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 เขตปลอดอากร             

Free Zone               
หมวด ๑๐ ทวิ แห่ง พ.ร.บ. ศลุกากร พ.ศ. 2469   แกไ้ข

เพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ. ศลุกากร (ฉบบัท่ี 18) พ.ศ. 2543 



อนสุญัญาเกียวโต (Kyoto Convention)                  

Specific  Annex  D Chapter  2  

      “free zone” means a part of the territory of a contracting 

party where any goods introduced regarded, insofar as import duties 

and taxes are concerned, as being outside the customs territory.                                                                                          

เขตปลอดอากร หมายถึง ดินแดนสว่นหน่ึงในอาณาเขตของประเทศภาคี

ค ูส่ญัญา โดยทัว่ไปจะถือว่าของใดๆ ท่ีน าเขา้ไปในเขตพ้ืนท่ีน้ีในสว่นท่ี

เก่ียวขอ้งกบัคา่ภาษีอากร ถือเสมือนอย ูน่อกการควบคมุทางศลุกากรปกติ 

     

     หมายเหต ุ: มาตรฐาน 14 ขอ้ และขอ้แนะน าการปฏิบติั 7 ขอ้ 

 



หลกัการอย ูน่อกอาณาเขตทางศลุกากรปกติ หมายถึง เขตพ้ืนท่ีท่ีปลอด

จากภาระทางภาษีอากร (duties and taxes) กลา่วคือ ของท่ีน าเขา้ไปในเขต

พ้ืนท่ีดงักลา่วจะถือเสมือนว่ายงัมิไดน้ าเขา้มาในราชอาณาจกัร และของท่ี

ออกจากเขตพ้ืนท่ีดงักลา่วโดยมิใช่การสง่ออกนอกราชอาณาจกัรจะถือ

เสมือนว่าออกจากนอกอาณาเขตศลุกากรเขา้มาในราชอาณาจกัร 

ทัง้น้ี ของท่ีน าเขา้ไปในเขตปลอดอากรไดแ้ก่ 

- ของท่ีน าเขา้มาในราชอาณาจกัรเพ่ือน าเขา้ไปในเขตปลอดอากรโดยตรง (ม.๙๗ เบญจ) 

- ของท่ีน าเขา้มาในราชอาณาจกัรเพ่ือเขา้ส ูส่ิทธิประโยชนท์างภาษีอากร (ม.๙๗ อฏัฐ) 

- ของท่ีน าเขา้มาในราชอาณาจกัรและไดเ้สียภาษีอากรแลว้ (ม.๙๗ อฏัฐ, ประกาศกรมฯท่ึ 

๗๗/๒๕๔๖) 

- ของในราชอาณาจกัรซ่ึงเป็นผลผลิตในราชอาณาจกัร(มาตรา ๑๐ ทวิ วรรคสาม,มาตรา 

๘๐/๑ แห่งประมวลรษัฎากร, มาตรา ๑๐๐ พ.รบ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗) 

 

 



มาตรา ๘ ตร ี: การอนมุติัจดัตัง้ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

                      : การยกเวน้อากรขาเขา้ VAT สรรพสามิต/เครือ่งจกัร 

                      : การยกเวน้อากรขาเขา้ VAT สรรพสามิต/ของวตัถดิุบ 

                      : การยกเวน้อากรขาเขา้ VAT สรรพสามิต/ของท่ีปลอ่ยจากเขตอ่ืน 

                      : การยกเวน้อากรขาออก 

                      : การน าของออกจากเขตปลอดอากรโดยใชส้ิทธิประโยชนท์างภาษี 

                      : การน าของท่ีไดร้บัสิทธิคืนหรอืยกเวน้อากรเขา้ไปในเขตฯ 

                      : การท าลายของท่ีไมใ่ชห้รอืใชไ้มไ่ด ้

                      : การควบคมุการขนยา้ย บทบญัญติัอ่ืนและโทษมาใชด้ว้ย รวมถึงค่าธรรมเนียม 

มาตรา ๑๐ ทวิวรรคสาม : ความรบัผิดในการค านวณค่าภาษี 

มาตรา ๑๔ ทวิ อ านาจการตรวจคน้ในคลงัสินคา้ทณัฑบ์นและเขตปลอด

อากร โดยไม่ตอ้งมีหมายคน้ 



 



มาตรา  97  ตรี ใหอ้ธิบดีมีอ านาจอนมุติัจดัตัง้เขตปลอดอากร

ส าหรบัการประกอบอตุสาหกรรม พาณิชยกรรม  หรอืกิจการอ่ืนใดท่ี

เป็นประโยชนแ์กก่ารเศรษฐกิจของประเทศ  และใหมี้อ านาจ

ก าหนดหลกัเกณฑ ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการยื่นค าขอและ

การอนมุติัใหจ้ดัตัง้เขตปลอดอากร 

 

ผ ูซ่ึ้งไดร้บัอนมุติัใหจ้ดัตัง้เขตปลอดอากรตอ้งเสียค่าธรรมเนียม

ประจ าปีตามท่ีรฐัมนตรกี าหนด โดยกฎกระทรวง                                                

(ศ.๖ ก าหนดค่าธรรมเนียมแห่งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท/ปี) 

 



มาตรา ๙๗ จตัวา ใหอ้ธิบดีมีอ านาจประกาศก าหนดประเภทหรอื

ชนิดของของท่ีจะน าเขา้ไปในหรอืปลอ่ยออกจากเขตปลอดอากร  

และก าหนด หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการน าของเขา้

ไปในหรอืปลอ่ยออกจากเขตปลอดอากร 

อ านาจอธิบดีก าหนด : ระเบียบพิธีการศลุกากรว่าดว้ยเขตปลอดอากร 

                              : ระยะเวลาการเก็บรกัษา 

                              : การยืน่รายงานทางบญัชี/ตรวจสอบของคงเหลือ 

                              :การด าเนินการเม่ือครบก าหนด/ยกเลิกเขตปลอดอากร) 

 



     มาตรา ๙๗ เบญจ ใหย้กเวน้อากรขาเขา้ส าหรบัของท่ีไดน้ าเขา้มา

ในราชอาณาจกัรเพ่ือน าเขา้ไปในเขตปลอดอากร ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

    (1)  ของท่ีเ ป็นเครื่องจักร อปุกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ รวมทั้ง

ส่วนประกอบของของดังกล่าวท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการประกอบอตุสาหกรรม 

พาณิชยกรรม  หรือกิจการอ่ืนใดท่ีเป็นประโยชนแ์ก่การเศรษฐกิจของประเทศ 

ซ่ึงไดน้ าเขา้มาในราชอาณาจกัรเพ่ือน าเขา้ไปในเขตปลอดอากรตามท่ีอธิบดีอนมุติั 

   (2) ของท่ีน าเขา้มาในราชอาณาจกัรและน าเขา้ไปในเขตปลอดอากร ส าหรบัใช้

ในการประกอบอตุสาหกรรม พาณิชยกรรม หรอืกิจการอ่ืนใดท่ีเป็นประโยชนแ์ก ่               

การเศรษฐกิจของประเทศ หรอื       

   (3) ของท่ีปลอ่ยออกมาจากเขตปลอดอากรอ่ืน 

 ใหย้กเวน้อากรขาออกส าหรบัของท่ีปล่อยออกไปจากเขตปลอดอากร เพ่ือส่งออกนอก

ราชอาณาจกัร 

         (ตารางเปรยีบเทียบหลกัการเหตผุลของการแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลระเบียบปฏิบติัศลุกากร ๒๕๕๖ ขอ้ ๕ ๐๓ ๐๒ ๐๖) 

 







 

พ.ร.บ.ศลุกากร (ฉบบัท่ี 18) พ.ศ.2543 

บงัคบัใชต้ัง้แต่ วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจา

นเุบกษา (ราชกิจจานเุบกษา ฉบบัท่ี 117 ตอนท่ี 

108 ก ลงวนัท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543) 

ขณะนัน้มีเขตปลอดอากรท่ี 

- เปิดด าเนินการแลว้ จ านวน 1 ราย คือ เขตปลอด

อากรไฮเทค (บา้นหวา้) ตัง้อย ูเ่ลขท่ี 99 หม ู ่3 ถนน

เอเชีย-นครสวรรค ์ต าบลบา้นหวา้ อ าเภอบางปะ

อิน จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

- อนมุติัในหลกัการอย ูร่ะหว่างการกอ่สรา้ง 

จ านวน 6 ราย คือ 

บรษิทั นวนคร จ ากดั 

บรษิทั อมตะซิต้ี จ ากดั 

บรษิทั อมตะคอรป์เรชัน่ จ ากดั 

บรษิทั ชยันนัท-์บางพลี พารค์แลนด ์จ ากดั 

บรษิทั สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จ ากดั (มหาชน) 

บรษิทั อมตะ ซิต้ี จ ากดั 

        (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2546) 







งบประมาณ 

2555 

งบประมาณ 

2556 

งบประมาณ 

2557 

งบประมาณ 

2558 

เขตปลอดอากร เปิดด าเนินการ 65 73 82 86 

เขตปลอดอากร รอความพรอ้ม 4 

ผ ูป้ระกอบกิจการในเขต

ปลอดอากร 

288 309 319 325 

สว่นหลกัเกณฑแ์ละทะเบียนสิทธิประโยชน ์

 

 ขอ้มลูการน าเขา้ปี ๒๕๕๗ มลูค่าการใชส้ิทธิประโยชน ์432,831.41 ลา้นบาท 

 เปรยีบเทียบกบัเขตประกอบการเสรี ปัจจบุนัมีจ านวน ๑๒ เขต แต่มีผ ูป้ระกอบกจิการ ๕๙๖ ราย 

 (ภาคเหนือ/๓๐,แหลมฉบงั/๑๓๘,ภาคใต/้๘,พิจิตร/๒,บ่อวิน/๓๐,บา้นหวา้/๓๘,บางปะอิน/๒๑,แปลงยาว/๓๕, 

 อญัธานี/๔๙,ทีเอฟดี/๘,บางป/ู๕๗,ลาดกระบงั/๑๘๐)  

ผลการจดัตัง้เขตปลอดอากร 



เขตปลอดอากรแบ่งตามภมิูภาค จ านวน 86 เขต 

กรงุเทพฯ และปรมิณฑล จ านวน     30  เขต 

ภาคกลาง จ านวน     51 เขต 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน      0  เขต 

ภาคเหนือ จ านวน       1 เขต 

ภาคใต ้ จ านวน      4  เขต 

                          รวมทัง้สิ้น  86  เขต 

  

1 เขต 

3 เขต 

1 เขต 



https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z3L-

mEjemvzc.kczltA9Jcwq8&usp=sharing 
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https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z3L-mEjemvzc.kczltA9Jcwq8&usp=sharing


 สง่เสรมิการวิจยัและพฒันาเชิงสรา้งสรรค ์การสรา้งนวตักรรม การสรา้งมลูค่าเพ่ิมของ

ภาคอตุสาหกรรม พาณิชยกรรม และบรกิารท่ีต่อเน่ือง ซ่ึงมีกรรมวิธีการผลิตและวิธีการบรหิาร

จดัการท่ีทนัสมยั เพ่ือการแขง่ขนัท่ีเป็นธรรม/ลดความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจและสงัคม 

  สง่เสรมิการรวมกล ุม่ทางการคา้และการลงทนุในเชิงเขตพ้ืนท่ี (Area Base) ใน

ลกัษณะของการรวมกล ุม่ (Cluster) ท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของพ้ืนท่ี เพ่ือสรา้ง

ความเขม้แข็งของห่วงโซ่มลูค่า 

  สง่เสรมิกิจการท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้มหรอืมีมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบต่อ

สิ่งแวดลอ้มท่ีเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ประหยดัพลงังานหรอืใชพ้ลงังานทดแทน เพ่ือการ

เติบโตอยา่งยัง่ยนื 

 สง่เสรมิการลงทนุในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละในเขตพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

โดยเฉพาะพ้ืนท่ีชายแดน เพ่ือสรา้งเศรษฐกิจทอ้งถ่ินท่ีเกื้อกลูต่อความมัน่คงในพ้ืนท่ี เกิดการ

เช่ือมโยงระบบเศรษฐกิจกบัประเทศเพ่ือนบา้นและรองรบัการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 สง่เสรมิบทบาทของประเทศในภมิูภาคและในเวทีโลกอยา่งสมดลุ เพ่ือความมัน่คง 

มัง่คัง่ และยัง่ยืน 

  

 



         ค าสัง่คณะท างานยอ่ยฯตามค าสัง่กรมศลุกากรท่ี ๔๓๗/๒๕๕๗ ท่ี ๙๓/

๒๕๕๘ ลงวนัท่ี ๙ กมุภาพนัธ ์๒๕๕๘ โดยมีผ ูแ้ทนจากหน่วยงานภายในท่ี

เก่ียวขอ้งกบัภาคปฏิบติัเขา้รว่มประชมุ ดงัน้ี 

๑ การประชมุครัง้ท่ี ๑/๒๕๕๘ เม่ือวนัท่ี ๔ มิถนุายน ๒๕๕๘  

๒ การประชมุครัง้ท่ี ๒/๒๕๕๘ เม่ือวนัท่ี ๑๑ มิถนุายน ๒๕๕๘  

๓ การประชมุครัง้ท่ี ๓/๒๕๕๘ เม่ือวนัท่ี ๑๘ มิถนุายน ๒๕๕๘  

         เพ่ือใหก้ารแกไ้ขครอบคลมุทกุสภาพปัญหา และสอดคลอ้งกบัทิศทางและบรบิท

ของประเทศและภมิูภาคยิง่ข้ึน ผอ.สสอ. จึงมอบหมายใหค้ณะท างานยอ่ยภายในของสสอ. 

พิจารณาในเบ้ืองตน้กอ่นน าเสนอใหค้ณะท างานยอ่ยฯพิจารณา 

๔ การประชมุครัง้ท่ี ๔/๒๕๕๘ เม่ือวนัท่ี ๑๖ กนัยายน ๒๕๕๘  

๕ การประชมุครัง้ท่ี ๕/๒๕๕๘ เม่ือวนัท่ี ๒๒ กนัยายน ๒๕๕๘ 



             เดิม                      ใหม ่            เหตผุล 

๑. คณุสมบติัของผ ูข้อ

จดัตัง้เขตปลอดอากร 

- เป็นรฐัวิสาหกจิ หรอืบรษิทัมหาชน 

จ ากดั ตามพระราชบญัญติับรษิทั

มหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 

 

- บรษิทั จ ากดั ตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

กรงุเทพฯและปรมินฑล ตอ้งมี

ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ไมต่ ่า

กว่า 20 ลา้นบาท หากจดัตัง้

ในพ้ืนท่ีอ่ืน ตอ้งมีทนุจด

ทะเบียนช าระแลว้ไมต่ ่ากว่า 

10 ลา้นบาท  

 

 
 
- ๑.๑ เป็นรฐัวิสาหกจิ หรอืบรษิทั

มหาชน จ ากดั ตามพระราชบญัญติั

บรษิทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 

 

 

- บรษิทั จ ากดั ตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มีทนุ

จดทะเบียนท่ีช าระแลว้ไมต่ ่ากว่า 

60 ลา้นบาท หรอืมีทนุจด

ทะเบียนช าระแลว้ในจ านวนท่ี

อธิบดีเห็นว่าเหมาะสมกบั

ประเภทของกิจการแต่อยา่งนอ้ย

จะตอ้งไมต่ ่ากว่า 20 ลา้นบาท 

 
 
- เหมือนเดิม 

- บคุคลธรรมดาไม่ได ้(ต่างจาก

เขตประกอบการเสร)ี 

- กองทรสัต ์ตาม พ.ร.บ. ทรสัต์

เพ่ือธรุกรรมในตลาดทนุ พ.ศ. 

๒๕๕๐ ไม่ใช่นิติบคุคล  
 

- เพ่ือใหก้ารแบ่งกล ุม่

ผ ูป้ระกอบการท่ีจะจดัตัง้เขต

ปลอดอากรมีความมัน่คง

ตามทนุจดทะเบียนท่ีสงูข้ึน

และสอดคลอ้งกบัประกาศ

กรมศลุกากร ท่ี ๑๕๔/๒๕๕๘ 

ลว. ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
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- ฐานะการเงินเป็นกิจการท่ีมี

ฐานะการเงินมัน่ 

 

 

 

 

 

 

 

- เป็นผ ูมี้กรรมสิทธ์ิหรอืสิทธิ

ครอบครอง หรอืเป็นผ ูมี้

สิทธิบรหิารจดัการในท่ีดิน

หรอืพ้ืนท่ีท่ีขอจดัตัง้  

    - เป็นกจิการท่ีมีฐานะทางการเงินมัน่คง 

โดยพิจารณาจากผลประกอบการท่ีไดน้ าสง่

งบการเงินต่อกระทรวงพาณิชยต์าม

ขอ้ก าหนดของกระทรวงพาณิชย ์ซ่ึง

ผ ูต้รวจสอบบญัชีรบัอนญุาตไดร้บัรองว่า

เป็นกจิการท่ีมีก าไรยอ้นหลงัสามปีบญัชี

สดุทา้ยติดต่อกนั ส าหรบันิติบคุคลท่ีจด

ทะเบียนใหม่ตอ้งเสนอรายงานการศึกษา

ความเป็นไปไดข้องโครงการ 

    - เพ่ิมเติมหรอืมีหลกัฐานแสดงการ

จะไดม้าซ่ึงกรรมสิทธ์ิหรอืสิทธิ

ครอบครองในท่ีดิน/กรณีท่ีดินท่ีขอ

จดัตัง้มีการจดทะเบียนจ านอง จะตอ้ง

ใหผ้ ูท่ี้เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิหรอืสิทธิ

ครอบครองหรอืผ ูร้บัจ านองยินยอม 

   - เพ่ือใหร้ดักมุยิ่งข้ึน ระบวุ่าตอ้ง

มีก าไรยอ้นหลงัสามปีติดต่อกนั 

และบรษิทัจดัตัง้ใหมต่อ้งเสนอ 

feasibility study  

   - ป้องกนัปัญหาการหลีกเล่ียง

ดว้ยการจดทะเบียนบรษิทัใหมเ่พ่ือ

มาขอจดัตัง้ 

   - ตามหลกัการสากล

เช่นเดียวกบั BOI (โครงการท่ีมีเงิน

ลงทนุมากกว่า ๗๕๐ ลา้น ตอ้งมี

ตามท่ี คสท. ก าหนด) 

    - เช่นเดียวกบัขอ้บงัคบัของ 

กนอ. ว่าดว้ยการขอจดัตัง้หรอื

ขยายโครงการนิคมรว่มฯ พ.ศ. 

๒๕๕๕ ขอ้ ๔(๒)/รบักบัขอ้เท็จจรงิ 
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๒. หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข

ของพ้ืนท่ีในการจดัตัง้เขต

ปลอดอากร 

 

- ตอ้งสอดคลอ้งกบัการใชป้ระโยชนใ์นท่ีดิน

ตามกฎหมายว่าดว้ยผงัเมือง รายงาน

การวิเคราะหผ์ลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม

ท่ีไดร้บัความเห็นชอบแลว้ตาม

กฎหมายว่าดว้ยสิ่งแวดลอ้ม (ถา้มี) 

ตลอดจนกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวขอ้ง

ก าหนด และตอ้งไดร้บัอนญุาตจากหน่วยงาน

ราชการท่ีเกี่ยวขอ้ง 

- พ้ืนท่ีท่ีไดร้บัอนญุาตจากการนิคม

อตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยใหเ้ป็นเขต

อตุสาหกรรมทัว่ไป และตอ้งไดร้บัอนญุาต

หรอืไดร้บัความเห็นชอบเป็นหนงัสือจาก

ส านกังานนิคมอตุสาหกรรมนัน้ๆ  

 

- เช่นเดียวกบัขอ้บงัคบั กนอ. 
ว่าดว้ยการขอจดัตัง้หรอืขยาย

โครงการนิคมรว่มฯ พ.ศ. 

๒๕๕๕ ขอ้ ๕ ขอ้ ๖ 

 
 
 
 
 
 
- สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบั 

กนอ. ๒๕๕๕ ขอ้ ๑๑ (มิฉะนัน้ 

กนอ. อาจเลิกสญัญากบั

เอกชนรายดงักลา่วได)้ 
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เดิมมีแต่ไมค่รอบคลมุทัว่ถึง 

 

 

 

 

 

 

- พ้ืนท่ีท่ีไดร้บัการสง่เสรมิการลงทนุจาก
ส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการ

ลงทนุในกิจการพฒันาพ้ืนท่ีส าหรบั

กิจการอตุสาหกรรมประเภทนิคมหรอืเขต

อตุสาหกรรม ประเภทนิคมหรอืเขต

อตุสาหกรรมอญัมณีและเครือ่งประดบั 

ประเภทนิคมหรอืเขตอตุสาหกรรม

เพ่ืออนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม ประเภทนิคม

หรอืเขตอตุสาหกรรมดา้นเทคโนโลยี

ประเภทวิจยัและพฒันา หรอื 

 - พ้ืนท่ีเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ

ประกาศคณะกรรมการนโยบาย

เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษก าหนด 

 
- เพ่ิมเติมบางประเภท 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

- ตามนโยบายเขตพฒันา

เศรษฐกิจพิเศษของรฐับาล

ปัจจบุนั 
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ลกัษณะพ้ืนท่ีของเขต

ปลอดอากรพาณิชยกรรม

เดิมมิไดก้ าหนดขนาดและ

ท่ีตัง้ใหช้ดัเจน 

เขตปลอดอากรส าหรบัการประกอบ

พาณิชยกรรม จะตอ้งมีลกัษณะเป็นศนูย์

กระจายสินคา้ระหว่างประเทศ 

(International Distribution Center) หรอืเขต

อตุสาหกรรมโลจิสติกส ์(Logistics Park) 

หรอืกิจการศนูยก์ระจายสินคา้ (Distribution 

Center) ท่ีเกี่ยวเน่ืองกบัการประกอบ

อตุสาหกรรมและการคา้ระหว่างประเทศ 

จะตอ้งมีพ้ืนท่ีไมน่อ้ยกว่า ๕๐ ไร ่ซ่ึงตัง้อย ู่

ในพ้ืนท่ีรศัมีไมเ่กิน ๕๐ กิโลเมตร จากบริ

เวนท่าเรอืหรอืท่าอากาศยานระหว่าง

ประเทศหรอืจดุผา่นแดนถาวรหรอืแนว

ระเบียงเศรษฐกิจอนภุมิูภาคล ุม่น ้าโขง 

(GMS Economic Corridors) หรอืแนวระเบียง

เศรษฐกจิอ่ืนหรอืในพ้ืนท่ีอ่ืนท่ีกรมฯเห็นชอบ 

และมีสถานท่ีเกบ็สินคา้ควบคมุดว้ยระบบ

คอมพิวเตอรท่ี์ทนัสมยั 

-  มีการก าหนดพ้ืนท่ีขัน้ต ่าไว ้ 
- เพ่ือใหมี้ลกัษณะของเขตพ้ืนท่ี

ขนาดใหญ่ 

- เขตอตุสาหกรรมโลจิสติกส ์

 (Logistics Park) BOI มีขนาด ๒๕๐ 

ไร ่ 

 - เขตชมุชนอตุสาหกรรมของ

กระทรวงอตุสาหกรรมมีขนาด 

๑๐๐ ไร ่

 - เพ่ือใหเ้กิดความรดักมุ ค ุม้ค่า 

และเหมาะสมกบัอตัราก าลงัคน

ภาครฐั 

 



-                             (ADB)     

             

-                           (Economic 

Corridor)          

R1: Southern Economic Corridor 

             -       -         

R2: East-West Economic Corridor 

              -   -   -        

R3: North-South Economic Corridor 

                   (R3)

R10: Southern Coastal Economic 

Corridor              -       -        
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กจิการท่ีเกีย่วเน่ืองกบัการ

อตุสาหกรรมหรอืกจิการท่ีเกีย่วกบั

การเพ่ิมมลูค่าสินคา้ ไดแ้ก ่

- การคา้ การบรกิาร หรอืการขนสง่

ระหว่างประเทศ 

- การกระจายสินคา้ คลงัสินคา้ การ

ซ้ือมาและขายไป  

- การบรรจ ุการแบ่งบรรจ ุการบรรจ ุ

ใหม่ ในเชิงพาณิชยกรรม 

- การปิดฉลากหรอืเครือ่งหมายอ่ืนใด 

การปิดฉลากใหม่ 

 - การแสดงสินคา้หรอืนิทรรศการ 

การประชมุระหว่างประเทศ 

 - การซ่อมแซม และงานดา้น

วิศวกรรม ในเชิงพาณิชยกรรม 

 - การตรวจสอบ วิเคราะห ์และ

รบัรองคณุภาพของผลิตภณัฑห์รอื

ผลผลิตทางเกษตรกรรม 

- การประกอบกิจการใน

ลกัษณะของโรงพกัสินคา้

นอกเขตท าเนียบท่าเรอื 

ส าหรบัการขนสง่ต่อเน่ือง

หลายรปูแบบและ/หรือการ

การขนสง่ดว้ยระบบต ูค้อน

เทนเนอรบ์รรจสุินคา้ของ

ผ ูน้ าของเขา้หรอืผ ูส้ง่ของ

ออกมากกว่า ๑ ราย 

 

- เพ่ิมรปูแบบกิจการพาณิชยก

รรม LCL ใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน มติ

คณะท างานตามค าสัง่กรม

ศลุกากรท่ี ๒๔๙/๒๕๕๕ ลว. ๒๑ 

ส.ค. ๕๕ ซ่ึงกรมฯเห็นชอบแลว้ 

 
 
 
 
 
 
 
- รองรบัหลกัเกณฑ ์วิธีการ และ

ระเบียบการจดัตัง้โรงพกัสินคา้ 

ณ ด่านศลุกากร (ตน้แบบ) 
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การจดัตัง้เขตปลอดอากร ณ ท่า

อากาศยานนานาชาติ หรอืท่าเรอื 

หรอืจดุผา่นแดนถาวร ตอ้งเป็น

กิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการน าของ

เขา้ การสง่ของออก การถ่ายล า 

การผา่นแดน การเปล่ียนแปลง

รปูแบบของการขนสง่ (Multimodal 

or Combine transport) การเก็บ

รกัษาสินคา้ หรอืกิจการท่ีเกี่ยวกบั

การเพ่ิมมลูค่าสินคา้  

 

 

- เพ่ิมเติมใหผ้ ูข้อจดัตัง้ตอ้ง

จดัใหมี้พ้ืนท่ีคลงัสินคา้หรอื

โรงพกัสินคา้ส าหรบัเป็น

สถานท่ีตรวจและเก็บสินคา้ขา

เขา้ท่ียงัไมไ่ดต้รวจมอบและ

สถานท่ีตรวจและเก็บสินคา้ขา

ออกตามปกติ ตามมาตรา ๖ 

(๒) แห่งพระราชบญัญติั

ศลุกากร พทุธศกัราช ๒๔๖๙ 

แยกตามสถานะทางกฎหมาย

ในการจดัตัง้เป็นสดัสว่นให้

ชดัเจน 

-  ตามมติ กพพ. ครัง้ท่ี  

     ๑/๒๕๕๗ 

- ป้องกนัปัญหาท่ีเกิด

ข้ึนกบัเขตปลอดอากร ณ 

ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู 

- รองรบัหลกัเกณฑ ์วิธีการ 

และระเบียบการจดัตัง้

โรงพกัสินคา้ ณ ด่าน

ศลุกากร (ตน้แบบ) 
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จดุสลบัทิศทาง

จราจร 

     เขตปลอดอากร ณ ท่า/ท่ี ท่ีน าของเขา้และสง่ของออก 

ด่าน
พรมแดน  

(ไทย) 
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ไมมี่กล ุม่อตุสาหกรรม

เป้าหมาย 

- เพ่ิมเติมกิจการอ่ืนท่ีอธิบดีหรอืผ ูท่ี้
อธิบดีมอบหมายพิจารณาเห็นว่าเป็น

ประโยชนต่์อการเศรษฐกิจของประเทศ 

เช่น คลงัน ้ามนั โรงผลิต

กระแสไฟฟ้า อตุสาหกรรมผลิต

พลงังานทดแทนหรอืพลงังาน

แสงอาทิตย ์อตุสาหกรรมผลิต    

ไบโอดีเซลท่ีไดร้บัความเห็นชอบ

จากกระทรวงพลงังาน 

อตุสาหกรรมวิจยัและพฒันา

ผลิตภณัฑห์รอืนวตักรรมตน้แบบ 

อตุสาหกรรมเครือ่งมือแพทยแ์ละ

อปุกรณท์างการแพทย ์เป็นตน้ 

-  เพ่ิมเติมเป็นตน้แบบ
กล ุม่เป้าหมายใหช้ดัเจน โดยศึกษา

จากเขตพฒันา 

เศรษฐกิจพิเศษอิสกนัดาร ์

ของประเทศมาเลเซีย 

- ตามนโยบาย ๑๐ กล ุม่

อตุสาหกรรมของ BOI  

Sectors ท่ีสง่เสรมิแลว้ เช่น 

New Sectors 

 







 



 



 



 



 



ดร.คณิศ แสงสพุรรณ  ประธาน 

อธิบดีกรมศลุกากร/ผ ูแ้ทน (ผอ.สสอ.)คณะท างาน 

ผ ูอ้ านวยการส านกันโยบายภาษี สศค.  เลขานกุาร 

5,370  

US$ 

GNI per  

Capita 

12,746  

US$ 

GNI per  

Capita 

6% 

Today 

2032 

พ.ศ.2575 

ก าหนดกล ุม่อตุสาหกรรม/บรกิารในอนาคต 

จดัหาพ้ืนท่ี 

หาผ ูด้ าเนินธรุกิจ พดูคยุ ชกัชวน 

ก าหนดมาตรการสง่เสรมิใหต้รงตามความตอ้งการ 



การให ้

สิทธิประโยชน ์

การพฒันาคน 

และเทคโนโลย ี

Cluster 

กรมศลุกากร 

พฒันาโครง 

สรา้งพ้ืนฐาน แกไ้ข 

กฎระเบียบ 

สนบัสนนุ 

ทางการเงิน 
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การใหบ้รกิารในลกัษณะ

สาธารณะการจดัตัง้เขต

ปลอดอากรจะตอ้งไมเ่ป็นการ

จดัตัง้เพ่ือประโยชนข์องผ ู้

ประกอบกิจการรายใดราย

หน่ึงเท่านัน้  

การจดัตัง้เขตปลอดอากรจะตอ้งไมเ่ป็น

การจดัตัง้เพ่ือประโยชนข์องผ ูป้ระกอบ

กิจการรายใดรายหน่ึงเท่านัน้ 

โดยเฉพาะการจดัตัง้เขตปลอด

อากรเพ่ือพาณิชยกรรมจะตอ้งมี

การลงทนุในลกัษณะของการ

รวมกล ุม่ (Cluster) และการ

ใหบ้รกิารแบบสาธารณะ (Public 

Free Zones) เป็นส าคญั เวน้แต่จะ

มีเหตแุสดงชดัว่าเพ่ือประโยชน์

ทางเศรษฐกิจของประเทศ 

- แกไ้ขปัญหาอตัราก าลงัและ

การก ากบัดแูล รวมถึง

นโยบายรฐับาล 
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ไมมี่การก าหนดระบบ

สาธารณปูโภค  

       ผ ูข้อจดัตัง้เขตปลอดอากรตอ้งจดัใหมี้
ระบบสาธารณปูโภค สิ่งอ านวยความ

สะดวกและบรกิารท่ีจ าเป็นตามความ

เหมาะสมกบัลกัษณะและขนาดของกจิการ

แต่ละประเภทบนพ้ืนฐานดงัต่อไปน้ี   ...  

       กรมศลุกากรสามารถก าหนดใหมี้
มาตรฐานแตกต่างกนัได ้โดยค านึงถึง

ความจ าเป็นในการบรหิาร การป้องกนั

ผลกระทบต่อประชาชนหรอืสิ่งแวดลอ้ม / 

สามารถใชร้ะบบใดระบบหน่ึงตามท่ีก าหนด

จากหน่วยงานของรฐัหรอืเอกชนในลกัษณะ

สาธารณะหรอืเป็นธรุกจิภายนอกเขตปลอด

อากร ผ ูข้อจดัตัง้สามารถจดัใหมี้โดยใช้

ระบบสาธารณปูโภค สิ่งอ านวยความ

สะดวกและบรกิารท่ีจ าเป็นดงักลา่วได ้

- เพ่ิมเติมใหช้ดัเจนยิ่งข้ึน 

- ใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนักบั 

กนอ. (กฎกระทรวงก าหนด

หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข

การจดัตัง้นิคมฯ พ.ศ. ๒๕๔๘  

      ขอ้ ๒ ขอ้ ๕ 
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เดิมไมมี่การระบถึุง/แต่ใน

ความเป็นจรงิมีการจดัสรร

ท่ีดินส าหรบัผ ูข้อจดัตัง้ราย

ใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีจดัสรรท่ีดินท่ีขอจดัตัง้ จะตอ้ง

ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และ

เง่ือนไขในการจดัสรรท่ีดิน  ดงัน้ี 

- การขออนญุาตและการอนญุาตให้

จดัสรรท่ีดิน 

- การค ้าประกนัการจดัใหมี้ระบบ

สาธารณปูโภคและส่ิงอ านวยความ

สะดวก 

- การกอ่ภาระผกูพนัแกท่ี่ดินใน

โครงการ 

- การด าเนินการใหบ้รกิารส่ิงอ านวย

ความสะดวกและบรกิารอ่ืนแกผ่ ู้

ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร 

 

- เพ่ือค ุม้ครองบคุคลท่ีสาม  (ผ ู้

ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร)

ในเบ้ืองตน้ 

 

- (ต่อ) การจดัการดแูลและ

บ ารงุรกัษาระบบสาธารณปูโภค

และส่ิงอ านวยความสะดวก 

- การจดัเก็บค่าใชจ่้ายในการ

บ ารงุรกัษาระบบสาธารณปูโภค

และส่ิงอ านวยความสะดวก 

 - การจดัใหมี้กองทนุหลกัประกนั

เพ่ือการบ ารงุรกัษาและสรา้ง

ทดแทนระบบสาธารณปูโภคและส่ิง

อ านวยความสะดวก 
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เดิมมีเฉพาะสถานท่ี อาคาร 

ส่ิงกอ่สรา้ง เครือ่งมือ 

เครือ่งใชอ้ปุกรณส์ านกังาน 

 ๒.๖  ผ ูข้อจดัตัง้เขตปลอดอากรตอ้ง

จดัใหมี้สถานท่ี อาคาร ส่ิงกอ่สรา้ง 

เครือ่งมือ เครือ่งใชอ้ปุกรณส์ านกังาน 

ดงัน้ี ... 

 - ในกรณีท่ีเป็นเขตปลอดอากร

หรอืผ ูป้ระกอบกิจการในเขต

ปลอดอากรท่ีมีการน าของเขา้

หรอืสง่ของออกโดยผา่นระบบ

ขนสง่หรอืขนถ่ายทางท่อตอ้ง

จดัใหมี้ระบบควบคมุการเปิด/

ปิด ระบบท่อทางและระบบการ

ตรวจวดัท่ีมีมาตรฐาน เพ่ือกรม

ฯสามารถควบคมุได ้

- แกไ้ขปัญหาการจดัตัง้ ขปต. ท่ี

มีท่อทางเช่ือมต่อกบักิจการท่ี

มิไดเ้ป็นเขตปลอดอากร 

(อตุสาหกรรมเคมีหรอืถงัเก็บ

ของเหลวอ่ืนๆ) 
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ไมมี่ระบ ุ ๒.๗ ผ ูข้อจดัตัง้เขตปลอดอากร

ตอ้งจดัใหมี้ระบบคอมพิวเตอรท่ี์

เช่ือมโยงกบัระบบคอมพิวเตอร์

ของผ ูป้ระกอบกิจการภายในเขต

ปลอดอากร เพ่ือใชใ้นการ

ตรวจสอบ ควบคมุ และคน้หา

ขอ้มลูของสินคา้ท่ีน าเขา้มาใน

หรอืปลอ่ยออกไปจากเขตปลอด

อากร ตามมาตรฐานท่ีกรม

ศลุกากรก าหนด 

- เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั

นโยบายผ ูบ้รหิารเขตปลอด

อากร (Free Zones Operator) 

ของกรมศลุกากร 
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ไมมี่  ๒.๘ จดัท าป้ายช่ือสถานท่ีเขตปลอดอากร ท า

ดว้ยวสัดท่ีุมัน่คง แข็งแรง และมองเห็นไดช้ดัเจน 

- ป้ายช่ือเขตปลอดอากร “เขตปลอด

อากร ... ภายใตก้ารควบคมุตามกฎหมาย

ศลุกากร” ขนาดตวัอกัษรไม่ต ่ากว่า 12 น้ิว 

ติดตัง้บรเิวณดา้นหนา้เขตปลอดอากร 

- ป้ายช่ือท่ีท าการศลุกากร “ส านกังาน

ศลุกากรประจ าเขตปลอดอากร...” ขนาด

ตวัอกัษรไม่ต ่ากว่า 4 น้ิว ติดตัง้ไวด้า้นหนา้ท่ีท า

การ 

- ป้ายช่ือสถานีตรวจสอบ “สถานี

ตรวจสอบ (Checking Post)” ขนาดตวัอกัษรไม่ต ่า

กว่า 3 น้ิว ติดตัง้ไวส้ว่นบนดา้นหนา้ของสถานี

ตรวจสอบ 

เดิมอย ูใ่นประกาศ สสอ. 

น ามาใสไ่วใ้นประกาศกรม

ศลุกากรใหช้ดัเจนยิ่งข้ึน 
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ไมมี่ 

 

 ๒.๙ ผ ูข้อจดัตัง้เขตปลอดอากร

ตอ้งจดัท าแผนท่ีแสดงอาณาเขต

และแผนผงัพ้ืนท่ีหรอืบรเิวณท่ี

ไดร้บัอนมุติัใหจ้ดัตัง้เขตปลอด

อากร ชนิดมาตราสว่น ๑ : 

๕๐,๐๐๐ ขนาด A ๔ จ านวน ๒ แผน่ 

ต่อกรมศลุกากรกอ่นเปิด

ด าเนินการเขตปลอดอากร เพ่ือ

ประกาศใหท้ราบทัว่กนั 

- มาตรฐานเดียวกบั กนอ. 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการ

ของสิทธิประโยชนท์าง

ภาษีอากรโดย “เขต

พ้ืนท่ี” เป็นส าคญั 

- เพ่ือใชแ้นบกบัประกาศ

เปิดด าเนินการเขตปลอด

อากร  
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เดิมเป็นกฎหมายอย ูใ่นหมวด 

๑๐ เก็บของในคลงัสินคา้ท่ีตอ้ง

น ามาใชก้บัเขตปลอดอากร 

ตามมาตรา ๙๗ ทศ 

ผ ูไ้ดร้บัอนมุติัจดัตัง้เขตฯตอ้งยนิยอมให้

ศลุกากรเขา้ไปในเขตปลอดอากรหรอืสถาน

ประกอบการในเขตปลอดอากรเพ่ือสอบถาม

ขอ้เท็จจรงิหรอืเพ่ือตรวจสอบเอกสารหรอื

ของใดๆ 

   กรณีท่ีมีเหตอุนัควรสงสยัว่ามีของท่ียงัมิได้

เสียค่าภาษี หรอืของท่ีหลีกเลี่ยงค่าภาษี หรอื

ของตอ้งก ากดัหรอืของตอ้งหา้ม หรอืของท่ี

มิไดร้บัอนญุาตใหน้ าเขา้ไปในเขตปลอดอากร 

ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีศลุกากรมีอ านาจเขา้ไป

ในเขตปลอดอากร เพ่ือสอบถามขอ้เท็จจรงิ

หรอืเพ่ือตรวจสอบเอกสารหรอืของใดๆ 

รวมทัง้ตรวจคน้โรงงาน อาคาร ยานพาหนะ 

และบคุคล ซ่ึงอย ูใ่นเขตปลอดอากรนัน้ไดโ้ดย

ไม่ตอ้งมีหมายคน้  

เพ่ือใหช้ดัเจนยิง่ข้ึนตาม

มาตรา ๙๗ ทศ ประกอบ

มาตรา ๙๗ ทวิ พ.ร.บ. 

ศลุกากร พ.ศ. ๒๔๖๙ 

แกไ้ขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ. 

ศลุกากร (ฉบบัท่ี ๑๘) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 
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เดิมด าเนินการจดัท า

สญัญาประกนัและทณัฑบ์น

ตามแบบแนบทา้ยประกาศ

ฯ น้ีภายใน ๑๕ วนั นบัแต่

วนัท่ีไดร้บัหนงัสือแจง้

อนมุติั  

ด าเนินการจดัท าสญัญาประกนัและ

ทณัฑบ์นตามแบบแนบทา้ยประกาศฯ น้ี

ภายใน ๑๕ วนั นบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือ

แจง้อนมุติั เพ่ือประกนัความเสียหายท่ี

อาจเกิดข้ึนแกก่รมศลุกากรและเพ่ือ

ผกูพนัใหป้ฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัท่ี

กรมศลุกากรก าหนด กรณีผ ูไ้ดร้บั

อนมุติัมีเหตผุลความจ าเป็นใหท้ า

หนงัสือแจง้กอ่นสิ้นสดุระยะเวลา

ดงักลา่ว โดยใหข้ยายเวลาได้

ตามความเหมาะสมแต่ตอ้งไม่

เกิน ๓๐ วนันบัแต่วนัครบก าหนด 

เพ่ือใหมี้การขยายเวลาได ้

ซ่ึงเทียบกบั กนอ. 

๑๒๐ วนัและขยายได ้๖๐ 

วนั  
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ไมมี่เรือ่งดอกเบ้ีย/คิดบา้งไม่

คิดบา้ง 

ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมส าหรบัเขต

ปลอดอากรตามท่ีรฐัมนตรกี าหนดใน

กฎกระทรวง ค่าธรรมเนียมประจ าปี

จะส้ินสดุในวนัท่ี31ธนัวาคม ของ

ทกุๆ ปี และจะตอ้งช าระ

ค่าธรรมเนียมประจ าปีของปีถดัไป

กอ่นวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปีปัจจบุนั 

หากคา้งช าระจะตอ้งเสียดอกเบ้ีย

ในระหว่างท่ีผิดนดัรอ้ยละเจ็ดครึง่

ต่อปีตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย ์

เพ่ิมเติมใหช้ดัเจนยิง่ข้ึนตาม

หนงัสือ สกม. ลงวนัท่ี ๓๑ 

มีนาคม ๒๕๔๙ 
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ไมมี่    ตอ้งแจง้การเปลี่ยนแปลงคณุสมบติัใดๆ 

ท่ีเกีย่วขอ้งกบัหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขการจดัตัง้

เขตฯ เช่น การควบรวมกจิการ การ

เปลี่ยนแปลงสถานภาพนิติบคุคล เป็นตน้ 

  ภายหลงักรรมสิทธ ์สิทธิครอบครอง หรอื

สิทธิบรหิารจดัการในท่ีดินหรอืพ้ืนท่ีจดัตัง้

เขตฯ มีการเปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรอื

ระงบัซ่ึงสิทธิดงักลา่ว จะตอ้งแจง้เป็น

หนงัสือใหก้รมศลุกากรทราบถึงการ

เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรอืระงบัซ่ึงสิทธิ

ดงักลา่ว  และในกรณีท่ีผ ูร้บัโอนประสงคจ์ะ

ประกอบกจิการเขตฯต่อไป ใหน้ าหลกัเกณฑ์

คณุสมบติัและหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของผ ู้

ท่ีไดร้บัอนมุติัใหจ้ดัตัง้เขตฯมาใชบ้งัคบัโดย

อนโุลม 

-  เพ่ิมเติมใหค้รบถว้นตาม
ขอ้เท็จจรงิและสอดคลอ้งกบั

อ านาจการใหค้วามยินยอมเป็นผ ู้

ประกอบกิจการในเขต (ช่วงสิทธิ 

กนอ. ขอ้ ๒๓) 
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ไมมี่/ปลอ่ยใหเ้ป็นหนา้ท่ีของผ ู้

ประกอบกิจการในเขตปลอด

อากร 

ผ ูไ้ดร้บัอนมุติัจดัตัง้เขตปลอดอากร

ตอ้งจดัใหมี้ระบบอิเล็กทรอนิกสใ์นการ

รวบรวมขอ้มลูสรปุผลการน าของเขา้  

และออก การเคล่ือนยา้ยภายในเขต

ปลอดอากร การโอนยา้ยในประเทศ 

หรอืการด าเนินการอ่ืนใดท่ีมีผลต่อ

สินคา้คงคลงัของผ ูป้ระกอบกิจการใน

เขตปลอดอากร พรอ้มทัง้สง่ขอ้มลู

รายงานการยนืยนัการโอนยา้ย

ของเขา้และออกเขตปลอดอากร

ดงักลา่วเขา้ส ูร่ะบบ

คอมพิวเตอรข์องกรมศลุกากร 

มีผ ูบ้รหิารเขตปลอดอากร (Free 

Zones Operator) เพ่ือ  ท าหนา้ท่ี

ก ากบัดแูลการเคลื่อนยา้ย

สินคา้เขา้มาในหรอืออกไปจาก

เขตปลอดอากร  

 

e-Customs 

e-Tax Incentives 

ผู้ประกอบกจิการการในเขตฯ 

กนอ./FZO 



             เดิม                      ใหม ่            เหตผุล 

ไมมี่ ผ ูบ้รหิารเขตปลอดอากร (Free Zones 

Operator) เพ่ือท าหนา้ท่ีก ากบัดแูลการ

เคลื่อนยา้ยสินคา้เขา้มาในหรอืออกไปจาก

เขตปลอดอากร การเคล่ือนยา้ยภายใน               

เขตปลอดอากร และการเคลื่อนยา้ยระหว่าง

เขตปลอดอากรหรอืสิทธิประโยชนท์างภาษี

อากรอ่ืน ภายใตก้ารก ากบัดแูลของ

ส านกังานศลุกากรประจ าเขตปลอดอากร 

รวมถึงการจดัท ารายงานสรปุผลการ

ด าเนินการของผ ูท่ี้ไดร้บัอนมุติัใหจ้ดัตัง้        

เขตปลอดอากร และผ ูป้ระกอบกิจการในเขต

ปลอดอากรตามมาตรฐานและช่วง

ระยะเวลาท่ีกรมศลุกากรก าหนด 

-  ขอ้กฎหมายมาตรา ๙๗ ตร ีและ
จตัวาแลว้ กรมศลุกากรไมส่ามารถ

ใหผ้ ูข้อจดัตัง้เขตตอ้งรบัผิดชอบคา่

ภาระภาษีอากรของผ ูป้ระกอบ

กิจการในเขตปลอดอากรไดแ้ต่

อยา่งใด (ไมใ่ช่ลกูหน้ีรว่ม) และมิใช่

ผ ูค้ ้าประกนัผ ูป้ระกอบกิจการในเขต 

- คงมีแต่เฉพาะความรบัผิดตาม

สญัญาในทางแพ่งเท่านัน้ 

- เสนอกรมฯ แต่งตัง้คณะท างาน

แกไ้ขเพ่ิมเติมระเบียบปฏิบติั

ศลุกากรว่าดว้ยการตรวจสอบ

บญัชีของผ ูป้ระกอบกิจการในเขต

ปลอดอากร เขตประกอบการเสร ี

และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
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ไมมี่ 

 

 

 

 

 

 

ไมมี่ 

 

4.1.7 อ่ืน ๆ เช่น ผลท่ีจะเกดิจากการ

ด าเนินการท่ีเป็นประโยชนแ์กก่ารเศรษฐกจิของ

ประเทศ มาตรการป้องกนัความปลอดภยัใน

ชีวิต ทรพัยส์ิน รายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบ

ต่อสิ่งแวดลอ้มของโครงการท่ีไดร้บัความ

เห็นชอบแลว้  (ถา้มี) และมาตรการก าจดั

มลภาวะและรกัษาสิ่งแวดลอ้ม เป็นตน้ 

4.2.5 ส าเนาโฉนดท่ีดินหรอืส าเนาหนงัสือแสดง

สิทธิในท่ีดิน หรอืหนงัสืออนญุาตใหมี้สิทธิในการ

บรหิารจดัการในท่ีดินหรอืพ้ืนท่ีท่ีขอจดัตัง้ หรอื

หลกัฐานแสดงการจะไดม้าซ่ึงกรรมสิทธ์ิหรอื

สิทธิครอบครองในท่ีดิน (สญัญาจะซ้ือจะขาย

ท่ีดิน) ท่ีเจา้ของท่ีดินไดย้นิยอมใหด้ าเนินการ

จดัตัง้เขตปลอดอากร 

- สอดคลอ้งกบัท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 

 

 
 
 
 
 
 

- สอดคลอ้งกบัท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 



             

เดิม 
                     ใหม ่     เหตผุล 

ไมมี่ การวางค ้าประกนัเฉพาะกรณีท่ีมีความเส่ียง 

            กรณีผ ูไ้ดร้บัอนมุติัจดัตัง้เขตฯไมส่ามารถด าเนินงานเพ่ือใหเ้ป็นไป

ตามสญัญาประกนัและทณัฑบ์น หรอืภายหลงัไดก้ระท าความผิดอยา่ง

รา้ยแรงตามกฎหมายว่าดว้ยศลุกากรและกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวขอ้ง หรอืเม่ือ

กรมศลุกากรไดแ้จง้ขอ้บกพรอ่งในสาระส าคญัเป็นหนงัสือแลว้ ผ ูไ้ดร้บัอนมุติั

จดัตัง้เขตฯมิไดแ้กไ้ขใหถ้กูตอ้งครบถว้นภายในระยะเวลาท่ีก าหนด กรมฯมี

อ านาจสัง่ใหผ้ ูไ้ดร้บัอนมุติัจดัตัง้เขตฯวางหนงัสือค ้าประกนัของธนาคารตาม

จ านวนท่ีกรมฯเห็นสมควรภายหลงัไดแ้ต่ตอ้งระบเุหตผุลอนัสมควรไวด้ว้ย 

โดยผ ูไ้ดร้บัอนมุติัจดัตัง้เขตฯจะตอ้งสง่มอบหนงัสือค ้าประกนัของธนาคารให้

ครบถว้นภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือแจง้ 

              หากผ ูไ้ดร้บัอนมุติัจดัตัง้เขตฯมีความประสงคจ์ะเปล่ียนแปลง

หลกัทรพัยใ์นการค ้าประกนัในวรรคแรกเป็นอยา่งอ่ืน เช่น พนัธบตัรรฐับาล  

สลากออมสิน บญัชีเงินฝากธนาคาร เป็นตน้  ใหย้ื่นค ารอ้งขอต่อกรมฯเพ่ือ

เปล่ียนแปลง 

กรมศลุกากรมี

อ านาจสัง่ใหผ้ ู้

ไดร้บัอนมุติัจดัตัง้

เขตปลอดอากร

วางหนงัสือค ้า

ประกนั และกรณี

ท่ีถกูเรยีกใหว้าง

หนงัสือค ้าประกนั

ก็เปิดโอกาสให้

เปลี่ยนแปลง

หลกัประกนัได ้
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การอทุธรณค์ าสัง่

อธิบดีท่ีไมอ่นมุติัให้

จดัตัง้เขตปลอด

อากรถือเป็นท่ีสดุ 

กรณีท่ีกรมศลุกากรไมเ่ห็นชอบหรอืไม่

อนญุาตใหจ้ดัตัง้เขตฯ ผ ูข้อจดัตัง้มีสิทธิ

อทุธรณต่์อกรมศลุกากร โดยท าเป็น

หนงัสือระบขุอ้โตแ้ยง้ ขอ้กฎหมาย ยืน่ต่อ

สว่นเลขานกุารกรม ภายใน ๑๕ วนั นบัแต่

ไดร้บัหนงัสือแจง้ผล กรมจะพิจารณาให้

แลว้เสรจ็ภายใน ๓๐ วนั นบัแต่วนัท่ีไดร้บั

อทุธรณ ์ถา้กรมฯไมเ่ห็นดว้ยกบัค า

อทุธรณไ์มว่่าทัง้หมดหรอืบางสว่นก็ให้

รายงานความเห็นพรอ้มเหตผุลไปยงั

กระทรวงการคลงั พิจารณาใหแ้ลว้เสรจ็

ภายใน ๓๐ วนั นบัแต่วนัท่ีไดร้บัรายงาน 

การอทุธรณค์ าสัง่ทาง

ปกครอง ตามมาตรา ๔๔ และ

มาตรา ๔๕ แห่ง

พระราชบญัญติัวิธีปฏิบติั

ราชการทางปกครอง พ.ศ. 

๒๕๓๙ (กระทรวงมีเหตจุ าเป็น

ขยายไดไ้มเ่กิน ๓๐ วนั นบัแต่

วนัครบก าหนด ) 
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คณุสมบติัของผ ูข้อ

ประกอบกิจการใน

เขตปลอดอากร/ 

ไมมี่การก าหนดทนุ

จดทะเบียบ 

หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการยืน่

ค าขอประกอบกิจการในเขตปลอดอากร 

1. คณุสมบติัของผ ูข้อประกอบกิจการในเขตปลอด

อากร 

          1.1 เป็นนิติบคุคลตามกฎหมาย  กรณีเป็น

นิติบคุคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

จะตอ้งมีทนุจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ไมต่ ่ากว่า 5 

ลา้นบาท หรอืมีทนุจดทะเบียนช าระแลว้ในจ านวน

ท่ีอธิบดีเห็นว่าเหมาะสมกบัประเภทของกิจการ 

          กรณีเป็นผ ูป้ระกอบกิจการในเขตปลอด

อากรซ่ึงตัง้อย ูใ่นพ้ืนท่ีเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ

จะตอ้งเป็นนิติบคุคลตามกฎหมาย กรณีเป็นนิติ

บคุคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยต์อ้ง

มีทนุจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ไมต่ ่ากว่า ๑ ลา้นบาท  

 

เปรยีบเทียบกบักรณีผ ูไ้ดร้บั

การสง่เสรมิการลงทนุ

ประเภทโลจิสติกสก์บั BOI 

ก าหนดทนุจดทะเบียน ๑๐ ลา้น

บาท 
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มีฐานะการเงิน

มัน่คง  

มีฐานะการเงินมัน่คง โดยพิจารณาจากผลประกอบการท่ี

ไดน้ าสง่งบการเงินต่อกระทรวงพาณิชยต์ามขอ้ก าหนด

ของกระทรวงพาณิชย ์ซ่ึงผ ูต้รวจสอบบญัชีรบัอนญุาต

ไดร้บัรองว่าเป็นกิจการท่ีมีก าไรยอ้นหลงั 3 ปีบญัชีสดุทา้ย

ติดต่อกนั  

      ส าหรบันิติบคุคลท่ีจดทะเบียนใหม ่ใหส้ านกั

สิทธิประโยชนท์างภาษีอากรตรวจสอบขอ้มลู การใชสิ้ทธิ

ประโยชนข์องเขตปลอดอากรและคลงัสินคา้ทณัฑบ์นว่า

กรรมการผ ูมี้อ านาจลงนามจะตอ้งไมเ่คยเป็นกรรมการผ ู้

มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลท่ีเคยไดร้บัอนมุติัใหจ้ดัตัง้

เขตปลอดอากรหรอืผ ูป้ระกอบกิจการในเขตปลอดอากร

หรอืไดร้บัอนมุติัใหจ้ดัตัง้คลงัสินคา้ทณัฑบ์น ซ่ึงมีประวติั

การกระท าความผิดอยา่งรา้ยแรงตามกฎหมายว่าดว้ย

ศลุกากรและกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวขอ้งยอ้นหลงั 3 ปี นบัแต่

วนัยื่นค าขอ 

- เช่นเดียวกบัผ ูข้อ

จดัตัง้เขตปลอดอากร  

  

- ป้องกนัการถกูเพิก

ถอนการเป็นผ ูข้อ

จดัตัง้และประกอบ

กิจการท่ีถกูระงบัสิทธิ

แลว้มาขอจดทะเบียน

เป็นผ ูป้ระกอบกิจการ

ใหม ่ 
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ไดร้บัความยินยอมจากผ ู้

ไดร้บัอนมุติัใหจ้ดัตัง้เขต

ปลอดอากร  

ตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากผ ูไ้ดร้บั

อนมุติัใหจ้ดัตัง้เขตปลอดอากร กรณี

ท่ีมีการโอนกรรมสิทธ์ิหรอืสิทธิ

บรหิารจดัการพ้ืนท่ีท่ีไดร้บัอนมุติัให้

จดัตัง้เขตปลอดอากร หรือมีการเช่า

ช่วงพ้ืนท่ีท่ีไดร้บัอนมุติัใหจ้ดัตัง้เขต

ปลอดอากร ผ ูข้อประกอบกิจการใน

เขตปลอดอากรตอ้งไดร้บัความ

ยนิยอมจากผ ูร้บัโอนกรรมสิทธ์ิหรอื

ผ ูร้บัโอนสิทธิบรหิารจดัการหรอืผ ู้

เช่าช่วงทกุช่วงสิทธิเพ่ิมเติมให้

ครบถว้น 

ปรบัเพ่ิมตามขอ้เท็จจรงิท่ี

เกิดข้ึน เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กบักฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวขอ้ง 
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ไมมี่ หนา้หนา้ท่ีความรบัผิดชอบของผ ูป้ระกอบ

กิจการในเขตปลอดอากร 

 ๓.๑ ผ ูไ้ดร้บัอนมุติัใหเ้ป็นผ ูป้ระกอบ

กิจการในเขตปลอดอากรตอ้งรบัผิดในค่าภาษี 

อากร ค่าภาระติดพนั ค่าสินไหมทดแทน และ

ค่าเสียหายทัง้ปวงส าหรบัของท่ีตนน าเขา้หรอื

สง่ออกหรอืโอนยา้ย และของบคุคลอ่ืนท่ีตน

ยนิยอมใหเ้ป็นผ ูน้ าเขา้หรอืสง่ออกหรือ

โอนยา้ยเขา้มาในหรอืออกไปจากเขตปลอด

อากร ในกรณีท่ีสญูหายหรอืถกูท าลายโดย

มิใช่อบุติัเหตอุนัมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ในระหว่าง

การเคลื่อนยา้ยรบัเขา้เก็บหรอืในขณะท่ีเก็บอย ู่

ในเขตปลอดอากร 

 

- เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั

มาตรา ๙๕ พ.ร.บ. 

ศลุกากร พ.ศ. ๒๔๖๙ 
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ไมมี่ ๓.๒ ผ ูไ้ดร้บัอนมุติัใหเ้ป็นผ ูป้ระกอบ

กิจการอตุสาหกรรม พาณิชยกรรม 

หรอืกิจการอ่ืนใดท่ีมีความเสี่ยงและ    

อาจสง่ผลต่อการบรหิารงานของเขต

ปลอดอากรจะตอ้งวางหนงัสือค ้า

ประกนัของธนาคารตามวงเงินและ

หลกัเกณฑท่ี์กรมศลุกากรก าหนด เพ่ือ

ค ้าประกนัความรบัผิดในค่าภาษีอากร 

ภาระติดพนั ค่าเสียหายอ่ืนใดตาม

สญัญาประกนัและทณัฑบ์น 

เพ่ิมเติมตามหลกัการ

วางค ้าประกนัในขอ้ ๗ 
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เป็นกฎหมาย ผ ูป้ระกอบกิจการในเขตปลอดอากรตอ้งยินยอมให้

เจา้หนา้ท่ีศลุกากรเขา้ไปในสถานประกอบการเพ่ือ

สอบถามขอ้เท็จจรงิหรอืเพ่ือตรวจสอบเอกสาร

หรอืของใดๆ 

    ในกรณีท่ีมีเหตอุนัควรสงสยัว่ามีของท่ียงัมิได้

เสียค่าภาษี หรอืของท่ีหลีกเล่ียงค่าภาษี หรอืของ

ตอ้งก ากดัหรอืของตอ้งหา้ม หรอืของท่ีมิไดร้บั

อนญุาตใหน้ าเขา้ไปในเขตปลอดอากร ใหพ้นกังาน

เจา้หนา้ท่ีศลุกากรมีอ านาจเขา้ไปในเขตปลอด

อากร เพ่ือสอบถามขอ้เท็จจรงิหรอืเพ่ือตรวจสอบ

เอกสารหรอืของใดๆ รวมทัง้ตรวจคน้โรงงาน 

อาคาร ยานพาหนะ และบคุคล ซ่ึงอย ูใ่นเขตปลอด

อากรนัน้ไดโ้ดยไมต่อ้งมีหมายคน้ โดยผ ูไ้ดร้บั

อนมุติัจดัตัง้เขตปลอดอากรตอ้งอ านวยความ

สะดวกตามควรแกก่รณี 

น าหลกัการตามมาตรา 

๙๗ ทวิ ท่ีเดิมอย ูใ่น

สญัญาประกนัและ

ทณัฑบ์นมาไวใ้น

ประกาศใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน 
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ตอ้งจดัท ารายงานตาม

รปูแบบท่ีกรมศลุกากร

ก าหนดยืน่ต่อส านกังาน

ศลุกากรประจ าเขตปลอด

อากร ภายใน 15 วนันบัแต่

วนัสิ้นงวด โดยก าหนดปีละ 

2 งวด ทัง้น้ี ใหถื้อวนัท่ี 30 

มิถนุายน และ 31 ธนัวาคม 

ของแต่ละปี 

จดัเตรยีมของคงเหลือใหเ้จา้หนา้ท่ีศลุกากรของ 

สว่นตรวจสอบเขตปลอดอากร ส านกัสิทธิ

ประโยชนท์างภาษีอากร และส านกังานศลุกากร

ประจ าเขตปลอดอากร ตรวจนบัอยา่งนอ้ยปีละ 1 

ครัง้ ในกรณีมีเหตอุนัควรสงสยัเจา้หนา้ท่ี

อาจเพ่ิมความถ่ีในการตรวจสอบตาม

เหตผุลและความจ าเป็นของสถานการณ ์

          กรณีผ ูป้ระกอบกิจการในเขตปลอด

อากรไมจ่ดัสง่รายงานประจ างวดและ/

หรอืไมจ่ดัสง่ขอ้มลูใหก้บัผ ูบ้รหิารเขตปลอด

อากรภายในเวลาท่ีก าหนด กรมศลุกากรจะ

พิจารณาความผิดฐานผิดสญัญา

ประกนัและทณัฑบ์นเพ่ือบงัคบัสญัญา     

เวน้แต่จะมีการขอผอ่นผนักอ่นครบเวลาท่ี

ก าหนดและไดร้บัอนมุติั 

- เพ่ือใหช้ดัเจนยิ่งข้ึน 

- รวมถึงความผิดฐาน

ไมย่ืน่เอกสารหรอื

ละเลยไมท่ าทะเบียน

ตามมาตรา ๙๙ พ.ร.บ.

ศลุกากร พ.ศ. ๒๔๖๙ 

ซ่ึงมีโทษปรบัไม่เกินหา้

แสนบาท 
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ไมมี่ วิธีการยื่นค าขอประกอบกิจการในเขตปลอดอากร 

      ผ ูป้ระสงคจ์ะยืน่ค าขอประกอบกจิการในเขตปลอด
อากร ตอ้งยืน่ค าขอเป็นลายลกัษณอ์กัษรตามแบบแนบ

ทา้ยประกาศฯ น้ี ณ ส านกัสิทธิประโยชนท์างภาษีอากร 

กรมศลุกากร โดยมีรายละเอียดและเอกสารประกอบ ดงัน้ี 

          ๔.1 รายละเอียดการขอประกอบกจิการในเขต

ปลอดอากรอยา่งละ  2  ชดุ... 

          ๔.๑.๔  ก าลงัการผลิตและจ านวน

เครือ่งจกัร เครือ่งมือ เครือ่งใช ้และอปุกรณ์

ท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นกระบวนการผลิต รวมถึง

ประมาณการขยายก าลงัการผลิตเพ่ิมเติม

ในภายหนา้ 

- เพ่ือประกอบการ

วิเคราะหแ์ละประเมิน

ความเสี่ยงและการใช้

สิทธิยกเวน้อากรของ

เขตปลอดอากร และ

การค านวณสดัสว่น

ตามมาตรา ๑๒ พรก.

พิกดัฯ ๒๕๓๐ 
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ไมมี่ การต่อสญัญาประกนัและทณัฑบ์น 

กอ่นครบอายสุญัญาประกนัและทณัฑบ์นใหผ้ ูป้ระกอบกิจการฯยื่นหนงัสือแจง้

ความประสงค ์ขอต่ออายสุญัญาฯต่อส านกัสิทธิประโยชนท์างภาษีอากรหรอื

ส านกังานศลุกากรประจ าเขตปลอดอากร พรอ้มเอกสารประกอบ ดงัน้ี 

๖.๑ กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงนิติบคุคล ใหย้ื่นส าเนาหนงัสือรบัรองการจด

ทะเบียนนิติบคุคลท่ีกระทรวงพาณิชยอ์อกใหไ้มเ่กิน 6 เดือนนบัแต่วนัยื่นค ารอ้ง 

๖.๒ กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมสิทธ์ิหรอืสิทธิครอบครอง ใหย้ื่นส าเนา

หนงัสือแสดงกรรมสิทธ์ิหรอืสิทธิครอบครองบนพ้ืนท่ีท่ีประกอบกิจการในช่วง

ก าหนดเวลาท่ีขอต่อสญัญาใหค้รบถว้น 

๖.๓ กรณีมีการเปล่ียนแปลงหรอืเพ่ิมเติมประเภทกิจการหรอืมีการเปล่ียนแปลง

พ้ืนท่ีแผนพงัเมืองใหม่ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการประกอบกิจการใหย้ื่นเอกสารท่ี

เกี่ยวขอ้งเพ่ิมเติม 

          สสอ.หรอืส านกังานศลุกากรประจ าเขตปลอดอากรจะตรวจสอบคณุสมบติัและ     

การปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขใหเ้ป็นไปตามท่ีกรมศลุกากรก าหนด กรมศลุกากร

อนมุติัการต่อสญัญาฯและสง่มอบสญัญาฯใหผ้ ูป้ระกอบกจิการเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานต่อไป

  

เพ่ิมเติม

ใหมใ่ห้

ชดัเจน

ยิง่ข้ึน 
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ไมมี่ การวางค ้าประกนัสญัญาประกนัและทณัฑบ์นเฉพาะกรณีท่ีมีความเสี่ยง  

           ๗.๑ ผ ูป้ระกอบกิจการในเขตปลอดอากรท่ีด าเนินการพาณิชยกรรม

ในลกัษณะของคลงัสินคา้หรอืโรงพกัสินคา้ในกล ุม่ของสินคา้ท่ีมีความเสี่ยง

ในการกระท าความผิดตามกฎหมายศลุกากรหรอืกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวขอ้ง 

เช่น ยานยนตห์รอืช้ินสว่น สรุา ยาสบู เป็นตน้ กรมศลุกากรอาจพิจารณาให้

วางหนงัสือค ้าประกนัของธนาคารเป็นจ านวนท่ีก าหนดแต่ไมเ่กินจ านวนเงิน 

5 ลา้นบาท เพ่ือค ้าประกนัความรบัผิดในค่าภาษีอากร ค่าภาระติดพนั 

ค่าเสียหายอ่ืนใดตามสญัญาประกนัและทณัฑบ์น (พ้ืนท่ีเสนอกรมฯ) 

         ๗.2 ผ ูป้ระกอบกิจการในเขตปลอดอากรยืน่งบการเงินตาม

ขอ้ก าหนดของกระทรวงพาณิชยซ่ึ์งผ ูส้อบบญัชีรบัอนญุาตรบัรองแลว้      

ใหส้ว่นตรวจสอบเขตปลอดอากร สสอ. พิจารณาตรวจสอบและแจง้ให้

ส านกังานท่ีก ากบัดแูลเขตปลอดอากรก าหนดวงเงินค ้าประกนัหรอืวงเงิน

ค ้าประกนัเพ่ิมเติม ส าหรบัผ ูป้ระกอบกิจการท่ีมีความเสี่ยงและอาจสง่ผล

ต่อการบรหิารงานของเขตปลอดอากร เพ่ือแจง้ใหผ้ ูป้ระกอบกิจการในเขต

ปลอดอากรวางหนงัสือค ้าประกนัดงัน้ี(สตป. สสอ. พิจารณาไมต่อ้งเสนอกรมฯ) 

เพ่ิมเติม

หลกัการ

วางค ้า

ประกนักรณี

ท่ีมีความ

เสี่ยง

ส าหรบัผ ู้

ประกอบ

กิจการใน

เขตปลอด

อากร 

 



   เดิม                                                           ใหม ่   เหตผุล 

ค ้าประกนั

(ต่อ) 

-กรณีผลการด าเนินงานขาดทนุสะสมเกินรอ้ยละ 50 ของทนุจด

ทะเบียนก าหนด ใหว้างหนงัสือค ้าประกนัของธนาคาร รอ้ยละ ๑๐ 

ของค่าภาระภาษีอากรของคงเหลือในงวดบญัชีนัน้ 

-กรณีท่ีผลการด าเนินงานขาดทนุสะสมเกินทนุจดทะเบียน ก าหนด 

ใหว้างหนงัสือค ้าประกนัของธนาคาร รอ้ยละ ๓๐ ของค่าภาระภาษี

อากรของคงเหลือในงวดบญัชีนัน้  

- กรณีท่ีเป็นผ ูไ้ดร้บัการอนญุาตใหเ้ป็นผ ูน้ าของเขา้ ผ ูส้ง่ของออก

ระดบัมาตรฐาน เออีโอจากกรมศลุกากรและมีหลกัทรพัยค์ ้าประกนั

เป็นหนงัสือค ้าประกนัของธนาคารหรอืหลกัทรพัยค์ ้าประกนัอยา่ง

อ่ืนตามท่ีกรมศลุกากรก าหนด ใหถื้อว่าหลกัประกนัดงักลา่วเป็น

สว่นหน่ึงของวงเงินค ้าประกนัในขอ้น้ี โดยใหผ้ ูค้ ้าประกนัมีหนงัสือ

ยนิยอมรบัผิดในกรณีดงักลา่วเพ่ิมเติม  

 

รดักมุ

ยิ่งข้ึน 
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ค ้าประกนั (ต่อ)  - ใหผ้ ูป้ระกอบกิจการในเขตปลอดอากรท่ีถกูเรยีก

หลกัประกนัตอ้งสง่มอบหนงัสอืค ้าประกนัของ

ธนาคารหรือหนงัสือค ้าประกนัเพ่ิมเติมใหค้รบถว้น

ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือแจง้ 

  - หากผ ูป้ระกอบกิจการในเขตปลอดอากรมีความ

ประสงคจ์ะเปลี่ยนแปลงหลกัทรพัยใ์นการค ้าประกนั

ในขอ้ ๗.๑ หรอืขอ้ ๗.๒ เป็นหลกัประกนัอยา่งอ่ืน 

เช่น พนัธบตัรรฐับาล  สลากออมสิน บญัชีเงินฝาก  

ธนาคาร เป็นตน้ ใหย้ืน่ค ารอ้งขอต่อส านกังานท่ี

ก ากบัดแูลเขตปลอดอากร เพ่ือพิจารณาเสนอกรม

ศลุกากรเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงหลกัทรพัยใ์น

การค ้าประกนัดงักลา่ว 



ประมวลฯ ขอ้๕ ๐๓ ๐๒ ๐๖ เหตผุลท่ีขอแกไ้ขเพ่ิมเติม  

4. ของท่ีไม่ไดร้บัสิทธิยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบัของท่ีได้

น าเขา้มาในราชอาณาจกัรเพ่ือน าเขา้ไปในเขตปลอดอากร 

4.1 ของตอ้งหา้มในการน าเขา้มาในราชอาณาจกัร  

4.2 ของท่ีใชเ้พ่ือการอปุโภค – บรโิภคภายในเขตฯ 

4.3 ของใชส้ว่นตวัของบคุคลท่ีปฏิบติังานภายในเขตฯ

4.4  รถยนต ์ ยานยนต ์ และรถจกัรยานยนต ์ ทกุ

ประเภทและทกุขนาดท่ีตอ้งจดทะเบียนและเสียภาษี

ประจ าปีส าหรบัการใชร้ถ ตามพระราชบญัญติั

รถยนต ์ พ.ศ. 2522 เวน้แต่ยานยนตส์ าหรบัใช้

งานพิเศษ ตามประเภทพิกดั  87.05 และรถ

ใชง้าน ตามประเภทพิกดั  87.09  

4.5  ของท่ีน าไปใชเ้พ่ือประโยชนอ์ยา่งอ่ืน

นอกเหนือจากวตัถปุระสงคใ์นการจดัตัง้เขตฯ 

 

-  เพ่ือใหเ้กิดความชดัเจนว่าของท่ีอธิบดีไมอ่นญุาต

ใหย้กเวน้อากรขาเขา้ตามมาตรา ๙๗ เบญจ 

- เพ่ือใหมี้ผลในการก าหนดค่าปรบัหรอืบทลงโทษ 

- เช่นเดียวกบัเขตอตุสาหกรรมสง่ออก 

- เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัมาตรา 97 นว วรรคสอง 

- เช่นเดียวกบัเขตอตุสาหกรรมสง่ออก และเพ่ิมเติม

รถจกัรยานยนต ์ แต่ก าหนดใหช้ดัเจนยิง่ขึ้น โดยน า

หลกัการจดทะเบียนและเสียภาษีประจ าปีส าหรบัการใช้

รถ ตาม พ.ร.บ.รถยนต ์พ.ศ. 2522 มาก าหนดโดยมี

ขอ้ยกเวน้รถยนตบ์างประเภทท่ีมีลกัษณะส าหรบั ใช้

งานพิเศษและรถใชง้าน ไดแ้ก ่ รถแทรกเตอร,์ รถ

ป้ันจัน่, รถเดอรร์คิส าหรบัเจาะ, รถดบัเพลิง, รถผสม

คอนกรตี, รถทรกั เป็นตน้   

- มาตรา ๙๗ นว วรรคสอง 
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หลกัเกณฑ ์

วิธีการ และ

เง่ือนไขในการ

ยกเวน้อากรขา

เขา้ 

หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบั

ของท่ีน าเขา้มาในราชอาณาจกัรเพ่ือน าเขา้ไปในเขตปลอดอากร 

            4.3 ของใชส้ว่นตวัของบคุคลท่ีปฏิบติังานภายในเขต

ปลอดอากร เวน้แต่ชดุแต่งกายพิเศษส าหรบัใชใ้น การ

ปฏิบติังานโดยเฉพาะและจ าเป็นตอ้งใชใ้นการปฏิบติังาน 

             4.4 รถยนต ์ยานยนต ์และรถจกัรยานยนต ์ทกุประเภท

และทกุขนาดท่ีตอ้งจดทะเบียนและเสียภาษีประจ าปีส าหรบัการใช้

รถตามพระราชบญัญติัรถยนต ์พ.ศ. 2522 เวน้แต่ยานยนต์

ส าหรบัใชง้านพิเศษ ตามประเภทพิกดั 87.05 และรถใชง้านตาม

ประเภทพิกดั 87.09 และรถยนต ์ยานยนต ์

รถจกัรยานยนตต์น้แบบของผ ูป้ระกอบกิจการวิจยัและ

พฒันารถยนต ์ยานยนต ์รถจกัรยานยนตใ์นเขตปลอด

อากร 

 

 

 

- เพ่ิมขอ้ยกเวน้

ใกลเ้คียงกบั กนอ. 

-เพ่ือให้

สอดคลอ้งกบั

ประเภทกิจการ

วิจยัและพฒันาใน

เขตปลอดอากร

ปัจจบุนั 



  เดิม                                                      ใหม ่    เหตผุล 

ไมมี่ ของท่ีเป็นเครือ่งจกัร อปุกรณ ์เครือ่งมือและเครือ่งใช ้รวมทัง้สว่นประกอบของ

ของดงักลา่วท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการประกอบอตุสาหกรรม พาณิชยกรรม หรอื

กิจการอ่ืนใด ซ่ึงไดน้ าเขา้มาในราชอาณาจกัรเพ่ือน าเขา้ไปในเขตปลอดอากรใน

ขอ้ ๑ หรอืของท่ีปลอ่ยมาจากเขตปลอดอากรหรอืเขตประกอบการเสรอ่ืีนหรอื

เขตเดียวกนัหรอืของท่ีมีกฎหมายบญัญติัใหไ้ดร้บัยกเวน้หรอืคืนเงินอากรเม่ือ

สง่ออกนอกราชอาณาจกัรท่ีน าเขา้ไปในเขตปลอดอากรเพ่ือวตัถปุระสงคใ์นขอ้ 

๑ ใหผ้ ูน้ าของเขา้จดัท าเอกสารสรปุผลการติดตัง้หรอืการประกอบ

พรอ้มกบัแค็ตตาลอ๊ก (CATALOGUE) หรอืแบบพิมพเ์ขียว (BLUE PRINT) 

ของครบชดุสมบรูณห์รอืการน าไปใชใ้นกระบวนการผลิตจรงิและ

เหมาะสมกบัขนาดของก าลงัการผลิตตามวตัถปุระสงคใ์นการจดัตัง้     

เขตปลอดอากรต่อส านกังานศลุกากรประจ าเขตปลอดอากร เพ่ือเสนอ

ผ ูอ้ านวยการส านกังานศลุกากรหรอืนายด่านศลุกากรหรอืผ ูท่ี้ไดร้บั

มอบหมายระดบัไม่ต ่ากว่าผ ูอ้ านวยการสว่นพิจารณาอนมุติัยกเวน้อากร

เป็นรายเดือน ภายในวนัท่ี ๑๕ ของเดือนถดัไป แลว้เก็บไวเ้ป็นหลกัฐานใน

การควบคมุและตรวจสอบในระบบบญัชี 

เพ่ือให้

สอดคลอ้งกบั

มาตรา ๙๗ 

เบญจ (๑) แห่ง

พระราชบญัญติั

ศลุกากร พ.ศ. 

๒๔๖๙ แกไ้ข

เพ่ิมเติมโดย

พระราชบญัญติั

ศลุกากร (ฉบบัท่ี 

๑๘) พ.ศ. ๒๔๖๙ 

ตามท่ีอธิบดี

อนมุติั 
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ไมมี่ ๗. ในกรณีเป็นของส าหรบัใชใ้นการกอ่สรา้ง ประกอบ หรอืติดตัง้

อาคารโรงงาน ในเขตปลอดอากรในขอ้ ๒.๒ หรอืของท่ีปลอ่ยมา

จากเขตปลอดอากรหรอืเขตประกอบการเสรอ่ืีนหรอืเขตเดียวกนั

หรอืของท่ีมีกฎหมายบญัญติัใหไ้ดร้บัยกเวน้หรอืคืนเงินอากรเม่ือ

สง่ออกนอกราชอาณาจกัรท่ีน าเขา้ไปในเขตปลอดอากรเพ่ือ

วตัถปุระสงคใ์นขอ้ ๒.๒  ใหผ้ ูน้ าของเขา้จดัท าเอกสารสรปุผล

การติดตัง้หรอืการประกอบพรอ้มกบัแค็ตตาลอ๊ก 

(CATALOGUE) หรอืแบบพิมพเ์ขียว     (BLUE PRINT) ของ

ครบชดุสมบรูณ ์เพ่ือเสนอต่อส านกังานศลุกากรประจ าเขต

ปลอดอากรตรวจสอบการน าไปติดตัง้หรอืการประกอบเป็น

ของครบชดุสมบรูณห์รอืการน าไปใชก้บัการปลกูสรา้งจรงิ

เป็นรายเดือน ภายในวนัท่ี ๑๕ ของเดือนถดัไป และเก็บไวเ้ป็น

หลกัฐานในการควบคมุและตรวจสอบในระบบบญัชี 

- เทียบกบั กนอ. ซ่ึง
อย ูใ่นกล ุม่ท่ีตอ้งขอ

อนมุติัเหมือน

เครือ่งจกัรใน  ขอ้ ๖ 

- เพียงแต่เป็นของ

ตามมาตรา ๙๗ (๒) 

ฯ อธิบดีไมต่อ้ง

อนมุติั 



       มาตรา ๙๗ ฉ การน าเขา้และการผลิตของท่ีกระท าใน

เขตปลอดอากร ใหไ้ดร้บัยกเวน้ภาษีสรรพสามิตตามท่ี

ก าหนดในกฎหมายว่าดว้ยภาษีสรรพสามิต 

           การน าเขา้และการผลิตของท่ีกระท าในเขตปลอดอากรให้

ไดร้บัยกเวน้ภาษีสรุา  การปิดแสตมป์  และค่าธรรมเนียม  ตาม

กฎหมายว่าดว้ยสรุา  กฎหมายว่าดว้ยยาสบู  และกฎหมายว่าดว้ยไพ่  

โดยใหน้ าบทบญัญติัเกี่ยวกบัการยกเวน้และการจดัเก็บตามท่ีก าหนด

ในกฎหมายว่าดว้ยภาษีสรรพสามิต มาใชบ้งัคบั โดยอนโุลมกบัการ

ยกเวน้ภาษีสรุา  การปิดแสตมป์  และค่าธรรมเนียมดงักลา่ว 

 
 



         มาตรา 10 ภายใตบ้งัคบัมาตรา 11 วรรคสอง มาตรา 12 วรรคสอง  

และมาตรา 13  ความรบัผิดในอนัจะตอ้งเสียภาษี มีดงัน้ี                                                                                              

(1)ในกรณีสินคา้ท่ีผลิตข้ึนในราชอาณาจกัร                                                                                      

(ก)ถ้าสินค้าอยู่ในโรงอุตสาหกรรม ให้ถอืว่าความรับผดิในอนัจะต้องเสียภาษเีกดิขึน้ในเวลาที่น าสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม    
เว้นแต่เป็นการน าสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมไปเกบ็ไว้ในคลงัสินค้าทัณฑ์บน คลงัสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วย 

ศุลกากร  เขตปลอดอากร  หรือเขตอุตสาหกรรมส่งออก  และถา้ผ ูป้ระกอบอตุสาหกรรมหรอืบคุคลใดน า 

สินคา้ดงักลา่วไปใชภ้ายในโรงอตุสาหกรรมก็ใหถื้อว่าเป็นการน าสินคา้ออกจากโรงอตุสาหกรรม 

(ข) ถ้าสินค้าที่เกบ็อยู่ในคลงัสินค้าทัณฑ์บน คลงัสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร  เขตปลอดอากร  หรือเขตอุตสาหกรรม
ส่งออกให้ถอืว่าความรับผดิในอนัจะต้องเสียภาษเีกดิขึน้ในเวลาที่น าสินค้าออกจากคลงัสินค้าทัณฑ์บน  คลงัสินค้าทัณฑ์บนตาม
กฎหมายว่าด้วยศุลกากร  เขตปลอดอากร  หรือเขตอุตสาหกรรมส่งออกน้ัน  เว้นแต่เป็นการน าสินค้ากลบัคนืไปเกบ็ไว้ในโรง
อุตสาหกรรมหรือไปเกบ็ไว้ในคลงัสินค้าทัณฑ์บน  คลงัสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร  เขตปลอดอากร  หรือเขต
อุตสาหกรรมส่งออกอกีแห่งหน่ึง  และถา้บคุคลใดน าสินคา้ดงักลา่วไปใชภ้ายในคลงัสินคา้ทณัฑบ์นตาม

กฎหมายว่าดว้ยศลุกากร  เขตปลอดอากร  หรอืเขตอตุสาหกรรมสง่ออก  ก็ใหถื้อว่าเป็นการน า

สินคา้ออกจากคลงัสินคา้ทณัฑบ์นตามกฎหมายว่าดว้ยศลุกากร เขตปลอดอากร หรอืเขต

อตุสาหกรรมสง่ออก  แลว้แต่กรณี 

 



(3) ในกรณีสินคา้ท่ีน าเขา้  ใหถื้อว่าความรบัผิดในอนัจะตอ้งเสียภาษีเกิดข้ึนใน

เวลาเดียวกบัความรบัผิดในอนัจะตอ้งเสียภาษีศลุกากรส าหรบัของท่ีน าเขา้

ตามกฎหมายว่าดว้ยศลุกากร  เวน้แต่ในกรณีสินคา้ท่ีน าเขา้มาเพ่ือน าเขา้ไปใน

คลงัสินคา้ทณัฑบ์นตามกฎหมายว่าดว้ยศลุกากร เขตปลอดอากร หรอืเขต

อตุสาหกรรมสง่ออก ใหถื้อว่าความรบัผิดในอนัจะตอ้งเสียภาษีเกิดข้ึนในเวลา

ท่ีน าสินคา้ออกจากคลงัสินคา้ทณัฑบ์นตามกฎหมายว่าดว้ยศลุกากร เขต

ปลอดอากร หรอืเขตอตุสาหกรรมสง่ออกนัน้ และถา้ผ ูน้ าเขา้หรอืบคุคลใดน า

สินคา้ดงักลา่วไปใชภ้ายในคลงัสินคา้ทณัฑบ์นตามกฎหมายว่าดว้ยศลุกากร  

เขตปลอดอากร  หรอืเขตอตุสาหกรรมสง่ออก ก็ใหถื้อว่าเป็นการน าสินคา้ออก

จากคลงัสินคา้ทณัฑบ์นตามกฎหมายว่าดว้ยศลุกากร  เขตปลอดอากร หรอื

เขตอตุสาหกรรมสง่ออก แลว้แต่กรณี    
 



 สินคา้ท่ีสง่ออกนอกราชอาณาจกัร หรอืน าเขา้ไปในเขตปลอดอากร ให้

ไดร้บัยกเวน้ภาษีหรอืคืนภาษีหรอืลดอตัราภาษี  ตามหลกัเกณฑ ์ วิธีการ  

และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

 สินคา้ท่ีน าออกจากคลงัสินคา้ทณัฑบ์นตามกฎหมายว่าดว้ยศลุกากร  เขต

ปลอดอากร  หรอืเขตอตุสาหกรรมสง่ออก  หรอืสินคา้ท่ีน าออกจาก

คลงัสินคา้ทณัฑบ์น  คลงัสินคา้ทณัฑบ์นตามกฎหมายว่าดว้ยศลุกากร  เขต

ปลอดอากร  หรอืเขตอตุสาหกรรมสง่ออกแห่งหน่ึงเขา้ไปในคลงัสินคา้

ทณัฑบ์น  คลงัสินคา้ทณัฑบ์นตามกฎหมายว่าดว้ยศลุกากร ใหไ้ดร้บัยกเวน้

ภาษีตามพระราชบญัญติัน้ี  สินคา้ตามวรรคหน่ึงถา้น ากลบัเขา้มาใน

ราชอาณาจกัรหรอืน าออกจากเขตปลอดอากร โดยมิใช่เพ่ือการสง่ออกให้

ผ ูน้ าเขา้หรอืผ ูน้ าสินคา้ออกจากเขตปลอดอากรแลว้แต่กรณี    เสียภาษี

ตามอตัราท่ีใชอ้ย ูใ่นเวลาท่ีน าเขา้ 

 



 หรือในเวลาท่ีน าออกจากเขตปลอดอากร  แต่ถา้เป็นกรณีลด

อตัราภาษี  ใหน้ าค่าภาษีท่ีช าระไวแ้ลว้มาหกัออกได ้ ทัง้น้ี เวน้แต่เป็นการ

น าเขา้หรอืน าออกมาเพ่ือสง่กลบัคืนโรงอตุสาหกรรม  คลงัสินคา้ทณัฑบ์น  

คลงัสินคา้ทณัฑบ์นตามกฎหมายว่าดว้ยศลุกากร  คลงัสินคา้ทณัฑบ์น  

คลงัสินคา้ทณัฑบ์นตามกฎหมายว่าดว้ยศลุกากร  เขตปลอดอากร  หรอื

เขตอตุสาหกรรมสง่ออกอ่ืน ตามหลกัเกณฑ ์ วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีอธิบดี

ก าหนด  
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ขอยกเลิกหรอื

กรมศลุกากรบอก

เลิกสญัญา     

(ไมล่ะเอียด) 

กรณีผ ูไ้ดร้บัอนมุติัจดัตัง้เขตปลอดอากรและ/หรอืผ ูป้ระกอบกิจการ

ในเขตปลอดอากรขอยกเลิกหรอืกรมศลุกากรบอกเลิกสญัญาประกนั

และทณัฑบ์น และกรณีผ ูป้ระกอบกจิการในเขตปลอดอากรไม่ยืน่

หนงัสือแจง้ความประสงคข์อต่ออายสุญัญาประกนัและทณัฑบ์นกอ่น

ครบอายสุญัญาโดยไม่มีเหตอุนัควร และอธิบดีหรอืผ ูท่ี้อธิบดี

มอบหมายไดอ้นมุติัใหย้กเลิกการจดัตัง้ เขตปลอดอากรและ/หรอืผ ู้

ประกอบกจิการในเขตปลอดอากร ใหข้องซึ่งไดร้บัการยกเวน้

อากรในหมวด ๓ ในสว่นท่ีคงเหลือจะตอ้งเสียอากร โดย

ถือสภาพของ ราคาของ และอตัราอากรท่ีเป็นอย ูใ่นวนัท่ี

สิทธิไดร้บัการยกเวน้อากรสิ้นสดุลงเป็นเกณฑใ์นการ

ค านวณอากร ทัง้น้ี ใหผ้ ูเ้ป็นเจา้ของของท่ีไดร้บัสิทธิ

ยกเวน้อากรสิ้นสิทธิลงแจง้ขอช าระอากรต่อส านกังาน

ศลุกากรท่ีควบคมุดแูลรบัผิดชอบเขตปลอดอากรท่ีกรม

ศลุกากรก าหนดภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีความรบัผิด

ในอนัตอ้งช าระอากรเกิดข้ึน 

- ปรบัขอ้ความใหเ้ขา้ใจ

ไดง่้ายข้ึน (อนัเน่ืองจาก

ของท่ีเก็บในเขตปลอด

อากร อาจมีการโอน

สิทธิการเป็นเจา้ของได)้ 

-หากจะใหย้กเวน้กรณี

ใดก็ตอ้งออกประกาศ

กระทรวงการคลงั 

เรือ่ง การก าหนดใหข้อง

ไดร้บัยกเวน้จากบท

บงัคบัตามความใน

มาตรา ๑๐แห่งพระราช

ก าหนดพิกดัอตัรา

ศลุกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ 
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ไมมี่ วิธีการขอยกเลิกเขตปลอดอากร 

          ผ ูข้อยกเลิกจะตอ้งด าเนินการช าระค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าภาระติดพนั

อ่ืนใดใหค้รบถว้นกอ่นวนัท่ีขอปิดด าเนินการ โดยยืน่หนงัสือท่ีลงนามโดยผ ูมี้อ านาจฯต่อ

ส านกังานศลุกากรประจ าเขตปลอดอากรหรอืฝ่ายจดัตัง้เขตปลอดอากร สสอ. ระบวุนัท่ี 

เดือน และปีท่ีขอปิดพรอ้มเอกสาร ดงัน้ี  ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนเป็นนิติ

บคุคล ท่ีออกใหไ้ม่เกนิ 6 เดือน /รายงานบญัชีของคงเหลือในเขตปลอดอากร /อ่ืนๆ          

กรมศลุกากรจะตรวจสอบของท่ีเป็นเครือ่งจกัร อปุกรณ ์เครือ่งมือและเครือ่งใช ้รวมทัง้

สว่นประกอบของของดงักลา่ว และของส าหรบัใชใ้นการกอ่สรา้ง ประกอบ หรอืติดตัง้

อาคารโรงงาน และของอ่ืนใดท่ีใชส้ิทธิประโยชนท์างภาษีอากรคงเหลือ เพ่ือค านวณและ

เรยีกเก็บค่าภาระภาษีอากร ค่าภาระติดพนั ค่าธรรมเนียมประจ าปีท่ีคา้งช าระ หากไม่คา้งช าระ 

อธิบดีหรอืผ ูท่ี้อธิบดีมอบหมายจะไดอ้นมุติัใหย้กเลิกเขตปลอดอากรและมีหนงัสือแจง้ผล

การอนมุติัยกเลิกและสัง่คืนหนงัสือค ้าประกนั (ถา้มี)  

         เม่ือผ ูข้อจดัตัง้เขตปลอดอากรไม่ประสงคท่ี์จะด าเนินการและแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรตาม

ระเบียบและใหค้วามรว่มมือในการปฏิบติัตามระเบียบแลว้ จึงไม่ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมประจ าปีท่ี

เกิดข้ึนในระหว่างท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีศลุกากรตรวจสอบและช าระค่าภาษีอากรเพ่ือเสนอกรม

ศลุกากรอนมุติัยกเลิกเขตปลอดอากรแต่อยา่งใด เวน้แต่กรณีท่ีผ ูข้อจดัตัง้เขตปลอดอากรมิไดช้ าระ     

ค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าภาระติดพนัตามจ านวนท่ีไดร้บัแจง้จากกรมศลุกากรใหเ้สรจ็สิ้น

ภายในรอบปีนัน้ๆ 

 

 

 

 

 

- เพ่ือใหช้ดัเจน

ตามท่ีกรม

ศลุกากรสัง่

การลงวนัท่ี ๖ 

พ.ค. ๒๕๕๒ 

ตามบนัทึกท่ี 

กค ๐๕๐๓(๒) /

๑๒๔ ลงวนัท่ี 

๒๗ เมษายน 

๒๕๕๒  
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ไมมี่ วิธีการขอยกเลิกผ ูป้ระกอบกิจการในเขตปลอดอากร  

     ผ ูข้อยกเลิกการประกอบกจิการในเขตปลอดอากรจะตอ้งด าเนินการช าระค่าภาษี

อากร ค่าธรรมเนียม ค่าภาระติดพนัอ่ืนใดใหค้รบถว้นกอ่นวนัท่ีขอปิดด าเนินการโดยแจง้

เป็นหนงัสือท่ีลงนามโดยผ ูมี้อ านาจของนิติบคุคลต่อส านกังานศลุกากรประจ าเขตปลอด

อากรหรอืฝ่ายจดัตัง้เขตปลอดอากร  สสอ. โดยระบวุนัท่ี เดือน และปีท่ีขอยกเลิก พรอ้ม

เอกสาร... 

    - รายงานประจ างวด  และรายงานของคงเหลือแยกเป็นประเภทวตัถดิุบ สินคา้

ส าเรจ็รปู เครือ่งจกัรและอปุกรณ ์ของผ ูป้ระกอบการในเขตปลอดอากรจนถึงวนัท่ีขอ

ยกเลิก  โดยจดัสง่ในรปูเอกสารและแผน่บนัทึกขอ้มลู ชนิดอ่านอยา่งเดียว รปูแบบ Excel 

File  ในกรณีเป็นผ ูป้ระกอบกจิการในเขตปลอดอากรท่ีไดร้บัผ่อนผนัไม่ตอ้งจดัท า

รายงานประจ างวดกใ็หด้ าเนินการเช่นเดียวกนั 

       พนกังานเจา้หนา้ท่ีศลุกากรของสว่นตรวจสอบเขตปลอดอากร สสอ. และพนกังาน

เจา้หนา้ท่ีศลุกากรประจ าเขตปลอดอากรจะด าเนินการตรวจสอบสินคา้คงเหลือ  ค่าภาษี

อากร ค่าธรรมเนียม และค่าภาระติดพนัท่ีคา้งช าระต่อกรมศลุกากร หากไม่พบว่ามีค่า

ภาระภาษีอากรและค่าภาระติดพนัคา้งช าระ อธิบดีหรอืผ ูท่ี้อธิบดีมอบหมายจะไดอ้นมุติั

ใหย้กเลิกผ ูป้ระกอบกจิการในเขตปลอดอากรและมีหนงัสือแจง้ผลการอนมุติัและสัง่คืน

หนงัสือค ้าประกนั (ถา้มี) 

ก าหนด

อ านาจหนา้ท่ี

ใหช้ดัเจน 
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บทเฉพาะกาล 

     - ค าขออนมุติัจดัตัง้เขตปลอดอากรท่ีอย ูร่ะหว่างการพิจารณาของฝ่ายจดัตัง้เขต

ปลอดอากร สว่นหลกัเกณฑแ์ละทะเบียนสิทธิประโยชน ์สสอ. ในวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใช้

บงัคบั ใหถื้อปฏิบติัตามคณุสมบติัและหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการจดัตัง้เขตปลอดอากร

ตามประกาศกรมศลุกากรท่ี  ๘๗/๒๕๔๖ ลงวนัท่ี ๒๕ ธนัวาคม ๒๕๔๖ จนกว่าจะแลว้

เสรจ็  

    - ค าขออนมุติัเป็นผ ูป้ระกอบกิจการในเขตปลอดอากรท่ีอย ูร่ะหว่างการพิจารณาของฝ่ายจดัตัง้   

เขตปลอดอากร สว่นหลกัเกณฑแ์ละทะเบียนสิทธิประโยชน ์สสอ. ในวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั ให้

ถือปฏิบติัตามคณุสมบติัและหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของของผ ูข้อประกอบกิจการในเขตปลอดอากร 

ตามประกาศกรมศลุกากรท่ี ๘๗/๒๕๔๖ ลงวนัท่ี ๒๕ ธนัวาคม ๒๕๔๖ จนกว่าจะแลว้เสรจ็  

     - ในสว่นของหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของผ ูข้อจดัตัง้และผ ูป้ระกอบกจิการในเขตใหถื้อ

ปฏิบติัตามประกาศกรมศลุกากรฉบบัน้ีโดยอนโุลม 

     - การยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบัของท่ีน าเขา้มาในราชอาณาจกัรเพ่ือน าเขา้ไปในเขต

ปลอดอากร ท่ีน าเขา้ส าเรจ็และยงัไม่ผา่นพิธีการศลุกากรเพ่ือน าเขา้ไปในเขตปลอด

อากร และของท่ีน าเขา้ส าเรจ็ตัง้แต่วนัท่ีประกาศฉบบัน้ีมีผลใชบ้งัคบั  รวมถึงการยกเลิก

สิทธิประโยชนท์างภาษีอากรของเขตปลอดอากร ใหถื้อปฏิบติัตามประกาศฉบบัน้ีตัง้แต่

วนัท่ีประกาศฉบบัน้ีมีผลใชบ้งัคบั 

เพ่ือใหค้รบถว้น

และเกดิผล

สมัฤทธ์ิโดยเรว็ 

ปรบัเพ่ิม

อ านาจอธิบดี

ผอ่นผนับท

เฉพาะการ 
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การ

ตรวจสอบ

สิทธิ

ประโยชน์

ทางภาษี

อากร 

๕ ๐3 ๐๕ ๐๑ ใหส้ านกังานศลุกากรหรอืด่านศลุกากรท่ีก ากบัดแูลเขตปลอดอากร และ

สว่นตรวจสอบ เขตปลอดอากร สสอ. มีหนา้ท่ี ดงัน้ี 

- ใหผู้ไ้ดร้บัอนมุตัจิดัตัง้เขตปลอดอากร จดัสง่ขอ้มลูการน าของเขา้ ฯ หรือการด าเนนิการอ่ืนใดท่ี
มีผลตอ่สินคา้คงคลงัเขา้สูร่ะบบคอมพิวเตอรข์องศลุกากรตามมาตรฐานและระยะเวลาท่ีก าหนด                                             

- ใหผ้ ูจ้ดัตัง้เขตปลอดอากรและ/หรอืผ ูป้ระกอบกจิการในเขตปลอดอากร จดัท า

รายงานตามรปูแบบยืน่ ต่อ สตป. ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัสิ้นงวด พรอ้มกบัน าสง่ส าเนา

งบการเงินฉบบัท่ีผ ูต้รวจสอบบญัชีรบัอนญุาตรบัรองแลว้ และใหจ้ดัเตรยีมของคงเหลือ

ใหเ้จา้หนา้ท่ีศลุกากรตรวจสอบ 

- ไม่ปฏิบติัตามระเบียบและระยะเวลาท่ีก าหนด โดยมิไดย้ืน่ค ารอ้งขอผอ่นผนักอ่นครบ

ระยะเวลาและไดร้บัอนญุาต ใหส้ านกังานศลุกากรฯ พิจารณาความผิดตามหลกัเกณฑท่ี์

ก าหนด หรอืเม่ือไดร้บัแจง้จาก สตป. กใ็หส้ านกังานศลุกากรฯด าเนินการเช่นเดียวกนั  

- เพิกเฉยไม่ปฏิบติัใหผ้ ูอ้ านวยการส านกัหรอืนายด่านฯด าเนินการตามขอบอ านาจ

หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบตามระเบียบท่ีเกีย่วขอ้งใหแ้ลว้เสรจ็โดยเรว็ 

- ให ้สตป. ตรวจสอบขอ้มลูรายงานประจ างวดดงักลา่วเปรยีบเทียบกบัฐานขอ้มลูใน

ระบบ (TCES) และระบบคอมพิวเตอรอ่ื์นท่ีกรมศลุกากรก าหนด และใหมี้หนา้ท่ีประเมิน

ความเสี่ยงของผ ูไ้ดร้บัอนมุติัจดัตัง้เขตปลอดอากรและผ ูป้ระกอบกิจการในเขตปลอด

อากรตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดหรอืท่ีเห็นชอบ 

            

เพ่ือให้

ชดัเจนยิ่งข้ึน 



5 03 05 01 

การตรวจสอบ

บญัชีเขตปลอด

อากร 

- ให ้ สตป. รว่มกบัเจา้หนา้ท่ีส านกังานศลุกากรฯ ส ุม่ตรวจนบัตรวจนบัของคงเหลือ

ของผ ูไ้ดร้บัอนมุติัจดัตัง้เขตปลอดอากรและ/หรอืผ ูป้ระกอบกิจการในเขตปลอดอากร

รว่มกนั อยา่งนอ้ยปีละ ๑ ครัง้ โดยใชห้ลกัการบรหิารความเสี่ยงและหลกัเกณฑ์

มาตรฐานการตรวจสอบบญัชี และอ่ืนท่ีเกี่ยวขอ้ง  

 - กรณีมีเหตอุนัควรสงสยัเจา้หนา้ท่ีศลุกากรอาจเพ่ิมความถ่ีในการตรวจสอบตาม

เหตผุลและความจ าเป็น ซ่ึงหากผลการตรวจสอบพบว่ามีของคงเหลือไม่ถกูตอ้งหรอื

คลาดเคลื่อนกบัขอ้มลูรายงานประจ างวดหรอืฐานขอ้มลูในระบบให ้ สตป. จดัท า

รายงานสรปุผลการตรวจพบความผิด เพ่ือแจง้ต่อผ ูไ้ดร้บัอนมุติัจดัตัง้เขตฯ และ/หรือ

ผ ูป้ระกอบกิจการในเขตฯช้ีแจงหรอืช าระค่าภาษีอากรใหถ้กูตอ้งครบถว้นภายใน

ก าหนดระยะเวลา ๑๕ วนั นบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือแจง้ พรอ้มกบัสง่ส าเนาแจง้ให้

ส านกังานศลุกากรฯ พิจารณาตรวจสอบและเรง่รดัติดตามผ ูไ้ดร้บัอนมุติัจดัตัง้เขตฯ

และ/หรอืผ ูป้ระกอบกิจการในเขตฯ ด าเนินการภายในระยะเวลาท่ีก าหนด     

 - หากพน้ก าหนดแลว้ยงัเพิกเฉยหรอืค าช้ีแจงไม่มีเหตผุลอนัสมควรท่ีจะรบั

ฟังไดใ้ห ้สตป. และส านกังานศลุกากรฯ พิจารณาความผิดและบงัคบัสญัญา

ประกนัและทณัฑบ์น หรอืแจง้ใหฝ่้ายหลกัเกณฑแ์ละทะเบียนระงบัการใชส้ิทธิ

ประโยชนท์างภาษีอากรในระบบคอมพิวเตอรส์ าหรบัการบรหิารสิทธิ

ประโยชนท์างภาษีอากร หรอืพิจารณาความผิดและด าเนินคดีตามกฎหมาย

ศลุกากรและกฎหมายอ่ืนท่ีเกีย่วขอ้งและระเบียบท่ีกรมศลุกากรก าหนด หรอื

ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีกรมศลุกากรเห็นสมควรต่อไป  

  เพ่ื อให้การตรวจสอบสิทธิ

ประโยชนมี์ความถกูตอ้งตามขอบ

อ านาจหน้าท่ีของส านักงาน

ศลุกากรหรือด่านศลุกากรท่ี

ก ากับดแูลเขตปลอดอากร 

และส่วนตรวจสอบเขตปลอด

อากร สสอ. รวมถึงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการตรวจสอบ

ระบบบญัชี และการตรวจสอบ

การใชสิ้ทธิประโยชนท์างภาษี

อากรดา้นเขตปลอดอากรและ

อ่ืนท่ีเกี่ยวขอ้งมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล และคณุค่า ดว้ย

ความรวดเรว็ยิ่งข้ึน 

  

     



                             เขตปลอดอากรกา้วต่อไปของไทย 



 





 



 



 







 



 



 เพ่ิมเติมหลกัการสงวนสิทธิการไมอ่นญุาต/อทุธรณ ์: ในพ้ืนท่ีนัน้มีเขตปลอดอากรหรอืเขต

ประกอบการเสรหีรอืเขตท่ีมีกฎหมายก าหนดใหย้กเวน้อากรอ่ืนใดอย ูใ่นบรเิวณใกลเ้คียงและมีพ้ืนท่ีรองรบั

การประกอบกิจการมากพออย ูแ่ลว้ /ไมเ่หมาะสม 

 เพ่ิมเติมขอ้ก าหนดลกัษณะของพาณิชยกรรม : ก าหนดมาตรฐานกิจกรรมท่ีอนญุาตให้

ด าเนินการในเขตปลอดอากร ส าหรบัประกอบพาณิชยกรรม เพ่ือด าเนินการอยา่งหน่ึงอยา่งใดหรอืหลาย

อยา่ง ดงัน้ี... 

 เพ่ิมเติมหลกัการรบัรองรายละเอียดแห่งของท่ีน าเขา้เก็บในเขตปลอดอากร/และการ

รบัรองเขา้เก็บของผ ูป้ระกอบการเช่นเดียวกบัคลงัสินคา้ทณัฑบ์น  

 เพ่ิมเติม : หลกัการโอนกิจการ การเลิกกิจการ การเพิกถอนการอนญุาต การละ

ท้ิง/หรอืถกูเพิกถอน  การขายทอดตลาด เช่นเดียวกบัหมวดคลงัสินคา้ทณัฑบ์น 

 เพ่ิมเติมหลกัการเสียภาษี : กรณีท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีศลุกากรพิจารณาตาม

หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการก าหนดราคาตามปกติแลว้เห็นว่า ราคาส าแดง

ของของท่ีน าเขา้มีราคาต ่าอยา่งปรากฏชดัหรอืไมน่่าจะเป็นมลูค่าอนัแทจ้รงิของของนัน้ 

ใหอ้ธิบดีโดยอนมุติัรฐัมนตรมีีอ านาจก าหนดราคาศลุกากรของของดงักลา่วได ้
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