


 รหัสคลังสินค้าทัณฑ์บน 4 หลัก (AREA CODE)
เช่น รหัส 0701    รหัส 8131

 รหัสเขตปลอดอากร
ESTABLISH NUMBER 8 หลัก xxxx-0000
FACTORY NUMBER 8 หลัก   xxxx-0001

 รหัสเขตประกอบการเสรี
ESTABLISH NUMBER 8 หลัก xxxx-0000
FACTORY NUMBER 8 หลัก   xxxx-0001

 รหัสเขตประกอบการเสรี
ESTABLISH NUMBER 8 หลัก xxxx-0000
FACTORY NUMBER 8 หลัก   xxxx-0001

 รหัสผู้นําเข้าสําหรับการคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ
  เช่น รหัส 07-0006   



X XX XXX XXXX XXXX

รหัสคลังสินค้าทณัฑบ์น/ผู้ประกอบกิจการใน

เขตปลอดอากร/ เขตประกอบการเสรี

Running ตัวเลข 4 หลัก เริ่มจาก 0001 

รหัสผู้จัดตั้งเขตปลอดอากร/เขตประกอบการเสรี

Running ตัวเลข 4 หลัก  

ประเภทย่อยของแต่ละประเภทหลัก 2 หลัก

ประเภทสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 1 หลัก

รหัสจังหวัด 3 หลัก



1.  หลักที่ 1 ประเภทสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 
• W – คลังสินค้าทัณฑ์บน 

• F – เขตปลอดอากร

• I – เขตประกอบการเสรี

• D – ผู้ประกอบการตามมาตรา 19 ทวิ

2. หลักที่ 2-3 ประเภทย่อยของแต่ละสิทธิประโยชน์หลัก 

3. หลักที่ 4-6 รหัสจังหวัด 

4. หลักที่ 7-10 running รหัสผู้ที่ได้รบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

5.  หลักที่ 11-14 running รหัส Factory Number 4 หลัก 

(เฉพาะกรณีผู้จัดตั้งเขตปลอดอากรผู้จัดตั้งเขตประกอบการเสรี            

จะมีค่า “0000” )



01 - คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป 

02 - คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า

03 - คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร 

ขาเข้า

04 - คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร 

ขาออก

05 - คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร

ในเมือง

06 – คลังเก็บของสําหรับร้านค้าปลอดอากร

07 – คลังเสบียงทัณฑ์บน

08 - คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสําหรับจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ 

(คสท.)

09 – คลังสินค้าทัณฑ์บนสําหรับอู่ซ่อมหรือสร้างเรือ

10 - คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสําหรับเก็บน้ํามัน (คสน.)

12 - คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทแบ่งบรรจุ

ตัวอย่างเลขทะเบียนสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร คลังสินค้าทณัฑบ์น

W หมายถึง สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร คลังสินค้าทณัฑ์บน

02 หมายถึง            คลังสินค้าทณัฑบ์นประเภทโรงผลิตสินค้า

014 หมายถึง  รหัสจังหวัดของพระนครศรีอยุธยา

00000001 หมายถึง           ลําดับที่ของการลงทะเบียนคลังสินค้าทณัฑบ์น

W-02-014-0000-0001W-02-014-0000-0001



สําหรับสิทธิประโยชน์เขตปลอดอากร กรณีผู้จัดตั้งเขต

ตัวอย่างเลขทะเบียนสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร เขตปลอดอากร กรณีผู้จัดตั้งเขตฯ

F  หมายถึง สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร เขตปลอดอากร

03  หมายถึง เขตปลอดอากรประเภทพาณิชยกรรม

014  หมายถึง รหัสจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

0537-0000 หมายถึง  รหัสเขตปลอดอากรโรจนะ

ตัวอย่างเลขทะเบียนสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร เขตปลอดอากร กรณีผู้จัดตั้งเขตฯ

F  หมายถึง สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร เขตปลอดอากร

03  หมายถึง เขตปลอดอากรประเภทพาณิชยกรรม

014  หมายถึง รหัสจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

0537-0000 หมายถึง  รหัสเขตปลอดอากรโรจนะ

F-03-014-0537-0000F-03-014-0537-0000

01 - พาณิชยกรรม

02 - อุตสาหกรรม

03 - อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม

04 - ครัวการบิน

05 - เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

06 - ซ่อมหรือสร้างอากาศยานหรือเรือ

07 - ปิโตรเลียม



สําหรับสิทธิประโยชน์เขตปลอดอากร กรณีผู้ประกอบกิจการในเขตฯ

ตัวอย่างเลขทะเบียนสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรกรณีผู้ประกอบกิจการในเขตฯ

F  หมายถึง สิทธิประโยชน์ทางภาษอีากร เขตปลอดอากร

51  หมายถึง เขตปลอดอากรประเภทพาณชิยกรรม

014  หมายถึง รหัสจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

0537   หมายถึง รหัสเขตปลอดอากรโรจนะ

0001 หมายถึง รหัสของผู้ประกอบกิจการ ภายในเขตปลอดอากรโรจนะ

ตัวอย่างเลขทะเบียนสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรกรณีผู้ประกอบกิจการในเขตฯ

F  หมายถึง สิทธิประโยชน์ทางภาษอีากร เขตปลอดอากร

51  หมายถึง เขตปลอดอากรประเภทพาณชิยกรรม

014  หมายถึง รหัสจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

0537   หมายถึง รหัสเขตปลอดอากรโรจนะ

0001 หมายถึง รหัสของผู้ประกอบกิจการ ภายในเขตปลอดอากรโรจนะ

F-51-014-0537-0001F-51-014-0537-0001

51 - พาณิชยกรรม

52 - อุตสาหกรรมผลิตผสมประกอบ

53 - อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมแบ่ง

บรรจุ เช่น แบ่งบรรจุ Re-pack ปิดฉลาก 

54 - ครัวการบิน

56 - ซ่อมหรือสร้างอากาศยานหรือเรือ

57 - ปิโตรเลียม



สําหรับสิทธิประโยชน์เขตประกอบการเสรี กรณีผู้จัดตั้งเขตประกอบการเสรี

ตัวอย่าง   เลขทะเบียนสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร กรณีผู้จัดตั้งเขตประกอบการเสรี

I หมายถึง สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร เขตประกอบการเสรี

03 หมายถึง เขตประกอบการเสรีประเภทอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม

010 หมายถึง รหัสจังหวัดของกรุงเทพมหานคร

0501-0000 หมายถึง  รหัสเขตประกอบการเสรีนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

ตัวอย่าง   เลขทะเบียนสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร กรณีผู้จัดตั้งเขตประกอบการเสรี

I หมายถึง สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร เขตประกอบการเสรี

03 หมายถึง เขตประกอบการเสรีประเภทอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม

010 หมายถึง รหัสจังหวัดของกรุงเทพมหานคร

0501-0000 หมายถึง  รหัสเขตประกอบการเสรีนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

I-03-010-0501-0000I-03-010-0501-0000

01 - อุตสาหกรรม

02 - พาณิชยกรรม

03 - อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม



51 - อุตสาหกรรม

52 - พาณิชยกรรม

53 - อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม

ตัวอย่างเลขทะเบียนสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร กรณีผู้ประกอบกิจการในเขตประกอบการเสรี

I หมายถึง สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร เขตประกอบการเสรี

52 หมายถึง ผู้ประกอบกิจการในเขตประกอบการเสรีประเภทพาณิชยกรรม

010 หมายถึง รหัสจังหวัดของกรุงเทพมหานคร

0501       หมายถึง     รหัสเขตประกอบการเสรีนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

1001       หมายถึง     รหัสผู้ประกอบกิจการในเขตประกอบการเสรีนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

I-52-010-0501-1001I-52-010-0501-1001

สําหรับสิทธิประโยชน์เขตประกอบการเสรี กรณีผู้ประกอบกิจการในเขตประกอบการเสรี



01 –  ผู้นําเข้า ชําระเงินสด 100% (ชําระเงินสดอย่างเดียว)

02 – ผู้นําเข้า วางประกัน 100% หรือชําระเงินสด 100% 

03 –  ผู้นําเข้า วางประกัน 50% หรือชําระเงินสด 100% 

04 – ผู้นําเข้า วางประกัน 5% หรือชําระเงินสด 100% 

05 – ผู้ส่งออก

06  – ผู้ผลิต

ตัวอย่างเลขทะเบียนสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร กรณีผู้ประกอบการตามมาตรา 19 ทวิ

D     หมายถึง สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร คืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ

01              หมายถึง ผู้ประกอบการชําระเงินสด 100%

010     หมายถึง รหัสจังหวัดของกรุงเทพมหานคร

00000001    หมายถึง            ลําดับที่ของการลงทะเบียน

D-01-010-0000-0001D-01-010-0000-0001



กรมศุลกากรได้ออกประกาศและคําสั่งเกี่ยวกับการลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ
ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 ดังนี้

   ประกาศกรมศุลกากร ที่ 59/2555  และคําสั่งทัว่ไปที ่30/2555 

      เรื่อง การลงทะเบียนเป็นผู้ดําเนินการด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

      ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สําหรับเขตปลอดอากร

   ประกาศกรมศุลกากร ที่ 60/2555  และคําสั่งทัว่ไปที ่31/2555 

      เรื่อง การลงทะเบียนเป็นผู้ดําเนินการด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

      ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สําหรับคลังสินค้าทัณฑ์บน

   ประกาศกรมศุลกากร ที่ 61/2555 และคําสั่งทั่วไปที่ 32/2555 

       เรื่อง ระบบทะเบียนผู้ดําเนินการด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรด้วย

       ระบบอิเล็กทรอนิกส์สําหรับเขตประกอบการเสรี



สสอ. ออกหนังสือแจ้งเลข

ทะเบียนฯ ให้ผู้ประกอบการ

ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมฯ

ออกเลขทะเบียนสิทธิประโยชน์

ทางภาษีอากร

ตรวจสอบความถูกต้องและ

บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ

คอมพิวเตอร์

สําเนาใบรบัรอง      

กศก.184 หรือ 185

เขตปลอดอากร

สําเนาสญัญาประกันและ

ทัณฑ์บน 

แบบฟอร์ม

คําขอลงทะเบียนฯ ยื่นเอกสาร

ยื่นเอกสาร

ฝ่ายทะเบียนและจัดตั้ง 

สสอ.

สํานักงาน หรือ ด่านศุลกากรที่

กํากับดูแล

จัดส่ง

สํานักงาน หรือ 

ด่านศุลกากรที่

กํากับดูแล

หรือ

ฝ่ายทะเบียนและ

จัดตั้ง สสอ.

สําเนาหนังสอืค้ําประกัน

ธนาคารหรอืหลักทรพัย์

คลังสินค้าทัณฑ์บน
แบบฟอร์ม

คําขอลงทะเบียนฯ

สําเนาสญัญาประกันและ

ทัณฑ์บน 



 สําหรับผู้ประกอบการที่ดําเนินธุรกรรม 19 ทวิในปัจจุบัน เจ้าหน้าที่

ศุลกากรจะบันทึกข้อมูลและออกเลขทะเบียนสิทธิประโยชน์ทางภาษี

อากรให้ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่ e-Tracking ของกรมศุลกากร

 ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะได้รับเลขทะเบียนสิทธิประโยชน์ทางภาษี

อากรโดยเร่งด่วน ขอให้นําหนังสืออนุมัติหลักการ มายื่นให้เจ้าหน้าที่ 

ส่วนคืนและชดเชยอากร หรือ ส่วนทะเบียนและมาตรฐานสิทธิ

ประโยชน์ทางภาษีอากร



ใช้เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร (VAT ID)

โดย

ไม่ต้องลงทะเบียนสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร



 สํานักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรมีหนังสือแจ้งเลขทะเบียน

    สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ไปยังสถานประกอบการ

 ตรวจสอบจาก www.customs.go.th ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556

หากไมพ่บข้อมลูหรือพบความคลาดเคลื่อน สอบถามได้ที่

ฝ่ายทะเบียนและจัดตั้ง ส่วนทะเบียนและมาตรฐานสิทธิประโยชน์ทางภาษอีากร

สํานักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 6

โทร. 0 2667 6533, 0 2667 7054 

e-mail : customsfz@hotmail.com




