขตประกอบการเสรี ที*นาํ ของออก

เลขทะเบียนผูใ้ ช้สิทธิประโยชน์เขตประกอบการเสรี ที*นาํ ของออก
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การโอนย้ ายของออกจากเขตประกอบการเสรี (EPZ) เพือA จําหน่ ายให้ แก่ ผ้ ูนําเข้ าตามมาตรา 19 ทวิ (Type C)

ตามสิ ทธิ,ที*มีขณะนําเข้า

ให้สาํ แดงเลขที*ใบขนสิ นค้าและรายการสิ นค้าที*อา้ งถึงสําหรับของที*
นําเข้าเขตประกอบการเสรี โดย Document Type คือ 0 หรื อ D

อ้างอิงประกาศกรมศุลกากรที* 26/2556 หน้า 113 คู่มือการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทาง
ศุลกากรสําหรับการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (e-Tax Incentive)
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การโอนย้ ายของออกจากเขตประกอบการเสรี (EPZ) ไปยังผู้ได้ รับการส่ งเสริมการลงทุน (BOI) Type C
5.การโอนย้ายของออกจากเขตประกอบการเสรี เพื*อโอนย้ายของเข้าโดยใช้สิทธิ,ส่งเสริ มการลงทุน (BOI)

ผูข้ าย
ผูป้ ระกอบการใช้สิทธิ,
เขตประกอบการเสรี

ผูซ้ [ื อ
ขายสิ นค้า

ผูซ้ [ือใช้สิทธิ,
ส่ งเสริ มการลงทุน (BOI)

ผูซ้ [ื อ จัดทําใบขนขาเข้าดังนี[
- Document Type = C (ใบขนสิ นค้าขาเข้าประเภท โอนย้ายจากเขตปลอดอากร)
- อากร ให้ระบุอตั ราลดหย่อน = ตามที* BOI อนุมตั ิให้ กรณี ยกเว้นอากร และ VAT ( Exempt Duty, Exempt Vat = 100 )
- ระบุ Release Port (รหัสสถานที*ตรวจปล่อย) และ Discharge Port (รับบรรทุก) = ของเขตประกอบการเสรี ที*นาํ สิ นค้าออก
( ตรวจสอบรหัสสถานที*ในการปฏิบตั ิพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศที* 26/2557 )
- ระบุ เลขที*บตั รส่งเสริ มการลงทุน BOI ในช่อง BOI License Number ในหน้า Import Invoice Detail (Tax Incentives)
- Import Tax Incentives ID = บันทึกเลขทะเบียนนิตบิ ุคคล หรือเลขประจําตัวผู้เสี ยภาษีอากรของผู้ได้ รับการส่ งเสริม
- Export Tax Incentives ID = เลขทะเบียนผู้ใช้ สิทธิประโยชน์ เขตประกอบการเสรี (EFZ) ทีAนําสิ นค้าออก
- BOI = Y
- Permit = บันทึกเลขที*หนังสื อของคณะกรรมการส่งเสริ มกรลงทุนซึ* งอนุมตั ิการโอนย้าย
- Ref. Declaration No = ให้สาํ แดงเลขที*ใบขนสิ นค้าขาเข้าที*นาํ เข้าเขตประกอบการเสรี (Document Type = 0 หรื อ D)
- Ref. Declaration Line No = ให้สาํ แดงรายการในใบขนสิ นค้าขาเข้าที*นาํ เข้าเขตประกอบการเสรี
หมายเหตุ : ประกาศกรมศุลฯ เรื* อง คุ่มือการผ่านพิธีการสําหรับการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที* 26/2556 หน้า 112 บอกเพียงว่า ให้ทาํ ใบขนสินค้าประเภท C
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การโอนย้ ายของออกจากเขตประกอบการเสรี (EPZ) ไปยังผู้ได้ รับการส่ งเสริมการลงทุน (BOI) Type C
การคีย์ข้อมูลดังต่อไปนีM เป็ นเพียงแค่ตวั อย่ างเท่ านัMน

ประเทศแหล่งกําเนิ ดสิ นค้าให้ใส่ ตามความเป็ นจริ ง

วันที*ส่งข้อมูลใบขนสิ นค้า

วันที*นาํ สิ นค้าออกจาก EPZ
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การโอนย้ ายของออกจากเขตประกอบการเสรี (EPZ) ไปยังผู้ได้ รับการส่ งเสริมการลงทุน (BOI) Type C

ทั[งนี[ ให้ใช้สภาพของ ราคาของ และพิกดั อัตราศุลกากรของของที*เป็ นอยูใ่ นวันที*ได้นาํ ออจากเขตประกอบการเสรี
พิกดั ของที*นาํ เข้า
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การโอนย้ ายของออกจากเขตประกอบการเสรี (EPZ) ไปยังผู้ได้ รับการส่ งเสริมการลงทุน (BOI) Type C

การคํานวณค่าภาษีศุลกากร ให้ถือตามสภาพของ ราคาของ และพิกดั อัตราศุลกากรที*เป็ นอยูใ่ นเวลาที*นาํ ของนั[นออกจากเขตประกอบการเสรี
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การโอนย้ ายของออกจากเขตประกอบการเสรี (EPZ) ไปยังผู้ได้ รับการส่ งเสริมการลงทุน (BOI) Type C

เลขส่ งเสริ มการลงทุน
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การโอนย้ ายของออกจากเขตประกอบการเสรี (EPZ) ไปยังผู้ได้ รับการส่ งเสริมการลงทุน (BOI) Type C

รหัสสถานที*ตรวจปล่อยและรับบรรทุกของเขตประกอบการเสรี ที*นาํ ของออก

เลขทะเบียนผูใ้ ช้สิทธิประโยชน์เขตประกอบการเสรี ที*นาํ ของออก
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การโอนย้ ายของออกจากเขตประกอบการเสรี (EPZ) ไปยังผู้ได้ รับการส่ งเสริมการลงทุน (BOI) Type C

000 อากรปกติ หรื อ 999 ตาม พรกหรื อ 317

ให้สาํ แดงเลขที*ใบขนสิ นค้าและรายการสิ นค้าที*อา้ งถึงสําหรับของที*
นําเข้าเขตประกอบการเสรี โดย Document Type คือ 0 หรื อ D

บันทึกวันที*อนุมตั ิหลักการ
บันทึกเลขที*หนังสื อของคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนซึ* งอนุมตั ิการโอนย้าย
บันทึกเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีอากรของสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน

อ้างอิงประกาศกรมศุลฯที* 26/2556 ประกอบกับประกาศกรมที* 23/2556 เพราะตามประกาศกรมที* 26/2556 หน้า 108

