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กฎกระทรวง 

การอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหน่ึง  (๖)  มาตรา  ๑๔๖  วรรคสอง  มาตรา  ๑๔๗  (๕)  
และมาตรา  ๑๔๘  แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออก
กฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“เขตปลอดอากร”  หมายความว่า  เขตพื้นที่ที่กําหนดไว้เพื่อประโยชน์ทางอากรศุลกากรใน 

การประกอบอุตสาหกรรม  พาณชิยกรรม  หรือกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ 
“เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ”  หมายความว่า  พื้นที่ที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษกําหนดให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
“โครงการเมืองต้นแบบ  สามเหลี่ยมม่ันคง  ม่ังค่ัง  ย่ังยืน”  หมายความว่า  พื้นที่อําเภอหนองจิก  

จังหวัดปัตตานี  อําเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส  และอําเภอเบตง  จังหวัดยะลา 
“ใบอนุญาต”  หมายความว่า  ใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร 
ข้อ ๒ ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร  ให้ย่ืนคําขอต่ออธิบดี

ตามแบบท่ีอธิบดีประกาศกําหนด  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน  ณ  สํานักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร  
กรมศุลกากร 

การย่ืนคําขออนุญาตประกอบกิจการในพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษหรือโครงการ 
เมืองต้นแบบ  สามเหล่ียมม่ันคง  ม่ังค่ัง  ย่ังยืน  อาจย่ืนคําขอรับใบอนุญาต  ณ  สํานักงานศุลกากรหรือ
ด่านศุลกากรที่กํากับพื้นที่ก็ได้ 

ข้อ ๓ ผู้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) คุณสมบัติ 
 (ก) เป็นนิติบุคคล  กรณี เป็นบริษัทจํากัดต้องมีทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้วเป็นเงิน 

ไม่ต่ํากว่าห้าล้านบาท  เว้นแต่กรณีผู้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากรในพ้ืนที่ 
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เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหรือพื้นที่โครงการเมืองต้นแบบ  สามเหลี่ยมม่ันคง  ม่ังค่ัง  ย่ังยืน  ต้องมี 
ทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้วเป็นเงินไม่ต่ํากว่าหนึ่งล้านบาท 

 (ข) เป็นกิจการที่ มีฐานะการเงินที่ ม่ันคง  โดยพิจารณาจากงบการเงินที่ผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาตรับรอง  ซึ่งต้องไม่มีผลการดําเนินงานขาดทุนสะสมเกินกว่าร้อยละห้าสิบของทุนจดทะเบียน 
ที่ชําระแล้ว  สําหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนใหม่และยังไม่มีงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรับรอง   
ให้เสนอรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการประกอบการพิจารณาแทน  ทั้งนี้  รูปแบบและ
สาระสําคัญของรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 

 (ค) ได้รับความยินยอมให้ประกอบกิจการจากผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร 
 (ง) เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรือพื้นที่ที่ขอประกอบกิจการใน 

เขตปลอดอากร 
  กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากรโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิบริหารจัดการพื้นที่ 

ที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเขตปลอดอากร  หรือมีการเช่าช่วงพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเขตปลอดอากร   
ผู้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้รับโอนกรรมสิทธิ์หรือผู้รับโอนสิทธิ
บริหารจัดการหรือผู้เช่าช่วงทุกช่วงสิทธิเพิ่มเติมให้ครบถ้วน 

 (จ) ต้องดําเนินกิจการที่สอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเขตปลอดอากร 
(๒) ลักษณะต้องห้าม 
 (ก) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต 
 (ข) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต  เว้นแต่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแล้วเกินสามปี 

ก่อนวันย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 
ข้อ ๔ เม่ือได้ย่ืนคําขอตามข้อ  ๒  แล้ว  ให้ผู้ย่ืนคําขอมีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีระบบการควบคุมสินค้าคงคลังที่เหมาะสมกับประเภทกิจการเก่ียวกับการนําของเข้า  

การส่งของออกและของคงเหลือ  และสามารถจัดทํารายงานตามแบบมาตรฐานหรือระบบควบคุม 
ที่ทันสมัยอย่างอื่น  ทั้งนี้  ตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 

(๒) จัดให้มีเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  และอุปกรณ์ที่ทันสมัย  เพื่อให้พนักงานศุลกากรใช้สนับสนุน
การปฏิบัติงาน  เช่น  ระบบการเก็บเอกสารข้อมูลการนําของเข้าและส่งของออก  การจําหน่าย 
ในประเทศ  การใช้สิทธิลดอัตราอากรและการยกเว้นอากร  การทําลาย  และระบบกล้องวงจรปิดที่มี
ประสิทธิภาพ   

(๓) ในกรณีผู้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประเภทพาณิชยกรรม  ต้องมีหนังสือยินยอมส่งข้อมูล
รายงานยืนยันการโอนย้ายของเข้าไปในและออกมาจากเขตปลอดอากร  เพื่อส่งรายงานยืนยัน 
การโอนย้ายของเข้าไปในและออกมาจากเขตปลอดอากรให้แก่กรมศุลกากร 

เม่ือได้ดํ าเนินการตามวรรคหนึ่ งแล้ว  ให้ผู้ ย่ืน คําขอแจ้งพนักงานศุลกากรตรวจสอบ 
การดําเนินการดังกล่าวต่อไป 



หน้า   ๗๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

  

ข้อ ๕ เม่ือพนักงานศุลกากรได้รับคําขอตามข้อ  ๒  แล้ว  ให้ตรวจสอบรายละเอียดในคําขอ  
เอกสารและหลักฐาน  ว่ามีความถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 

ในกรณีที่พนักงานศุลกากรตรวจสอบแล้วเห็นว่า  รายละเอียดในคําขอ  เอกสารหรือหลักฐาน 
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ให้พนักงานศุลกากรแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ ย่ืนคําขอแก้ไขเพิ่มเติมคําขอ   
จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วน  ภายในระยะเวลาที่พนักงานศุลกากรกําหนด 

ในกรณีที่ผู้ย่ืนคําขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอ  หรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและ
ครบถ้วนภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ถือว่าผู้ย่ืนคําขอละทิ้งคําขอ  และให้จําหน่ายเร่ืองออกจาก
สารบบ  และให้พนักงานศุลกากรแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ย่ืนคําขอทราบ 

ในกรณีที่พนักงานศุลกากรตรวจสอบแล้วเห็นว่า  รายละเอียดในคําขอ  เอกสารและหลักฐาน
ถูกต้องและครบถ้วน  ให้รับคําขอไว้พิจารณาต่อไป 

ข้อ ๖ เม่ือพนักงานศุลกากรรับคําขอไว้พิจารณาแล้ว  ให้ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของผู้ย่ืนคําขอและการดําเนินการตามข้อ  ๔  แล้วเสนอความเห็น  พร้อมคําขอ  เอกสารหรือ
หลักฐานที่เก่ียวข้อง  ต่ออธิบดีเพื่อพิจารณาภายในสิบห้าวันทําการ  นับแต่วันที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ามของผู้ย่ืนคําขอและการดําเนินการตามข้อ  ๔  แล้ว   

ในกรณีที่อธิบดีมีคําสั่งอนุญาต  ให้แจ้งคําสั่งเป็นหนังสือแก่ผู้ย่ืนคําขอ  และให้มาจัดทําสัญญา
ประกันและทัณฑ์บนตามข้อ  ๗  ต่อไป 

ในกรณีที่อธิบดีมีคําสั่งไม่อนุญาต  ให้แจ้งคําสั่งดังกล่าวเป็นหนังสือแก่ผู้ ย่ืนคําขอทราบ   
ทั้งนี้  ให้ระบุเหตุผลของการไม่อนุญาต  รวมท้ังแจ้งสิทธิอุทธรณ์  การย่ืนคําอุทธรณ์  และระยะเวลา
สําหรับการอุทธรณ์ให้ผู้ย่ืนคําขอทราบด้วย 

ข้อ ๗ เม่ือผู้ย่ืนคําขอได้รับหนังสือแจ้งคําสั่งอนุญาตแล้ว  ต้องมาจัดทําสัญญาประกันและ
ทัณฑ์บนเพื่อประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น  พร้อมทั้ งชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและ
ค่าธรรมเนียมรายปี  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง  เม่ือดําเนินการถูกต้องครบถ้วนแล้ว  
ให้อธิบดีออกใบอนุญาตแก่ผู้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 

สัญญาประกันและทัณฑ์บนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
กรณีผู้ย่ืนคําขอไม่ดําเนินการหรือดําเนินการไม่ครบถ้วนตามที่กําหนดในวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่า 

ผู้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาต  และให้จําหน่ายเร่ืองออกจากสารบบ 
ข้อ ๘ ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะเลิกประกอบกิจการในเขตปลอดอากร  ให้แจ้งเป็น

หนังสือให้อธิบดีทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันก่อนวันที่จะเลิกประกอบกิจการ 
ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะเลิกประกอบกิจการในเขตปลอดอากรต้องได้รับหนังสือยินยอม

จากผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากรก่อนดําเนินการตามวรรคหนึ่ง 
ข้อ ๙ เม่ือได้ดําเนินการตามข้อ  ๘  แล้ว  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินการตามมาตรา  ๑๐๓  

โดยเร็ว   
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ข้อ ๑๐ เม่ือได้ดําเนินการตามข้อ  ๙  แล้ว  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะเลิกประกอบกิจการ
ในเขตปลอดอากรแจ้งพนักงานศุลกากรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการดําเนินการดังกล่าว   
เม่ือพนักงานศุลกากรได้ตรวจสอบความถูกต้องของการดําเนินการแล้ว  ให้เสนอความเห็นต่ออธิบดี 
เพื่อพิจารณาต่อไป 

ข้อ ๑๑ ให้ใบอนุญาตส้ินสุดลงนับแตว่ันที่ได้รับอนุญาตให้เลิกประกอบกิจการในเขตปลอดอากร 
ข้อ ๑๒ คําขออื่นใดที่ได้ย่ืนไว้ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  และยังอยู่ในระหว่าง 

การพิจารณา  ให้ถือว่าเป็นคําขอตามกฎกระทรวงนี้  และให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ กําหนด 
ในกฎกระทรวงนี้   

ในกรณีที่คําขอที่ย่ืนตามวรรคหน่ึง  และเอกสารหรือหลักฐานที่ย่ืนพร้อมคําขอดังกล่าวแตกต่าง
ไปจากที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้  ให้พนักงานศุลกากรผู้รับคําขอมีอํานาจสั่งให้ดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติม
คําขอ  หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามความจําเป็นเพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๑๓ ผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากรที่ดําเนินการอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ 
ใช้บังคับ  ให้ยังคงดําเนินการต่อไปได้และให้ถือว่าได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้แล้ว  โดยให้ย่ืนคําขอรับ
ใบอนุญาตและชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ 
มีผลใช้บังคับ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๗๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นมาตรา  ๑๔๖  วรรคสอง  และ
มาตรา  ๑๔๘  แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร  พ.ศ.  ๒๕๖๐  บัญญัติให้การขออนุญาตและการอนุญาต  และ
การเลิกประกอบกิจการในเขตปลอดอากร  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง  ประกอบกับมาตรา  ๑๔๗  (๕)  แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  บัญญัติให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง   
จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


