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การโอนย้ายของออกจากสิทธิประโยชน์เขตปลอดอากร (Free Zone)

โอนย้ายของเข้า

โดยใช้สิทธิ 

การโอนย้ายของออกจากสิทธิประโยชน์เขตปลอดอากร (Free Zone) 

Step 1 Step 2 จุดตรวจปล่อยสินค้า 

Bond ผูน้าํของเขา้ ส่งใบขนสินคา้ขาเขา้โอนยา้ยจากเขต
ปลอดอากร (C) 

เจา้ของเขตฯ ทาํรายงานการยนืยนัฯ สรุป
การนาํเขา้ 
ส่งให้กรมศุลกากร 
เจา้ของเขตฯ ทาํรายงานการยืนยนัฯ สรุป
การนาํเขา้ 
ส่งให้กรมศุลกากร 

ตรวจปล่อยที* Bond ที*นาํของเขา้  
Release Port:: Bond Port ที*นาํของเขา้ 
Load Port : รหัสท่าที*นาํของเขา้ 
Discharge Port: : รหัสท่าที*นาํของเขา้ 

19 Bis ผูน้าํของเขา้ ส่งใบขนสินคา้ขาเขา้โอนยา้ยจากเขต
ปลอดอากร (C) 

BOI ผูน้าํของเขา้ ส่งใบขนสินคา้ขาเขา้โอนยา้ยจากเขต
ปลอดอากร (C) 

ชาํระภาษี 
อากรบริโภค

ภายในประเทศ 

ผูน้าํของออกจาก Free Zone ส่งใบขนสินคา้ 
ขาเขา้โอนยา้ยชาํระภาษีอากร (P) 

Free Zone ผูส้่งออกของ ส่งใบขนสินคา้ขาออกโอนยา้ยเขา้เขต
ปลอดอากร (D) 

ตรวจปล่อยที* Free Zone / I-EAT Free 
Zone  ที*นาํของเขา้ 
รับบรรทุกดว้ยรายงานการยนืยนัฯ 
Release Port : Free Zone / I-EAT Free  
Zone Port ที*นาํของเขา้ 
Load Port : รหัสท่าที*นาํของเขา้ 

I-EAT Free 
Zone 

ผูส้่งออกของ ส่งใบขนสินคา้ขาออกโอนยา้ยเขา้เขต
ปลอดอากร (D) 
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3.การโอนยา้ยของออกจากเขตปลอดอากร เพื*อโอนยา้ยของเขา้โดยใชส้ิทธิ, คลงัสินคา้ทณัฑบ์น

ผูข้าย ผูซ้ื[อ

ผูซ้ื[อ จดัทาํใบขนขาเขา้ดงันี[

-   Document Type = C (ใบขนสินคา้ขาเขา้ประเภท โอนยา้ยจากเขตปลอดอากร)

-  Consignment Country ,Country = TH

-  Origin Country = ระบุตามความเป็นจริงของสินคา้

-   กรณียกเวน้อากรและVat (Exempt Duty,Exempt Vat =100)

- ระบุ Release Port (ตรวจปล่อย) และ Discharge Port (รับบรรทุก) = รหสัสถานที*ของเขตปลอดอากรที*นาํสินคา้ออก

 ( ตรวจสอบรหสัสถานที*ในการปฏิบตัิพิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ประกาศที* 26/2557 )

-  Export Tax Incentives ID = เลขทะเบียนผู้ใช้สิทธิประโยชน์เขตปลอดอากร (FZ) ทีAนําสินค้าออก 

-  Import Tax Incentives ID = เลขทะเบียนผู้ใช้สิทธิประโยชน์คลังสินค้าทัณฑ์บน( BOND) ทีAนําสินค้าเข้าเก็บ 

-  Bond Formula  =  Y

     อา้งอิงประกาศกรมศุลกากรที* 26/2556 หนา้ 109 คู่มือการผา่นพิธีการศุลกากรสาํหรับการใชส้ิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (e-Tax Incentive)

- Ref. Declaration Line No = ให้สาํแดงรายการในใบขนสินคา้ที*นาํเขา้เขตปลอดอากร (Document Type = 0 หรือ D)

การโอนย้ายของออกจากเขตปลอดอากร (FZ) เพืAอโอนเข้าไปในคลงัสินค้าทณัฑ์บน (BOND) Type C

- Ref. Declaration No =  ให้สาํแดงเลขที*ใบขนสินคา้ที*นาํเขา้เขตปลอดอากร (Document Type = 0 หรือ D)

ผูป้ระกอบการใน
เขตปลอดอากร (Free Zone)

ผูซ้ื[อใชส้ิทธิ,
คลงัสินคา้ทณัฑบ์น (BOND)

ขายสินคา้
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การคยี์ข้อมูลดังต่อไปนีM เป็นเพยีงแค่ตวัอย่างเท่านัMน

การโอนย้ายของออกจากเขตปลอดอากร (FZ) เพืAอโอนเข้าไปในคลงัสินค้าทณัฑ์บน (BOND) Type C

วนัที*นาํสินคา้ออกจาก Free Zoneวนัที*ส่งขอ้มลูใบขนสินคา้
ประเทศแหล่งกาํเนิดสินคา้ใหใ้ส่ตามความเป็นจริง
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การโอนย้ายของออกจากเขตปลอดอากร (FZ) เพืAอโอนเข้าไปในคลงัสินค้าทณัฑ์บน (BOND) Type C

พิกดัของที*นาํเขา้

ทั[งนี[ ใหใ้ชส้ภาพของ ราคาของ และพิกดัอตัราศุลกากรของของที*เป็นอยูใ่นวนัที*ไดน้าํออจากเขตปลอดอากร
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การโอนย้ายของออกจากเขตปลอดอากร (FZ) เพืAอโอนเข้าไปในคลงัสินค้าทณัฑ์บน (BOND) Type C
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การโอนย้ายของออกจากเขตปลอดอากร (FZ) เพืAอโอนเข้าไปในคลงัสินค้าทณัฑ์บน (BOND) Type C

   เลขทะเบียนผูใ้ชส้ิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรของคลงัทณัฑบ์นที*นาํสินคา้เขา้
   เกบ็หากมีเหมือนกนัทุกรายการสามารถ กดปุ่ม Copy to All Item
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การโอนย้ายของออกจากเขตปลอดอากร (FZ) เพืAอโอนเข้าไปในคลงัสินค้าทณัฑ์บน (BOND) Type C

เลขทะเบียนผูใ้ชส้ิทธิประโยชน์เขตปลอดอากรที*นาํของออก

รหสัสถานที*ตรวจปล่อยและรับบรรทุกของเขตปลอดอากรที*นาํของออก
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     อา้งอิงประกาศกรมศุลกากรที* 26/2556 หนา้ 109 คู่มือการผา่นพิธีการศุลกากรทางอิเลก็ทรอนิกส์ว่าดว้ยกระบวนการทาง

ศุลกากรสาํหรับการใชส้ิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (e-Tax Incentive)

การโอนย้ายของออกจากเขตปลอดอากร (FZ) เพืAอโอนเข้าไปในคลงัสินค้าทณัฑ์บน (BOND) Type C

ใหส้าํแดงเลขที*ใบขนสินคา้และรายการสินคา้ที*อา้งถึงสาํหรับของที*
นาํเขา้เขตปลอดอากรโดย Document Type คือ 0 หรือ D

  ตามสิทธิ, ที*มีขณะนาํเขา้
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1.การโอนยา้ยของออกจากเขตปลอดอากร เพื*อโอนยา้ยของเขา้โดยใชส้ิทธิ, ขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ

ผูข้าย ผูซ้ื[อ

ผูซ้ื[อ จดัทาํใบขนขาเขา้ดงันี[

-   Document Type = C (ใบขนสินคา้ขาเขา้ประเภท โอนยา้ยจากเขตปลอดอากร)

-  Consignment Country ,Country = TH

-  Origin Country = ระบุตามความเป็นจริงของสินคา้

-  การชาํระอากร = ขึ[นอยูก่บัหลกัการ 19 ทวิ เช่น ชาํระเตม็ ลดหลือกึ*งหนึ*ง ลดเหลือร้อยละห้า ตามที*ไดร้ับอนุมตัิ

-  Exempt Duty =50,95 (ขึ[นอยูก่บัหลกัการที*ไดร้ับ กรณีชาํระเตม็ไม่ตอ้งระบุ) และ Vat = ชาํระเตม็จาํนวน

-  ระบุ Release Port (รหสัสถานที*ตรวจปล่อย) และ Discharge Port (รับบรรทุก) = ของเขตปลอดอากรที*นาํสินคา้ออก

 ( ตรวจสอบรหสัสถานที*ในการปฏิบตัิพิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ประกาศที* 26/2557 )

-  Export Tax Incentives ID = เลขทะเบียนผู้ใช้สิทธิประโยชน์เขตปลอดอากร (FZ) ทีAนําสินค้าออก 

-  Import Tax Incentives ID = เลขทะเบียนผู้ใช้สิทธิประโยชน์ขอคนือากรตามมาตรา19 ทว ิทีAนําสินค้าเข้าเก็บ 

-  Formula  =  Y

การโอนย้ายของออกจากเขตปลอดอากร (FZ) เพืAอจําหน่ายให้แก่ผู้นําเข้าตามมาตรา 19 ทว ิ(Type C)

- Ref. Declaration No =  ให้สาํแดงเลขที*ใบขนสินคา้ที*นาํเขา้เขตปลอดอากร (Document Type = 0 หรือ D)

- Ref. Declaration Line No = ให้สาํแดงรายการในใบขนสินคา้ที*นาํเขา้เขตปลอดอากร

ผูป้ระกอบการใน
เขตปลอดอากร (Fre e Zone)

ผูซ้ื[อใชส้ิทธิ, ขอคืนอากร
ตามมาตรา 19 ทวิ

ขายสินคา้
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การคยี์ข้อมูลดังต่อไปนีM เป็นเพยีงแค่ตวัอย่างเท่านัMน

การโอนย้ายของออกจากเขตปลอดอากร (FZ) เพืAอจําหน่ายให้แก่ผู้นําเข้าตามมาตรา 19 ทว ิ(Type C)

วนัที*นาํสินคา้ออกจาก Free Zoneวนัที*ส่งขอ้มลูใบขนสินคา้
ประเทศแหล่งกาํเนิดสินคา้ใหใ้ส่ตามความเป็นจริง
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การโอนย้ายของออกจากเขตปลอดอากร (FZ) เพืAอจําหน่ายให้แก่ผู้นําเข้าตามมาตรา 19 ทว ิ(Type C)

พิกดัของที*นาํเขา้

ทั[งนี[ ใหใ้ชส้ภาพของ ราคาของ และพิกดัอตัราศุลกากรของของที*เป็นอยูใ่นวนัที*ไดน้าํออจากเขตปลอดอากร
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การโอนย้ายของออกจากเขตปลอดอากร (FZ) เพืAอจําหน่ายให้แก่ผู้นําเข้าตามมาตรา 19 ทว ิ(Type C)

ระบุกรณีที*ไดร้ับการลดหยอ่น ตามระบบทะเบียนสิทธิประโยชน์ 19 ทวิ
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การโอนย้ายของออกจากเขตปลอดอากร (FZ) เพืAอจําหน่ายให้แก่ผู้นําเข้าตามมาตรา 19 ทว ิ(Type C)

เลขทะเบียนผูใ้ชส้ิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ
หากมีเหมือนกนัทุกรายการสามารถ กดปุ่ม Copy to All Item
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การโอนย้ายของออกจากเขตปลอดอากร (FZ) เพืAอจําหน่ายให้แก่ผู้นําเข้าตามมาตรา 19 ทว ิ(Type C)

เลขทะเบียนผูใ้ชส้ิทธิประโยชน์เขตปลอดอากรที*นาํของออก

รหสัสถานที*ตรวจปล่อยและรับบรรทุกของเขตปลอดอากรที*นาํของออก
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      อา้งอิงประกาศกรมศุลกากรที* 26/2556 หนา้ 109 คู่มือการผา่นพิธีการศุลกากรทางอิเลก็ทรอนิกส์ว่าดว้ยกระบวนการทาง

ศุลกากรสาํหรับการใชส้ิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (e-Tax Incentive)

การโอนย้ายของออกจากเขตปลอดอากร (FZ) เพืAอจําหน่ายให้แก่ผู้นําเข้าตามมาตรา 19 ทว ิ(Type C)

ใหส้าํแดงเลขที*ใบขนสินคา้และรายการสินคา้ที*อา้งถึงสาํหรับของที*
นาํเขา้เขตปลอดอากรโดย Document Type คือ 0 หรือ D

  ตามสิทธิ, ที*มีขณะนาํเขา้
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2.  การนาํสินคา้เขตปลอดอากรเพื*อจาํหน่ายให้แก่ผูน้าํเขา้ที*ไดร้ับสิทธิ, ส่งเสริมการลงทุน

ผูข้าย ผูซ้ื[อ

ผูซ้ื[อ จดัทาํใบขนขาเขา้ดงันี[

-  Document Type = C (ใบขนสินคา้ขาเขา้ประเภท โอนยา้ยจากเขตปลอดอากร)

- อากร ให้ระบุอตัราลดหยอ่น = ตามที* BOI อนุมตัิให้ กรณียกเวน้อากร และ VAT ( Exempt Duty, Exempt Vat = 100 )

- ระบุ Release Port (รหสัสถานที*ตรวจปล่อย) และ Discharge Port (รับบรรทุก) = ของเขตปลอดอากรที*นาํสินคา้ออก

 ( ตรวจสอบรหสัสถานที*ในการปฏิบตัิพิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ประกาศที* 26/2557 )

-  ระบุ เลขที*บตัรส่งเสริมการลงทุน BOI ในช่อง BOI License Number ในหนา้ Import Invoice Detail (Tax Incentives)

-  Export Tax Incentives ID = เลขทะเบียนผู้ใช้สิทธิประโยชน์เขตปลอดอากร (FZ) ทีAนําสินค้าออก 

-  BOI  =  Y

-  Permit = บนัทึกเลขที*หนงัสือของคณะกรรมการส่งเสริมกรลงทุนซึ* งอนุมตัิการโอนยา้ย

    หมายเหตุ : อา้งอิงประกาศกรมศุลกากรที* 26/2556 หนา้ 108 คู่มือการผา่นพิธีการศุลกากรสาํหรับการใชส้ิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

(e-Tax Incentive)หนา้ 108 บอกเพียงว่า ใหท้าํใบขนสินคา้ประเภท C

- Ref. Declaration Line No = ให้สาํแดงรายการในใบขนสินคา้ที*นาํเขา้เขตปลอดอากร (Document Type = 0 หรือ D)

การโอนย้ายของออกจากเขตปลอดอากร (FZ) ไปยงัผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) Type C

- Ref. Declaration No =  ให้สาํแดงเลขที*ใบขนสินคา้ที*นาํเขา้เขตปลอดอากร (Document Type = 0 หรือ D)

ผูป้ระกอบการใน
เขตปลอดอากร

ผูซ้ื[อใชส้ิทธิ,
ส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ขายสินคา้
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การคยี์ข้อมูลดังต่อไปนีM เป็นเพยีงแค่ตวัอย่างเท่านัMน

การโอนย้ายของออกจากเขตปลอดอากร (FZ) ไปยงัผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) Type C

วนัที*นาํสินคา้ออกจาก Free Zoneวนัที*ส่งขอ้มลูใบขนสินคา้ประเทศแหล่งกาํเนิดสินคา้ใหใ้ส่ตามความเป็นจริง
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การโอนย้ายของออกจากเขตปลอดอากร (FZ) ไปยงัผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) Type C

พิกดัของที*นาํเขา้

ทั[งนี[ ใหใ้ชส้ภาพของ ราคาของ และพิกดัอตัราศุลกากรของของที*เป็นอยูใ่นวนัที*ไดน้าํออจากเขตปลอดอากร
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การโอนย้ายของออกจากเขตปลอดอากร (FZ) ไปยงัผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) Type C

การคาํนวณค่าภาษีศุลกากร ใหถ้ือตามสภาพของ ราคาของ และพิกดัอตัราศุลกากรที*เป็นอยูใ่นเวลาที*นาํของนั[นออกจากเขตปลอดอากร 
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การโอนย้ายของออกจากเขตปลอดอากร (FZ) ไปยงัผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) Type C

เลขส่งเสริมการลงทุน
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การโอนย้ายของออกจากเขตปลอดอากร (FZ) ไปยงัผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) Type C

เลขทะเบียนผูใ้ชส้ิทธิประโยชน์เขตปลอดอากรที*นาํของออก

รหสัสถานที*ตรวจปล่อยและรับบรรทุกของเขตปลอดอากรที*นาํของออก
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           อา้งอิงประกาศกรมศุลฯที* 26/2556  คู่มือการผา่นพิธีการศุลกากรทางอิเลก็ทรอนิกส์ว่าดว้ยกระบวนการทางศุลกากรสาํหรับการใชส้ิทธิประโยชน์

ทางภาษีอากร (e-Tax Incentive) ประกอบกบัประกาศกรมที* 23/2556 คู่มือการผา่นพิธีการศุลกากรทางอิเลก็ทรอนิกส์ว่าดว้ยกระบวนการทางศุลกากรสาํ

หรับการนาํเขา้(e-import)  เพราะตามประกาศกรมที* 26/2556 หนา้ 108 ระบุเพียงแค่ใหท้าํใบขนสินคา้ประเภท C

การโอนย้ายของออกจากเขตปลอดอากร (FZ) ไปยงัผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) Type C

ใหส้าํแดงเลขที*ใบขนสินคา้และรายการสินคา้ที*อา้งถึงสาํหรับ
ของที*นาํเขา้เขตปลอดอากรโดย Document Type คือ 0 หรือ D

000 อากรปกติ หรือ 999 ตาม พรกหรือ 317

บนัทึกวนัที*อนุมตัิหลกัการ 
บนัทึกเลขที*หนงัสือของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนซึ*งอนุมตัิการโอนยา้ย บนัทึก
เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากรของสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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การโอนย้ายของออกจากสิทธิประโยชน์เขตประกอบการค้าเสรี (I-EAT Free Zone หรือ (EPZ)

โอนย้ายของ

เข้าโดยใช้สิทธิ 

การโอนย้ายของออกจากสิทธิประโยชน์เขตประกอบการเสรี (I-EAT Free Zone) 

Step 1 Step 2 จุดตรวจปล่อยสินค้า 

Bond ผูน้าํของเขา้ ส่งใบขนสินคา้ขาเขา้โอนยา้ย
จากเขตปลอดอากร (C) 

เจา้ของเขตฯ ทาํรายงานการยนืยนัฯ 
สรุปการนาํเขา้ส่งให้กรมศุลกากร 
 

ตรวจปล่อยที* Bond ที*นาํของเขา้  
Release Port:: Bond Port ที*นาํของ
เขา้ 
Load Port : รหัสท่าที*นาํของเขา้ 
Discharge Port: : รหัสท่าที*นาํของ
เขา้ 

19 Bis ผูน้าํของเขา้ ส่งใบขนสินคา้ขาเขา้โอนยา้ย
จากเขตปลอดอากร (C) 

BOI ผูน้าํของเขา้ ส่งใบขนสินคา้ขาเขา้โอนยา้ย
จากเขตปลอดอากร (C) 

ชาํระภาษี 
อากรบริโภค

ภายในประเทศ 

ผูน้าํของออกจาก I-EAT Free Zone ส่งใบ
ขนสินคา้ 
ขาเขา้โอนยา้ยชาํระภาษีอากร (P) 

Free Zone ผูส้่งออกของ ส่งใบขนสินคา้ขาออก
โอนยา้ยเขา้เขตปลอดอากร (D) 

ตรวจปล่อยที* Free Zone / I-EAT 
Free Zone  ที*นาํของเขา้ 
รับบรรทุกดว้ยรายงานการยนืยนัฯ 
Release Port : Free Zone / I-EAT 
Free  
Zone Port ที*นาํของเขา้ 
Load Port : รหัสท่าที*นาํของเขา้ 

I-EAT Free 
Zone 

ผูส้่งออกของ ส่งใบขนสินคา้ขาออก
โอนยา้ยเขา้เขตปลอดอากร (D) 
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6.การโอนยา้ยของออกจากเขตประกอบการเสรี เพื*อโอนยา้ยของเขา้โดยใชส้ิทธิ, คลงัสินคา้ทณัฑบ์น 

ผูข้าย ผูซ้ื[อ

ผูซ้ื[อ จดัทาํใบขนขาเขา้ดงันี[

-   Document Type = C (ใบขนสินคา้ขาเขา้ประเภท โอนยา้ยจากเขตประกอบการคา้เสรี)

-  Consignment Country ,Country = TH

-  Origin Country = ระบุตามความเป็นจริงของสินคา้

-   กรณียกเวน้อากรและVat (Exempt Duty,Exempt Vat =100)

- ระบุ Release Port (ตรวจปล่อย) และ Discharge Port (รับบรรทุก) = รหสัสถานที*ของเขตประกอบการคา้เสรีที*นาํออก

 ( ตรวจสอบรหสัสถานที*ในการปฏิบตัิพิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ประกาศที* 26/2557 )

-  Import Tax Incentives ID = เลขทะเบียนผู้ใช้สิทธิประโยชน์คลังสินค้าทัณฑ์บนทีAนําสินค้าเข้าเก็บ

-  Export Tax Incentives ID = เลขทะเบียนผู้ใช้สิทธิประโยชน์เขตประกอบการเสรีทีAนําสินค้าออก 

-  Bond Formula  =  Y

     อา้งอิงประกาศกรมศุลกากรที* 26/2556 หนา้ 113 คู่มือการผา่นพิธีการศุลกากรสาํหรับการใชส้ิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (e-Tax Incentive)

การโอนย้ายของออกจากเขตประกอบการค้าเสรี (EPZ) เพืAอโอนเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บน (BOND)  Type C

- Ref. Declaration No =  เลขที*ใบขนสินคา้ขาเขา้ที*นาํเขา้เขตประกอบการเสรี (Document Type = 0 หรือ D)

- Ref. Declaration Line No = รายการในใบขนสินคา้ขาเขา้ที*นาํเขา้เขตประกอบการเสรี (Document Type = 0 หรือ D)

ผูป้ระกอบการใชส้ิทธิ,
เขตประกอบการเสรี (EPZ)

ผูซ้ื[อใชส้ิทธิ,
คลงัสินคา้ทณัฑบ์น (BOND)

ขายสินคา้
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การคยี์ข้อมูลดังต่อไปนีM เป็นเพยีงแค่ตวัอย่างเท่านัMน

การโอนย้ายของออกจากเขตประกอบการค้าเสรี (EPZ) เพืAอโอนเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บน (BOND)  Type C

วนัที*นาํสินคา้ออกจาก EPZวนัที*ส่งขอ้มลูใบขนสินคา้
ประเทศแหล่งกาํเนิดสินคา้ใหใ้ส่ตามความเป็นจริง
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การโอนย้ายของออกจากเขตประกอบการค้าเสรี (EPZ) เพืAอโอนเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บน (BOND)  Type C

พิกดัของที*นาํเขา้

ทั[งนี[ ใหใ้ชส้ภาพของ ราคาของ และพิกดัอตัราศุลกากรของของที*เป็นอยูใ่นวนัที*ไดน้าํออจากเขตประกอบการเสรี
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การโอนย้ายของออกจากเขตประกอบการค้าเสรี (EPZ) เพืAอโอนเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บน (BOND)  Type C
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การโอนย้ายของออกจากเขตประกอบการค้าเสรี (EPZ) เพืAอโอนเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บน (BOND)  Type C

เลขทะเบียนผูใ้ชส้ิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรของคลงัทณัฑ์บนที*นาํสินคา้เขา้เกบ็
หากมีเหมือนกนัทุกรายการสามารถ กดปุ่ม Copy to All Item
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การโอนย้ายของออกจากเขตประกอบการค้าเสรี (EPZ) เพืAอโอนเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บน (BOND)  Type C

เลขทะเบียนผูใ้ชส้ิทธิประโยชน์เขตประกอบการเสรีที*นาํของออก

รหสัสถานที*ตรวจปล่อยและรับบรรทุกของเขตประกอบการเสรีนาํของออก
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       อา้งอิงประกาศกรมศุลกากรที* 26/2556 หนา้ 113 คู่มือการผา่นพิธีการศุลกากรทางอิเลก็ทรอนิกส์ว่าดว้ยกระบวนการทาง

ศุลกากรสาํหรับการใชส้ิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (e-Tax Incentive)

การโอนย้ายของออกจากเขตประกอบการค้าเสรี (EPZ) เพืAอโอนเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บน (BOND)  Type C

ใหส้าํแดงเลขที*ใบขนสินคา้และรายการสินคา้ที*อา้งถึงสาํหรับของที*
นาํเขา้เขตประกอบการเสรีโดย Document Type คือ 0 หรือ D

  ตามสิทธิ, ที*มีขณะนาํเขา้
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4.การโอนยา้ยของออกจากเขตประกอบการเสรี เพื*อโอนยา้ยของเขา้โดยใชส้ิทธิ, ขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ

ผูข้าย ผูซ้ื[อ

ผูซ้ื[อ จดัทาํใบขนขาเขา้ดงันี[

-   Document Type = C (ใบขนสินคา้ขาเขา้ประเภท โอนยา้ยจากเขตประกอบการเสรี)

-  Consignment Country ,Country = TH

-  Origin Country = ระบุตามความเป็นจริงของสินคา้

-  การชาํระอากร = ขึ[นอยูก่บัหลกัการ 19 ทวิ เช่น ชาํระเตม็ ลดหลือกึ*งหนึ*ง ลดเหลือร้อยละห้า ตามที*ไดร้ับอนุมตัิ

-  Exempt Duty =50,95 (ขึ[นอยูก่บัหลกัการที*ไดร้ับ กรณีชาํระเตม็ไม่ตอ้งระบุ) และ Vat = ชาํระเตม็จาํนวน

-  ระบุ Release Port (รหสัสถานที*ตรวจปล่อย) และ Discharge Port (รับบรรทุก) = ของเขตประกอบการเสรีที*นาํสินคา้ออก

 ( ตรวจสอบรหสัสถานที*ในการปฏิบตัิพิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ประกาศที* 26/2557 )

-  Export Tax Incentives ID = เลขทะเบียนผู้ใช้สิทธิประโยชน์เขตประกอบการเสรี (EFZ) ทีAนําสินค้าออก 

-  Import Tax Incentives ID = เลขทะเบียนผู้ใช้สิทธิประโยชน์ขอคนือากรตามมาตรา19 ทว ิทีAนําสินค้าเข้าเก็บ 

-  Formula  =  Y

- Ref. Declaration No =  เลขที*ใบขนสินคา้ขาเขา้ที*นาํเขา้เขตประกอบการเสรี (Document Type = 0 หรือ D)

- Ref. Declaration Line No = รายการในใบขนสินคา้ขาเขา้ที*นาํเขา้เขตประกอบการเสรี (Document Type = 0 หรือ D)

การโอนย้ายของออกจากเขตประกอบการเสรี (EPZ) เพืAอจําหน่ายให้แก่ผู้นําเข้าตามมาตรา 19 ทว ิ(Type C)

ผูป้ระกอบการใชส้ิทธิ,
เขตประกอบการเสรี

ผูซ้ื[อใชส้ิทธิ,
ขอคืนอากรตามาตรา 19 ทวิ

ขายสินคา้
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การคยี์ข้อมูลดังต่อไปนีM เป็นเพยีงแค่ตวัอย่างเท่านัMน

การโอนย้ายของออกจากเขตประกอบการเสรี (EPZ) เพืAอจําหน่ายให้แก่ผู้นําเข้าตามมาตรา 19 ทว ิ(Type C)

วนัที*นาํสินคา้ออกจาก EPZวนัที*ส่งขอ้มลูใบขนสินคา้
ประเทศแหล่งกาํเนิดสินคา้ใหใ้ส่ตามความเป็นจริง
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การโอนย้ายของออกจากเขตประกอบการเสรี (EPZ) เพืAอจําหน่ายให้แก่ผู้นําเข้าตามมาตรา 19 ทว ิ(Type C)

พิกดัของที*นาํเขา้

ทั[งนี[ ใหใ้ชส้ภาพของ ราคาของ และพิกดัอตัราศุลกากรของของที*เป็นอยูใ่นวนัที*ไดน้าํออจากเขตประกอบการคา้เสรี
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การโอนย้ายของออกจากเขตประกอบการเสรี (EPZ) เพืAอจําหน่ายให้แก่ผู้นําเข้าตามมาตรา 19 ทว ิ(Type C)

ระบุกรณีที*ไดร้ับการลดหยอ่น ตามระบบทะเบียนสิทธิประโยชน์ 19 ทวิ
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การโอนย้ายของออกจากเขตประกอบการเสรี (EPZ) เพืAอจําหน่ายให้แก่ผู้นําเข้าตามมาตรา 19 ทว ิ(Type C)

เลขทะเบียนผูใ้ชส้ิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ
หากมีเหมือนกนัทุกรายการสามารถ กดปุ่ม Copy to All Item



37

การโอนย้ายของออกจากเขตประกอบการเสรี (EPZ) เพืAอจําหน่ายให้แก่ผู้นําเข้าตามมาตรา 19 ทว ิ(Type C)

เลขทะเบียนผูใ้ชส้ิทธิประโยชน์เขตประกอบการเสรีที*นาํของออก

รหสัสถานที*ตรวจปล่อยและรับบรรทุกของเขตประกอบการเสรีที*นาํของออก
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         อา้งอิงประกาศกรมศุลกากรที* 26/2556 หนา้ 113 คู่มือการผา่นพิธีการศุลกากรทางอิเลก็ทรอนิกส์ว่าดว้ยกระบวนการทาง

ศุลกากรสาํหรับการใชส้ิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (e-Tax Incentive)

การโอนย้ายของออกจากเขตประกอบการเสรี (EPZ) เพืAอจําหน่ายให้แก่ผู้นําเข้าตามมาตรา 19 ทว ิ(Type C)

ใหส้าํแดงเลขที*ใบขนสินคา้และรายการสินคา้ที*อา้งถึงสาํหรับของที*
นาํเขา้เขตประกอบการเสรีโดย Document Type คือ 0 หรือ D

  ตามสิทธิ, ที*มีขณะนาํเขา้
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5.การโอนยา้ยของออกจากเขตประกอบการเสรี เพื*อโอนยา้ยของเขา้โดยใชส้ิทธิ, ส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

ผูข้าย ผูซ้ื[อ

ผูซ้ื[อ จดัทาํใบขนขาเขา้ดงันี[

-  Document Type = C (ใบขนสินคา้ขาเขา้ประเภท โอนยา้ยจากเขตปลอดอากร)

- อากร ให้ระบุอตัราลดหยอ่น = ตามที* BOI อนุมตัิให้ กรณียกเวน้อากร และ VAT ( Exempt Duty, Exempt Vat = 100 )

- ระบุ Release Port (รหสัสถานที*ตรวจปล่อย) และ Discharge Port (รับบรรทุก) = ของเขตประกอบการเสรีที*นาํสินคา้ออก

 ( ตรวจสอบรหสัสถานที*ในการปฏิบตัิพิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ประกาศที* 26/2557 )

-  ระบุ เลขที*บตัรส่งเสริมการลงทุน BOI ในช่อง BOI License Number ในหนา้ Import Invoice Detail (Tax Incentives)

-  Import Tax Incentives ID = บันทึกเลขทะเบียนนิตบิุคคล หรือเลขประจาํตวัผู้เสียภาษีอากรของผู้ได้รับการส่งเสริม 

-  Export Tax Incentives ID = เลขทะเบียนผู้ใช้สิทธิประโยชน์เขตประกอบการเสรี (EFZ) ทีAนําสินค้าออก 

-  BOI  =  Y

-  Permit = บนัทึกเลขที*หนงัสือของคณะกรรมการส่งเสริมกรลงทุนซึ* งอนุมตัิการโอนยา้ย

หมายเหตุ : ประกาศกรมศุลฯ เรื*อง คุ่มือการผ่านพิธีการสาํหรับการใชส้ิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที* 26/2556 หนา้ 112 บอกเพียงว่า ใหท้าํใบขนสินคา้ประเภท C

การโอนย้ายของออกจากเขตประกอบการเสรี (EPZ) ไปยงัผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) Type C

- Ref. Declaration No =  ให้สาํแดงเลขที*ใบขนสินคา้ขาเขา้ที*นาํเขา้เขตประกอบการเสรี (Document Type = 0 หรือ D)

- Ref. Declaration Line No = ให้สาํแดงรายการในใบขนสินคา้ขาเขา้ที*นาํเขา้เขตประกอบการเสรี

ผูป้ระกอบการใชส้ิทธิ,
เขตประกอบการเสรี

ผูซ้ื[อใชส้ิทธิ,
ส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ขายสินคา้
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การคยี์ข้อมูลดังต่อไปนีM เป็นเพยีงแค่ตวัอย่างเท่านัMน

การโอนย้ายของออกจากเขตประกอบการเสรี (EPZ) ไปยงัผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) Type C

วนัที*นาํสินคา้ออกจาก EPZวนัที*ส่งขอ้มลูใบขนสินคา้
ประเทศแหล่งกาํเนิดสินคา้ใหใ้ส่ตามความเป็นจริง
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การโอนย้ายของออกจากเขตประกอบการเสรี (EPZ) ไปยงัผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) Type C

พิกดัของที*นาํเขา้

ทั[งนี[ ใหใ้ชส้ภาพของ ราคาของ และพิกดัอตัราศุลกากรของของที*เป็นอยูใ่นวนัที*ไดน้าํออจากเขตประกอบการเสรี
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การโอนย้ายของออกจากเขตประกอบการเสรี (EPZ) ไปยงัผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) Type C

การคาํนวณค่าภาษีศุลกากร ใหถ้ือตามสภาพของ ราคาของ และพิกดัอตัราศุลกากรที*เป็นอยูใ่นเวลาที*นาํของนั[นออกจากเขตประกอบการเสรี
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การโอนย้ายของออกจากเขตประกอบการเสรี (EPZ) ไปยงัผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) Type C

เลขส่งเสริมการลงทุน
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การโอนย้ายของออกจากเขตประกอบการเสรี (EPZ) ไปยงัผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) Type C

เลขทะเบียนผูใ้ชส้ิทธิประโยชน์เขตประกอบการเสรีที*นาํของออก

รหสัสถานที*ตรวจปล่อยและรับบรรทุกของเขตประกอบการเสรีที*นาํของออก
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        อา้งอิงประกาศกรมศุลฯที* 26/2556 ประกอบกบัประกาศกรมที* 23/2556 เพราะตามประกาศกรมที* 26/2556 หนา้ 108 

การโอนย้ายของออกจากเขตประกอบการเสรี (EPZ) ไปยงัผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) Type C

ใหส้าํแดงเลขที*ใบขนสินคา้และรายการสินคา้ที*อา้งถึงสาํหรับของที*
นาํเขา้เขตประกอบการเสรีโดย Document Type คือ 0 หรือ D

000 อากรปกติ หรือ 999 ตาม พรกหรือ 317

บนัทึกวนัที*อนุมตัิหลกัการ 
บนัทึกเลขที*หนงัสือของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนซึ*งอนุมตัิการโอนยา้ย 
บนัทึกเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากรของสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน


