
โครงการสิทธิประโยชน์สัญจร 
โดย ส านักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร  
และส านักเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 



FZO 

ระบบงาน 

ประกาศกรมศุลกากร  

สัญญาประกันและทณัฑ์บน 

 

รายงานการยืนยันการโอนย้ายฯ 
เข้าสู่ระบบคอมพวิเตอร์ของศุลกากร 
ตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรก าหนด 

 

ความเป็นมา 



  



หน้าทีค่วามรับผดิชอบของผู้ได้รับอนุมัตจิัดตั้งเขตปลอดอากร  
ตามประกาศกรมศุลกากรที ่32/2559   

FZ 

FZO, 
ระบบอเิล็กทรอนิกส์ 

น าเข้า/ส่งออก/การโอนย้าย 

รายงานยืนยันการโอนย้ายฯ 

ระบบคอมพวิเตอร์ของศุลกากร 



หน้าทีค่วามรับผดิชอบของผู้ประกอบกจิการในเขตปลอดอากร  
ตามประกาศกรมศุลกากรที ่32/2559   

FZ 
ผู้ประกอบกิจการ 
ในเขตปลอดอากร  

ส่งข้อมูลการโอนย้ายของตาม 
ใบขนสินค้า (0,1,C,D,P)  
ที่มีการน าเข้า - ออก 



มาตรฐานที่กรมศุลกากรก าหนด 

ประกาศกรมศลุกากรท่ี 26/2556 

ข้อมลูรายงาน ประกอบด้วย  เลขท่ีใบขนสินค้า /
รายการใบขนสินค้า/ พิกดัศลุกากร /รหสัสถิติ /
น า้หนกั /ปริมาณ 

มาตรฐานและช่วงระยะเวลาที่กรมศุลกากรก าหนด 



ช่วงระยะเวลาที่กรมศุลกากรก าหนด 

ประกาศกรมศลุกากรท่ี 116/2549 

185 จดัท ารายงานสรุปสง่ให้ 184  

ภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัจากวนัท่ีย่ืนใบขนสินค้า  

184 จดัท าข้อมลูรวบรวมรายงานสรุปของ 185   

เพ่ือสง่ข้อมลูเข้าสูร่ะบบคอมพิวเตอร์ของศลุกากร  
ภายในวนัท่ี 20 ของเดือนท่ีได้รับรายงาน 



  

ข้อ 10  ผู้ให้สัญญาต้องจัดให้มีผู้บริหารเขตปลอดอากร (Free Zones Operator)   
เพื่อท าหน้าที่ก ากับดูแลการเคล่ือนย้ายสินค้าเข้ามาในหรือออกไปจากเขตปลอดอากร  
การเคล่ือนย้ายภายในเขตปลอดอากร และการเคล่ือนย้ายระหว่างเขตปลอดอากร 
หรือสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรอื่น ภายใต้การควบคุมของส านักงานศุลกากร 
ที่ก ากับดูแลเขตปลอดอากร รวมถงึการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการของ 
ผู้ได้รับอนุมัตใิห้จัดตัง้เขตปลอดอากรและผู้ประกอบกจิการในเขตปลอดอากรตาม
มาตรฐานและช่วงระยะเวลาที่กรมศุลกากรก าหนด 

 
ข้อ 9 ผู้ให้สัญญาต้องจัดให้มีระบบอเิล็กทรอนิกส์ในการรวบรวมข้อมูลสรุปผล 
การน าของเข้าและออก การเคล่ือนย้ายภายในเขตปลอดอากร การโอนย้ายในประเทศ 
หรือ การด าเนินการอ่ืนใดที่มีผลต่อสินค้าคงคลังของผู้ประกอบกจิการในเขตปลอดอากร 
พร้อมทัง้ส่งข้อมูลรายงานยืนยันการโอนย้ายของเข้าและออกเขตปลอดอากรดังกล่าว 
เข้าสู่ระบบคอมพวิเตอร์ของศุลกากรตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรก าหนด  

 



ประโยชน์ของการจัดท ารายงานยนืยนั 
การโอนย้ายของเข้าและออกเขตปลอดอากร  

(Free  Zones  Operator  Report) 
 

1. ผูจ้ดัตั้งเขตปลอดอากรสามารถทราบความเคล่ือนไหว 
การน าสินคา้เขา้/ออก ในเขตปลอดอากรนั้น 
 

2. ระบบท าการปรับสถานะใบขนสินคา้โอนยา้ยฯ (C,D)  
เป็น “ส่งมอบ/รับบรรทุก” โดยอตัโนมติั 
 

3. เม่ือมีการประมวลผลขอ้มูลรายงานการยนืยนัฯกบัขอ้มูล 
ในระบบ e-Customs หากมีขอ้ผดิพลาดผูป้ระกอบกิจการ 
สามารถทราบความผดิพลาดและแกไ้ขใหถู้กตอ้งเป็นปัจจุบนั 
 



ประเภทใบขนสินค้าน าสินค้าเข้าเขตปลอดอากร / เขตประกอบการเสรี 

น าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ 
ใบขนสินค้าขาเข้า type 0 

น าเข้าสินค้าจากผู้ได้รับสิทธิประโยชน์อ่ืน  
เช่น  คลังสินค้าทณัฑ์บน, 19 ทว,ิ BOI, FZ/IEAT 

ใบขนสินค้าขาออก type D 

FZ / IEAT 



ประเภทใบขนสนิค้าน าสนิค้าออกจากเขตปลอดอากร / เขตประกอบการเสรี 

ขายสินค้าเพื่อส่งออกต่างประเทศ 
ใบขนสินค้าขาออก type 1 

ขายสินค้าให้ผู้ได้รับสิทธิประโยชน์อ่ืน  
เช่น  คลังสินค้าทณัฑ์บน, 19 ทวิ , BOI 

ใบขนสินค้าขาเข้า type C 

FZ / IEAT 

ขายสินค้าเพื่อบริโภคภายในประเทศ 
(ช าระภาษี) 

ใบขนสินค้าขาเข้า type P (ช าระอากร) 



กระบวนการก ากบัและควบคุม เขตปลอดอากร/ประกอบการเสรี 

ผู้จัดตั้งเขตฯ ส่งรายงานยนืยนัการโอนย้ายสินค้าให้ศุลกากร 

ซ่ึงสามารถส่งได้ตลอดเวลา หรือตามทีศุ่ลกากรก าหนด 
 

 

 

 

     

ไม่อนุญาตให้แก้ไขหรือยกเลกิทางอเิลก็ทรอนิกส์  
ต้องยืน่ค าร้องต่อเจ้าหน้าที่เท่าน้ัน 

ระบบจะมจีอภาพส าหรับให้เจ้าหน้าทีศุ่ลกากรตรวจสอบข้อมูล 

รายงานยนืยนัการโอนย้ายสินค้า และจอภาพส าหรับการปรับปรุงข้อมูล  

หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้ยืน่ค าร้องขอแก้ไขต่อเจ้าหน้าทีศุ่ลกากรทีก่ ากบัดูแล 
โดยระบบจะเกบ็ข้อมูลเดมิไว้ (History) ทุกคร้ังทีม่กีารแก้ไข  

 

 

 

     



วตัถุประสงค์ของรายงานยนืยนัการโอนย้ายสินค้า 

 เพือ่ให้ผู้จัดตั้งเขตฯ ท าการรวบรวมข้อมูลการน าของเข้า /ออก  
 จากผู้ประกอบกจิการในเขตฯ ทั้งหมด เพือ่รายงานต่อศุลกากร   
 โดยต้องรายงานใบขนสินค้าทุกประเภท (0, 1, C, D, P)  

 

    

 เพือ่ท าการปรับสถานะใบขนสินค้าโอนย้ายฯ (C, D)  
 เป็น   “ส่งมอบ/รับบรรทุก” 



ภาพแสดง กระบวนการส่งออกสนิค้าไปยังเขตปลอดอากร 

ผู้ประกอบการที่ใช้สิทธิประโยชน์ คลังฯ,BOI,19ทว,ิFZ,IEAT 

กรมศุลกากร 

e-Tax Incentives 

e-Customs 

ผู้ประกอบการ 

ผู้ประกอบการส่งข้อมูลใบขนสินค้า
ขาออกโอนย้าย type D มายังระบบ
คอมพวิเตอร์ศุลกากร ระบบออก
เลขที่ใบขนสินค้าให้ พร้อมแจ้ง
สถานะการปล่อยของ 

Step 1 

Step 2  ขนสนิค้าไปยงั FZ/IEAT-FZ 

ส่งรายงานการยืนยันฯ มายังศุลกากร 

แจ้งรายการน าของ
เข้าออก ให้ผู้จัดตัง้
เขตฯ  ทราบ 

ผู้ประกอบกจิการการในเขตปลอดอากร 
/เขตประกอบการเสรี 

FZ 

Step 4 

Step 3 

FZ/IEAT-FZ 



กระบวนการโอนย้ายสินค้าจาก FZ / IEAT-FZ ไปยงัสิทธิประโยชน์อืน่ (เช่น คลงัฯ, BOI) 

FZ/IEAT-FZ 

กรมศุลกากร 

ผู้ประกอบการที่ใช้สิทธิประโยชน์ คลังฯ,BOI,19ทว ิ

e-Tax Incentives 

e-Customs 

Step 2 ขนสนิค้าออกจาก FZ/IEAT-FZ 

ส่งรายงานการยืนยันฯ มายังศุลกากร 

แจ้งรายการน าของเข้าออก 
ให้ผู้จัดตัง้เขตฯ  ทราบ 

ผู้ประกอบกจิการการในเขต
ปลอดอากร/เขตประกอบการเสรี 

FZ/IEAT-FZ 

ผู้ประกอบการส่งข้อมูลใบขนสินค้า
ขาเข้าโอนย้าย type C มายังระบบ
คอมพวิเตอร์ศุลกากร ระบบออก
เลขที่ใบขนสินค้าให้ พร้อมแจ้ง 
สถานะการปล่อยของ 

ผู้ประกอบการ 
Step 1 

Step 3 

Step 4 



ภาพแสดง กระบวนการส่งรายงานยนืยนัการโอนย้ายสินค้า 
กรมศุลกากร 

e-Tax Incentives 

FZ/IEAT-FZ 

รายงานยืนยันการโอนย้ายสินค้า 

เลขที่ใบขนสินค้า 
รายการ

ที่ พิกัดศุลกากร น า้หนัก ปริมาณ 
 A001-D540500001 001 39249090.001 100 KGM 100 KGM 
 A001-D540500001 002 59111000.000 200 KGM 200 KGM 
 A001-D540500001 003 50020000.000 50 KGM 50 KGM 

1. ส่งรายงานยืนยันการโอนย้าย
สินค้า (ebXML Format) 

e-Customs 

 2. ระบบท าการ Matching  ข้อมูลการปล่อยสินค้าโดย
อัตโนมัต ิจากรายงานท่ีรับจากผู้จัดตัง้เขตฯ กับ  
ใบขนสินค้าโอนย้ายฯ (C หรือ D) 
 

ตรวจสอบ  
ข้อมูลใบขนสินค้าโอนย้ายฯ (C หรือ D) และข้อมูลจาก
รายงาน   
ต้องถูกต้อง ตรงกันทุกรายการ   
ระบบปรับใบขนสินค้าโอนย้ายฯ (C หรือ D) เป็น “0409” 
และแจ้งผู้ประกอบการ 

ผู้ประกอบการ 



กรณข้ีอมูลใบขนสินค้าขาออกโอนย้าย D ไม่ถูกต้อง 
กรมศุลกากร 

e-Customs 

FZ/IEAT-FZ 

เจ้าหน้าที่ที่ก ากับดูแล 

3. ปรับสถานะใบขนสินค้าโอนย้ายฯ 
D “0409”  พร้อมแจ้งผู้ประกอบการ 

2. เจ้าหน้าที่ฯตรวจสอบและ
พจิารณาแก้ไขและบันทกึรับบรรทุก

ใบขนสินค้า 

ผู้ประกอบการ 

1. ตดิต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนค าร้อง
และเอกสารประกอบเพื่อขอแก้ไข
ข้อมูล 



กรณข้ีอมูลใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้าย C ไม่ถูกต้อง 
กรมศุลกากร 

e-Customs 

FZ/IEAT-FZ 

เจ้าหน้าที่ที่ก ากับดูแล 

3. ปรับสถานะใบขนสินค้าโอนย้ายฯ 
D “0409”  พร้อมแจ้งผู้ประกอบการ 

2. เจ้าหน้าที่ท าการ Reassessment 
และส่งมอบสินค้า 

ผู้ประกอบการ 

1. ตดิต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนค าร้อง
และเอกสารประกอบเพื่อขอแก้ไข
ข้อมูล 



กรณีข้อมูลรายงานยืนยันการโอนย้ายสนิค้าไม่ถูกต้อง 

กรมศุลกากร 

e-Customs 

FZ/IEAT-FZ 

เจ้าหน้าที่ที่ก ากับดูแล 

3. ผู้ประกอบการ 
รับสถานะใบขนสินค้าโอนย้ายฯ C 
หรือ D เป็น “0409”  พร้อมแจ้ง 

2. เจ้าหน้าท่ีท าการปรับปรุงข้อมูล 
 และบันทกึรับบรรทุก / ส่งมอบ 

(ระบบจะเก็บข้อมูลเดมิไว้เสมอ 
(History) 

ผู้ประกอบกจิการ 
ในเขตฯ 

1. ตดิต่อเจ้าหน้าท่ีเพ่ือแก้ไขข้อมูล 



รายงานเปรียบเทยีบข้อมูล 

1. มีข้อมูลในรายงานยนืยนัฯ และใน e-Customs ข้อมูลตรงกนั  

2. มีข้อมูลในรายงานยนืยนัฯ และใน e-Customs ข้อมูลไม่ตรงกนั  

3. มีข้อมูลใน e-Customs แต่ไม่มีข้อมูลในรายงานยนืยนัฯ 

4. มีข้อมูลในในรายงานยนืยนัฯ แต่ไม่มีข้อมูล e-Customs  



รายงานเปรียบเทยีบข้อมูล 

มีข้อมูลในรายงานยืนยันฯ และใน e-Customs ข้อมูลตรงกัน 



รายงานเปรียบเทยีบข้อมูล (ต่อ) 

มีข้อมูลในรายงานยืนยันฯ และใน e-Customs ข้อมูลไม่ตรงกัน 

ข้อมูลใน e-Customs ข้อมูลจากรายงานยืนยันการโอนย้าย 

ปริมาณที่รายงาน – ปริมาณใน e-Customs 
(20.000 - 15.000 = +5.000)  



รายงานเปรียบเทยีบข้อมูล (ต่อ) 
มีข้อมูลใน e-Customs แต่ไม่มีข้อมูลในรายงานยืนยันฯ 



รายงานเปรียบเทยีบข้อมูล (ต่อ) 

มีข้อมูลในในรายงานยืนยันฯ แต่ไม่มีข้อมูล e-Customs  



 1.  จดัหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น PC, เคร่ืองพิมพ ์และ 
มีเครือข่ายเช่ือมต่อกบัระบบคอมพิวเตอร์กรมศุลกากร เพื่อรับส่งขอ้มูลตามมาตรฐาน 
ท่ีกรมศุลกากรก าหนด 

 2.  จดัหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อบนัทึกขอ้มูลตามโครงสร้าง และ  

พฒันาโปรแกรมส าหรับการแลกเปล่ียนขอ้มูล ตามมาตรฐาน ebXML  

 3.  เลือกบริษทัผูใ้หบ้ริการใบรับรองอิเลก็ทรอนิกส์ ( Digital Signature) 

   จะเลือกบริษทัฯ ใด ๆ กไ็ด ้เช่น CAT,TOT,TDID 

 4.  เลือกบริษทัผูใ้หบ้ริการ (VAN)  

   จะเลือกบริษทัฯ ใด ๆ กไ็ด ้มี CAT, NETBAY, TRADSIAM   
 

การเตรียมความพร้อมในการส่งข้อมูลรายงานการยนืยนัการโอนย้าย เขตปลอดอากร /  
เขตประกอบการเสรี ส าหรับ Broker หรือเขตปลอดอากร / เขตประกอบการเสรี 



 5. เขตปลอดอากร / เขตประกอบการเสรี จะตอ้งลงทะเบียนเป็นผูผ้า่นพิธีการ
ศุลกากรทางอิเลก็ทรอนิกส์แบบไร้เอกสารกบักรมศุลกากรใหเ้รียบร้อยก่อน     
   กรณีมี Profile Name + XML User Id ส าหรับการทดสอบอยูแ่ลว้ สามารถส่ง
ขอ้มูลการทดสอบไดเ้ลย 

   กรณีไม่มี Profile Name + XML User Id ส าหรับการทดสอบ ใหด้ าเนินการ
ดงัน้ี 

    * ท าจดหมายบริษทัฯขอใหก้รมฯออก USER ID 1 ฉบบั พร้อม 

     * หนงัสือรับรองบริษทัท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชย ์

    * ฟอร์ม “การผา่นพิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ และ/หรือ การลงลายมือช่ือ
  อิเลก็ทรอนิกส์”ตามประกาศกรมศุลกากรที 25/2557 ท่ีไดล้งทะเบียนไว ้  
     * ยืน่เอกสาร (ทั้ง 3 ฉบบั) ท่ี ส่วนแผนงานและมาตรฐาน สทส. ชั้น 4  
  อาคาร 120 ปี 



 6. รับรหสั Profile Name + XML User Id ส าหรับทดสอบการรับ-ส่ง
ขอ้มูลตามขอ้ 2 ทาง e-mail (ไม่มีค่าใชจ่้ายใดๆ) 

 •  ทดสอบรับส่งขอ้มูลตามมาตรฐานท่ีกรมศุลกากรก าหนด 

 •  ทดสอบความถูกตอ้งของการรับ - ส่งขอ้มูล 

 7. เม่ือผา่นการทดสอบแลว้ จะไดรั้บ Profile Name + XML User Id 
Production ส าหรับใชง้านจริงทาง e-mail 
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