ระบบผานพิธีการใบขน
1. พิธีการใบขนสินคาเขตปลอดอากร (FZ) / เขตประกอบการเสรี (IEAT-FZ) ตามรูปที่ 1
การปฏิบัติพิธีการใบขนสินคาเขตปลอดอากร(FZ)/เขตประกอบการเสรี(IEAT-FZ)
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ผูประกอบการทําใบขนโอนยายภายในประเทศออกจาก FZ/IEAT-FZ (C)

ผูประกอบการทําใบขนโอนยายภายในประเทศเขา FZ/IEAT-FZ (D)

คํารอง (H) นําของออกจาก FZ/IEAT-FZ ไปผานกรรมวิธี

คํารอง (G) นํากลับเขา FZ/IEAT-FZ หลังจากผานกรรมวิธี

คํารอง (E2) นํากลับหลังจากแสดงนิทรรศการ

คํารอง (E) ขอนําไปแสดงนิทรรศการ
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ผูประกอบการที่ไดรับสิทธิ์อื่น
นอกจาก FZ/IEAT-FZ

การปฏิบัติพิธีการในเขตปลอดอากร (FZ) / เขตประกอบการเสรี (IEAT-FZ) มีหลายรูปแบบตาม
สถานที่และสิทธิประโยชนที่ได (ตามรูปที่ 1) ทําใหเกิดธุรกรรมหลากหลายรูปแบบ ดังนี้
1.ใบขนขาเขา (0)
2. ใบขนขาออก (1)
3. ใบขนสินคาโอนยายภายในประเทศออกจากเขตปลอดอากร (FZ) / เขตประกอบการเสรี (IEATFZ) (C)
4. ใบขนสินคาโอนยายภายในประเทศเขาเขตปลอดอากร (FZ) / เขตประกอบการเสรี (IEAT-FZ)
(D)
5. ใบขนสินคาโอนยายระหวางเขตปลอดอากร (FZ) / เขตประกอบการเสรี (IEAT-FZ) (D)
6. คํารอง (G) นํากลับเขา FZ/IEAT-FZ หลังจากผานกรรมวิธี
7. คํารอง (H) นําของออกจาก FZ/IEAT-FZ ไปผานกรรมวิธี
8. คํารอง (E) ขอนําไปแสดงนิทรรศการ
9. คํารอง (E2) นํากลับหลังจากแสดงนิทรรศการ

วิธีการทําใบขนและขอมูลที่ตองบันทึก
การนําของจากตางประเทศผานทาเรือหรือดานพรมแดนทางบก หรือ สนามบินศุลกากร
ผูนําของเขา อาจเปนผูประกอบกิจการที่จดทะเบียนเปนผูป ระกอบกิจการในเขตปลอดอากร
หรือ เปนผูประกอบการในประเทศ ซึ่งไดรบั อนุญาตจากผูจดทะเบียนเปนผูประกอบกิจการในเขต
ปลอดอากรใหนําของเขามาในเขตโรงงานหรือโรงพักสินคาของตน (ตองยื่นแบบคํารองขอนําของเขา
ในนามบุคคลอื่น) และใหผนู ําเขาสงขอมูลใบขนสินคาขาเขา ฯ ประเภท “0”
ในใบขนฯตองสําแดงขอมูลตอไปนี้นอกเหนือจากขอมูลที่อยูใน Invoice และขอกําหนดปกติ
 สําแดงรหัสเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี ในชอง Establish No.
 สําแดงรหัสผูประกอบการในเขตปลอดอากรในชอง Factory No.
 สําแดงการใชสิทธิ EPZ (ในระบบยังคงใชตัวอักษรนี้)
 สําแดงใบอนุญาตการไดสิทธิประโยชน หรือ การเปนผูประกอบการในเขต ในชอง
ใบอนุญาต และหากมีใบอนุญาตอื่นๆก็สําแดงดวย
การนําของจากเขตประกอบการเสรีผานทาเรือหรือดานพรมแดนทางบก หรือ สนามบินศุลกากรออก
นอกราชอาณาจักร
ผูสงของออก อาจเปนผูประกอบกิจการที่จดทะเบียนเปนผูประกอบกิจการในเขตปลอดอากร
หรือ เปนผูประกอบการในประเทศ ซึ่งไดรบั อนุญาตจากผูจดทะเบียนเปนผูประกอบกิจการและเปน
เจาของของที่จะสงออก ใหสงขอมูลใบขนสินคาขาออก ประเภท “1”
ในใบขนฯตองสําแดงขอมูลตอไปนี้นอกเหนือจากขอมูลที่อยูใน Invoice และขอกําหนดปกติ
 สําแดงรหัสเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี ในชอง Establish No.
 สําแดงรหัสผูประกอบการในเขตปลอดอากรในชอง Factory No.
 สําแดงการใชสิทธิ EPZ (ในระบบยังคงใชตัวอักษรนี้)
 สําแดงใบอนุญาตการไดสิทธิประโยชน หรือ การเปนผูประกอบการในเขต ในชอง
ใบอนุญาต และหากมีใบอนุญาตอื่นๆก็สําแดงดวย

การนําของจากผูประกอบการที่ไดสิทธิประโยชนทางภาษีอากร รวมทั้งจากเขตปลอดอากร หรือ เขต
ประกอบการเสรีอีกแหงหนึง่ เขาเขตประกอบการเสรี
ผูประกอบการที่ไดสิทธิประโยชนทางภาษีอากรสงขอมูลใบขนสินคาขาออกโอนยายเขาเขต
ปลอดอากรฯ ประเภท “D” โดยชื่อผูสงออกในใบขนฯเปนชื่อผูประกอบการที่ไดสทิ ธิประโยชนทาง
ภาษีอากร
ในใบขนฯตองสําแดงขอมูลตอไปนี้นอกเหนือจากขอมูลที่อยูใน Invoice และขอกําหนดปกติ
 สําแดงรหัสสิทธิประโยชนของตน ในชอง Establish No. เชน
ถาเปนผูประกอบการคลังสินคาทัณฑบน ใหใส รหัสคลังสินคาทัณฑบน
ถาเปนผูประกอบการที่ใชสิทธิ 19 ทวิ ใหใสรหัส 0019
ถาเปนผูประกอบการ BOI ใหใสรหัส 0011
 สําแดงการใชสิทธิประโยชนของตน เชน 19ทวิ BOI คลังสินคาทัณฑบน
 สําแดงทาสงออก และสถานที่ตรวจปลอย เปน รหัสเขตประกอบการเสรีที่จะรับของ
การนําของออกจากเขตประกอบการเสรีเพื่อบริโภคภายในประเทศหรือโอนใหผูประกอบการที่ได
สิทธิประโยชนทางภาษีอากร
ผูนําของออก ถือเปนผูนําเขา ถาผูนําเขามีสิทธิประโยชนทางภาษีอากร ของนั้นๆก็ไดรับสิทธิ
ประโยชนตามสิทธิของผูนําออก ถาไมมีสิทธิประโยชนทางภาษีอากร ตองชําระภาษีอากร ใหจัดทํา
ใบขนขาเขาโอนยายของออกจากเขตฯ ประเภทเอกสารเปน “C” ชื่อผูนําเขาในใบขนสินคาเปนชือ่ ผูนํา
ออก หรือ ผูมีสิทธิประโยชนทางภาษีอากร
ในใบขนฯตองสําแดงขอมูลตอไปนี้นอกเหนือจากขอมูลที่อยูใน Invoice และขอกําหนดปกติ
 สําแดงรหัสสิทธิประโยชนของตน ในชอง Establish No. เชน
ถาเปนผูประกอบการคลังสินคาทัณฑบน ใหใสรหัสคลังสินคาทัณฑบน
ถาเปนผูประกอบการที่ใชสิทธิ 19 ทวิ ใหใสรหัส 0019
ถาเปนผูประกอบการ BOI ใหใสรหัส 0011
 สําแดงการใชสิทธิประโยชนของตน เชน 19ทวิ BOI คลังสินคาทัณฑบน
 สําแดงทานําเขา และสถานที่ตรวจปลอย เปน รหัสเขตประกอบการเสรี

การนําของที่เก็บในคลังสินคาที่เรียกวา คลังเพิ่มมูลคาสินคาที่ตั้งอยูในเขตปลอดอากรทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ซึ่งถือเปนของที่ใชสิทธิประโยชนตามสิทธิเขตปลอดอากร มายังเขตประกอบการเสรี
ใหปฏิบัติพิธีการ เชนเดียวกับ การนําของออกจากเขตประกอบการเสรีเพื่อบริโภค
ภายในประเทศหรือโอนใหผูประกอบการที่ไดสิทธิประโยชนทางภาษีอากร กลาวคือ ใหผูนําของ
ออกทําใบขนสินคาขาเขาโอนยายออกจากเขตปลอดอากร ประเภทเอกสารเปน “C”

