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เขตปลอดอากร 

 

เขตปลอดอากร 
คือ เขตพ้ืนที่ที่ก าหนดไว้ เพ่ือประโยชน์ทางอากรศุลกากรในการประกอบ

อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยผู้ที่ประสงค์จะจัดต้ังเขตปลอดอากรต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี 
 

 
ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร  

คือ ผู้ที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีให้ประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือ
กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศในเขตปลอดอากร 
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    ของที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อเข้าไปในเขตปลอดอากร ดังนี้  
-  เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ รวมทั้งส่วนประกอบที่
จ าเป็นต่อการประกอบกิจการ โดยให้รวมถึงของที่ใช้ในการสร้าง 
ประกอบหรือติดตั้งโรงงานหรืออาคารในเขตปลอดอากร 
-  ของที่น าเข้ามาเพื่อใช้ในการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือ
กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ 
- ของที่ปล่อยออกมาจากเขตปลอดอากรอื่น 

 

 

สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายศุลกากร 

ของท่ีปล่อยออกไปจากเขตปลอดอากรเพ่ือส่งออกไป             
นอกราชอาณาจักร 
 

หากน าของนัน้เข้าไปในเขตปลอดอากร ให้ได้รับยกเว้นหรือ
คืนอากร โดยให้ถือว่าของนั้นได้ส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร
ในเวลาท่ีได้น าของนั้นเข้าไปในเขตปลอดอากร 

ยกเว้น 

อากรขาเข้า 

 ยกเว้น 

อากรขาออก 

 
ของท่ีได้รับ 

ยกเว้น/คืนอากร 
เมือ่ส่งออก 

 ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายที่ เกี่ยวกับการควบคุม 
การน าเข้ามาในราชอาณาจักร การส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
การครอบครองหรือการใช้ประโยชน์ซึ่งของที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร
หรือวัตถุดบิภายในราชอาณาจักรทีน่ าเข้าไปในเขตปลอดอากร ส าหรับผลิต 
ผสม ประกอบ บรรจุ หรือด าเนินการด้วยวิธีอื่นใดกับของนั้น เพื่อส่งออก
ไปนอกราชอาณาจักร เฉพาะเขตปลอดอากร ณ สนามบินดอนเมือง 
สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินอู่ตะเภา เขตปลอดอากรที่จัดตั้ง 
ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เขตปลอดอากรที่จัดตั้งในพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

 
ไม่อยู่ภายใต้
บังคับของ
กฎหมาย 

 ไม่อยู่ภายใต้บั งคับของกฎหมายที่ เกี่ยวกับการควบคุม
มาตรฐานหรือคุณภาพ การประทับตราหรือเครื่องหมายใด ๆ แก่ของ 
ที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร หรือน าวัตถุดิบภายในราชอาณาจักร เข้าไป
ในเขตปลอดอากร เพื่อผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือด าเนินการด้วยวิธีอื่น
ใดกับของนั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
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สิทธิประโยชน์ตามประกาศกระทรวงการคลัง 

ลดอัตราอากรลงเหลือร้อยละ 0 
  ของที่ได้จากการน าวัตถุดิบเข้ามาผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือด าเนินการอื่นใด 

ในลักษณะอุตสาหกรรมในเขตปลอดอากร ซึ่งน ามาจ าหน่ายหรือบริโภคภายในประเทศ 
มีหลักเกณฑ์และเง่ือนไขส าคัญ ดังนี้ 

1. ของนั้นต้องมีผลรวมของมูลค่าวัตถุดิบที่ได้ถิ่นก าเนิดในประเทศไทยและ/หรือรวมกับมูลค่า
วัตถุดิบที่ได้ถิ่นก าเนิดจากประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ต้นทุนค่าแรง ต้นทุนการผลิตอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยเพื่อให้ได้มาซึ่งของนั้น และ
ก าไรไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของราคาของของหน้าโรงงาน (Ex - Factory) 

2. ของนั้นต้องผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นสาระส าคัญในเขตปลอดอากร 

ลดอัตราอากรลงเหลือร้อยละ 5 
      เศษ เศษตัด และของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นพลาสติกตามประเภท 39.15 ที่เกิดจากการน าเข้าของ  
ไม่ว่าจะอยู่ในพิกัดประเภทใดมาผ่านกระบวนการผลิต ผสม หรือประกอบเพื่อส่งออกในเขตปลอดอากร
ซึ่งมิได้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร แต่จ าหน่ายหรือน าไปใช้ในการอื่น 

ยกเว้นอากร 
    ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการน าของภายในประเทศหรือของน าเข้าท่ีได้ช าระอากรแล้ว ซึ่งไม่มีสิทธิ์
ได้รับการคืนหรือยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือกฎหมายอื่นเข้ามาผลิต  ผสม 
ประกอบ บรรจุ หรือด าเนินการอื่นใดในเขตปลอดอากร  โดยไม่มีส่วนของของในเขตปลอดอากร
อยู่ในผลิตภัณฑ์นั้น และน ามาจ าหน่ายหรือบริโภคภายในประเทศ 

ลดอัตราอากร/ยกเว้นอากรศุลกากรลงเท่ากับอัตราอากรที่ได้รับสิทธิพิเศษภายใต้
สัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศในขณะที่น าของนั้นเขา้มาในราชอาณาจกัร 

ของที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้สัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ  
ที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรและน าเข้าไปในเขตปลอดอากร เพื่อการด าเนินการในลักษณะ 
พาณิชยกรรม โดยไม่เปลี่ยนแปลงประเภทพิกัดอัตราศุลกากรและไม่มีส่วนของของอื่นใด 
ในเขตปลอดอากรอยู่ในของนั้น ซึ่งน ามาจ าหน่ายหรือบริโภคภายในประเทศ 
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ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องแสดงใบอนุญาต/ใบแทน 

ไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ท าการ 

1. ยื่นค าขออนุญาตประกอบกจิการในเขตปลอดอากร 

2. ตรวจสอบคุณสมบัติหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

3. ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร 

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร 

การขอใบอนุญาต 

การขอใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร 

1. ยื่นค าขออนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร 

2. ตรวจสอบคุณสมบัติ/หลักเกณฑ์ เง่ือนไข/พื้นที่ 

3. ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร 

4. ด าเนินการก่อสร้าง/จัดตั้งเขตปลอดอากร 

5. ยื่นค าขอเปิดด าเนินการ 

6. ตรวจสอบความพร้อมก่อนเปิดด าเนินการ 

7. ประกาศเปิดเขตปลอดอากร 

ต้องเริ่มก่อสร้าง/จัดตั้ง
ภายใน 90 วันนับแต่
วันที่ได้รับใบอนุญาต 
และต้องด าเนินการ
ก่อสร้างให้แล้วเสร็จ

ภายใน 2 ป ี
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คุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญาต 

 

 

คุณสมบัติ ผู้ขอใบอนุญาตจดัตั้ง 
เขตปลอดอากร 

ผู้ขอใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ 

ในเขตปลอดอากร 
ประเภทกิจการ  รัฐวิสาหกิจ 

 บริษัทจ ากัด 

 บริษัทมหาชนจ ากัด 

 นิติบุคคล 

ทุนจดทะเบียน กรณีบริษัทจ ากัด 
- ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 

ไม่ต  ากว่า 60 ล้านบาท 

เว้นแต ่

จัดตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
หรือพ้ืนที โครงการเมือง
ต้นแบบ สามเหลี ยม 
มั นคง มั งคั ง ยั งยืน  
- ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว
ไม่ต  ากว่า 10 ล้านบาท 

กรณีบริษัทจ ากัด 
- ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 

ไม่ต  ากว่า 5 ล้านบาท 

เว้นแต ่

จัดตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
หรือพ้ืนที โครงการเมือง
ต้นแบบ สามเหลี ยม 
มั นคง มั งคั ง ยั งยืน  
- ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 
ไม่ต  ากว่า 1 ล้านบาท 

พื้นที่ขอจัดตั้ง  มีกรรมสิทธ์ิ หรือ 

 สิทธิครอบครอง หรือ 
 สิทธิบริหารจัดการ 

    ในพื้นที  

มีกรรมสิทธ์ิ / สิทธิครอบครอง 
และ 

ได้รับความยินยอมให้ประกอบ
กิจการจากผูไ้ดร้ับอนุญาต

จัดตั้งเขตปลอดอากร 
ฐานะทางการเงิน  มีฐานะการเงินที มั นคง 

ลักษณะต้องห้าม X    ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั งพกัใช้ใบอนุญาต 

X    ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต เว้นแต่ได้ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตมาแล้วเกินสามปีก่อนวนัยื นค าขอรับใบอนุญาต 

ผู้จัดต้ังเขตปลอดอากร 
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ประเภท 
ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดต้ัง

เขตปลอดอากร 
ผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการ 

ในเขตปลอดอากร 
ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต 

10,000 บาท 5,000 บาท 

ค่าธรรมเนียมรายป ี 300,000 บาท 15,000 บาท 

- การเพิกถอนใบอนุญาต 

ไม่ด าเนินการภายใน
ก าหนด 90 วัน นับแต่
วันที่ได้รับใบอนุญาต 
หรือหยุดด าเนินการ

ติดต่อกันเกินกว่า 180 วัน 
โดยไม่แจ้งให้อธิบดีทราบ 

ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต 
ตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป 

 

ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ 
ตามค าส่ังพักใช้ใบอนุญาต 

ไม่ช าระค่าธรรมเนียมรายปี 
ภายในระยะเวลา 
ที่อธิบดีก าหนด 

เพิกถอน
ใบอนุญาต 

- การพักใช้ใบอนุญาต 
ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถกูต้องตาม

พระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวง หรือ
ประกาศ หรือเง่ือนไขในใบอนุญาต 

ไม่ปฏิบัติตามที่ก าหนด 

อธิบดีจะมีหนังสือเตือนให้
ปฏิบัติหรือปฏิบัติให้ถูกต้อง
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

พักใบอนุญาต 

- ค่าธรรมเนียม 

ใบอนุญาต 
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ประ 
 

 

 

น าเข้าจากต่างประเทศ 

ส่งออกไปต่างประเทศ 

โอนไปสิทธิประโยชน์อ่ืน 

 

จ าหน่ายในประเทศ 
ช าระภาษีอากรตามสภาพแหง่ของ 

ราคาศุลกากร และพิกัดอัตรา
ศุลกากร ณ วันที่น าออกจากเขต

ปลอดอากร 
 

1. จัดท ารายงานงวด 
2. การตรวจนบัของ 
3. การวางค้ าประกัน 
  -  ของทีม่ีความเสี่ยง 
  -  ผลการด าเนินงานขาดทุน 
4. ปฏบิัตติามกฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศกรมศุลกากรอย่างเคร่งครัด 
5. ช าระค่าธรรมเนียมรายปี 
 
 
 

หน้าท่ีของผู้ได้รับใบอนุญาต 
ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร 

 
1. ประเภทพาณชิยกรรม + กรณีพิเศษ 
    ขยาย 1 ปี / เหตุจ าเป็น 
2. ประเภทอุตสาหกรรม 
     ขยายตามรอบระยะเวลาประจ างวด 
 
 
 

การเก็บของในเขตปลอดอากร 
 2 ปี นับจากวันน าเข้าคร้ังแรก 

ฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท  

น าเข้าจากในประเทศ 

  

รับโอนจากสิทธิประโยชน์อ่ืน 

จ าหน่ายในประเทศ 
โดยยกเว้นอากร ตามมาตรา 12 
พ.ร.ก. พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530  
 

พิธีการศุลกากรของเขตปลอดอากร 

การปฏิบัติพิธีการศุลกากร 

 

เขตปลอดอากร 
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การโอนของไปยังสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรอื่น 
    โอนของไปยังคลังสินค้าทัณฑ์บน/ของที ได้รับ           
ส่งเสริมการลงทุน/ของตามมาตรา 29 ให้จัดท า 
ใบขนสินค้า Type C 
  โอนไปยังเขตปลอดอากรอื น/ 

เขตประกอบการเสรี ให้จัดท าใบขนสินค้า Type D 

Type 0 

Type D 

กศก.122 

   Type D 

Type C/D 

การน าของเข้าภายในประเทศ ให้จัดท าใบขน 
สินค้า  Type P เพื อช าระค่าภาษีอากรตามสภาพแห่งของ 
ราคาศุลกากร และพิกัดอัตราศุลกากรที เป็นอยู่ในเวลา 
ที ปล่อยของนั้นออกไปจากเขตปลอดอากร 

Type 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

การ รับ โอนของจากสิ ทธิ
ประโยชน์อื่น เช่น รับโอนของ
ตามมาตรา 29/คลังสินค้า
ทัณฑ์บน / เขตปลอดอากรอื น / 
เขตประกอบการเสรี / ของที 
ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ให้
จัดท าใบขนสินค้า Type D 
และระบุการใช้สิทธิประโยชน์
ของเขตปลอดอากรในใบขน
สินค้าด้วย 

การน าของเข้าเก็บ - น าของออกจากเขตปลอดอากร 

  

  

  

  

  

การน าของเข้าจากต่างประเทศ จัดท า 
ใบขน Type 0 และระบุการใช้สิทธิประโยชน์ 
ของเขตปลอดอากรในใบขนสินคา้ด้วย 

  

การน าของจากภายในประเทศ ให้จัดท า
แบบค าร้องแบบ กศก.122 หรือใบขนสินค้า 
Type D โดยไม่ต้องระบุการใช้สิทธิประโยชน์
ของเขตปลอดอากรในใบขนสินค้า  
 

การน าของออกไป
ต่างประเทศ 
ให้จัดท าใบขนสินค้า 
Type 1 

Type P 
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ของที น าเข้ามาในราชอาณาจักรและเก็บในเขตปลอดอากร 
ได้รับสิทธิ์ยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรให้เก็บของใน 
เขตปลอดอากรได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที น าเข้าเก็บครั้งแรกและ
สามารถขยายระยะเวลาการเก็บของได้ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที 
กรมศุลกากรก าหนดไว้ ทั้งนี้  ไม่นับระยะเวลาการเก็บของที เป็น
เครื องจักร อุปกรณ์ เครื องมือ และเครื องใช้ รวมทั้งส่วนประกอบของ
ของดังกล่าวที จ าเป็นต้องใช้ในการประกอบอุตสาหกรรมและ/หรือ
พาณิชยกรรม  
 

 
 
 
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศกรมศุลกากร 

สัญญาประกันและทัณฑ์บนส าหรับผู้ ได้ รั บใบอนุญาตจัดตั้ ง 
เขตปลอดอากรอย่างเคร่งครัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะเวลาการเก็บของในเขตปลอดอากร 

หน้าที่ของผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร 
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อ านวยความสะดวก
แก่พนักงานศุลกากร
เ ข ้า ต ร ว จ น ับ ข อ ง
ค ง เ ห ลื อ ป ร ะ จ า ปี
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

การวางค้ าประกัน 
1.ของที่มีความเสี่ยง 
  รถยนต์น าเข้าส าเร็จรูปจากต่างประเทศ 

จ านวน 5 ล้านบาท 
  ของอื น จ านวน 1 ล้านบาท 

2. ผลการด าเนินงานขาดทุน 
      ขาดทุนเกินทุนจดทะเบียน ให้วาง     

ค้ าประกัน 3% ของมูลค่าของคงเหลือ 
      ขาดทุนเกิน 50% ของทุนจดทะเบียน  

ให้วางค้ าประกัน 1% ของมูลค่าของ
คงเหลือ 

ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศกรมศุลกากร 
สัญญาประกันและทัณฑ์บนส าหรับ
ผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร
อย่างเคร่งครัด 
 

ช าระค่าธรรมเนียมรายปี 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าที่ของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร 

 3

 4 5

 2

 1

จัดท ารายงานประจ างวด 6 เดือน 
ตามรูปแบบที กรมศุลกากรก าหนด 
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การเลิกด าเนินการ 

ผู้ได้รับใบอนุญาตที ประสงค์จะเลิกการด าเนินการให้แจ้งเป็นหนังสือ    
ให้ อธิ บดี ทราบล่ วงหน้ า เป็ น เวลาไม่ น้ อยกว่ า  90 วั นก่ อนวั นที  
จะเลิกการด าเนินการ และเมื อแจ้งการเลิกการด าเนินการแล้วต้องหยุด     
การด าเนินการตามที ได้รับอนุญาต กรณีเป็นผู้ ได้รับใบอนุญาตจัดตั้ ง            
เขตปลอดอากรต้องแจ้ ง ให้ผู้ ได้ รั บใบอนุญาตประกอบ กิจการใน            
เขตปลอดอากรของตน ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ ง ดังต่อไปนี้ ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท) 

 น าของออกจากเขตปลอดอากร พร้อมทั้งเสียอากรให้ครบถ้วน
ภายในระยะเวลาที อธิบดีก าหนด หรือ 

 ส่งของออกไปนอกราชอาณาจักร หรือน าของไปเก็บไว้ใน
คลั งสิ นค้ าทัณฑ์บน เขตปลอดอากร หรื อเขตประกอบการเสรี 
ตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือจ าหน่าย
ให้แก่ผู้น าของเข้าตามมาตรา 29 หรือผู้มีสิทธิ์ ได้รับยกเว้นอากร 
ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร หรือกฎหมายอื น แล้วแต่กรณี  

เมื อได้มีการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ งข้างต้นแล้ว  อธิบดีจะ
อนุญาตให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเลิกการด าเนินการได้ โดยใบอนุญาตสิ้นสุดลง
นับแต่วันที ได้รับอนุญาตให้เลิกการด าเนินการได้ 

กรณีที ผู้ ได้รับใบอนุญาตซึ งได้แจ้งการเลิกการด าเนินการแล้ว แต่           
ไม่ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ งข้างต้น อธิบดีมีอ านาจออกค าสั งเพิกถอน
ใบอนุญาต และสิทธิประโยชน์ส าหรับของที อยู่ในเขตปลอดอากรนั้นต้องสิ้นสุดลง 
และต้องเสียอากรนับแต่วันที อธิบดีมีค าสั งเพิกถอนใบอนุญาต โดยให้
ค านวณอากรตามสภาพแห่งของ ราคาศุลกากร และพิกัดอัตราศุลกากร 
ที เป็นอยู่ในวันที สิทธิ์ได้รับยกเว้นอากรสิ้นสุดลง 

 


