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กฎกระทรวง 

การอนุญาตจัดตั้งและการเลิกดําเนินการเขตปลอดอากร 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  (๖)  มาตรา  ๑๓๖  วรรคสอง  มาตรา  ๑๓๘  (๕)  
และมาตรา  ๑๔๒  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้   
“เขตปลอดอากร”  หมายความว่า  เขตพื้นที่ที่กําหนดไว้เพื่อประโยชน์ทางอากรศุลกากรใน 

การประกอบอุตสาหกรรม  พาณิชยกรรม  หรือกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ 
“เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ”  หมายความว่า  พื้นที่ที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษกําหนดให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
“โครงการเมืองต้นแบบ  สามเหล่ียมม่ันคง  ม่ังค่ัง  ย่ังยืน”  หมายความว่า  พื้นที่อําเภอหนองจิก  

จังหวัดปัตตานี  อําเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส  และอําเภอเบตง  จังหวัดยะลา 
“ใบอนุญาต”  หมายความว่า  ใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร   
ข้อ ๒ การขอจัดตั้งเขตปลอดอากรให้ดําเนินการได้เพื่อประกอบกิจการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การประกอบอุตสาหกรรม 
(๒) การประกอบพาณิชยกรรม 
(๓) เขตปลอดอากร  ณ  สนามบินระหว่างประเทศ  ท่าเรือรับอนุญาต  หรือพื้นที่อื่นที่อธิบดี

เห็นชอบ 
(๔) กิจการประเภทปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีที่เป็นของเหลว 
(๕) กิจการอื่นที่อธิบดีพิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการเศรษฐกิจของประเทศ   
การขอจัดตั้งเขตปลอดอากรตามวรรคหน่ึง  อาจขอจัดตั้งเพื่อดําเนินกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่างในเขตพื้นที่เดียวกันก็ได้ 
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ข้อ ๓ ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร  ให้ย่ืนคําขอต่ออธิบดีตามแบบ 
ที่อธิบดีประกาศกําหนด  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน  ณ  สํานักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร  กรมศุลกากร 

การย่ืนคําขอในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหรือพื้นที่โครงการเมืองต้นแบบ  สามเหล่ียม
ม่ันคง  ม่ังค่ัง  ย่ังยืน  อาจย่ืนคําขอรับใบอนุญาต  ณ  ด่านศุลกากร  หรือสํานักงานศุลกากรท่ีกํากับดูแล
พื้นที่ก็ได้ 

ข้อ ๔ ผู้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) คุณสมบัติ 
 (ก) เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายจัดตั้ง  บริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัด  กรณีบริษัทจํากัด

ต้องมีทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้วเป็นเงินไม่ต่ํากว่าหกสิบล้านบาท  เว้นแต่เป็นผู้ขอจัดตั้งเขตปลอดอากร
ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  หรือพื้นที่โครงการเมืองต้นแบบ  สามเหลี่ยมม่ันคง  ม่ังค่ัง  ย่ังยืน  
ต้องมีทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้วเป็นเงินไม่ต่ํากว่าสิบล้านบาท 

 (ข) มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง  หรือมีสิทธิบริหารจัดการในที่ดินหรือพื้นที่ที่ขอจัดตั้ง
เขตปลอดอากร  หรือมีหลักฐานแสดงการจะได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรือพื้นที่  
หรือกรณีที่ดินที่ขอจัดตั้งมีการจดทะเบียนจํานองต้องให้ผู้รับจํานองยินยอมให้ดําเนินการจัดตั้งเป็น 
เขตปลอดอากรได้ 

 (ค) เป็นกิจการที่มีฐานะการเงินที่ ม่ันคง  โดยพิจารณาจากงบการเงินที่ผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาตรับรอง  ซึ่งต้องไม่มีผลการดําเนินงานขาดทุนสะสมเกินกว่าร้อยละห้าสิบของทุนจดทะเบียน 
ที่ชําระแล้ว  สําหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนใหม่และยังไม่มีงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรับรอง   
ให้เสนอรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการประกอบการพิจารณาแทน  ทั้งนี้  รูปแบบและ
สาระสําคัญของรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 

(๒) ลักษณะต้องห้าม 
 (ก) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต 
 (ข) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต  เว้นแต่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแล้วก่อนวันย่ืนคําขออนุญาต

เกินสามปี   
ข้อ ๖ การขอจัดตั้งเขตปลอดอากรเพื่อการประกอบอุตสาหกรรม  ต้องมีสถานที่ที่มีขนาด

และพื้นที่เหมาะสมกับประเภทกิจการ  และเป็นพื้นที่ที่สามารถประกอบอุตสาหกรรมได้ตามกฎหมาย
หรือได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๗ การขอจัดตั้งเขตปลอดอากรเพื่อการประกอบพาณิชยกรรม  ต้องเป็นไปตามเง่ือนไข
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่เป็นการจัดตั้งเพื่อประโยชน์ของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร
รายใดรายหน่ึงเท่านั้น   

(๒) ให้บริการในรูปแบบสาธารณะ   
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(๓) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่าห้าสิบไร่  และตั้งอยู่ในรัศมีไม่เกินห้าสิบกิโลเมตรจากบริเวณสนามบิน
ระหว่างประเทศ  ท่าเรือ  จุดผ่านแดนถาวร  เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออก  หรือพื้นที่อื่นที่อธิบดีเห็นชอบ   

(๔) มีลักษณะเป็นศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศหรือเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์   
กิจการตามวรรคหน่ึงต้องเป็นกิจการที่เก่ียวข้องกับการนําของเข้า  การส่งของออก  กิจการ 

ที่เก่ียวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรม  กิจการที่เก่ียวกับการเพิ่มมูลค่าสินค้า  หรือกิจการอื่น 
อันเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ข้อ ๘ การขอจัดตั้งเขตปลอดอากร  ณ  สนามบินระหว่างประเทศ  หรือท่าเรือรับอนุญาต  
หรือพื้นที่อื่นที่อธิบดีเห็นชอบ  ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นกิจการที่เก่ียวข้องกับการนําของเข้า  การส่งของออก  การถ่ายลํา  การผ่านแดน  
การเปล่ียนแปลงรูปแบบของการขนส่ง  การเก็บรักษาสินค้า  หรือกิจการที่เก่ียวกับการเพิ่มมูลค่าสินค้า  
ตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 

(๒) มีพื้นที่โรงพักสินค้าหรือที่ม่ันคง  สําหรับตรวจและเก็บหรือตรวจปล่อยของนําเข้าหรือของ
ส่งออกที่ยังมิได้เสียอากร 

ข้อ ๙ การขอจัดตั้งเขตปลอดอากรเพื่อประกอบกิจการประเภทปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี 
ที่เป็นของเหลว  ต้องมีลักษณะบริการสาธารณะหรือสามารถให้บริการสาธารณะได้  โดยรับเก็บ
ปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีที่เป็นของเหลว  หรือผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีที่เป็นของเหลว  
หรือผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีที่เป็นของเหลวกับวัสดุอื่น  หรือดําเนินการอื่นใด  โดยถัง
สําหรับเก็บปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีที่เป็นของเหลวต้องมีปริมาตรความจุรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งแสน
ลูกบาศก์เมตรหรือหนึ่งร้อยล้านลิตร 

ให้ถือว่าท่อ  ทาง  หรือที่  ซึ่งใช้สําหรับเก็บรักษา  ขนย้าย  หรือขนส่ง  เป็นส่วนหนึ่งของ 
เขตปลอดอากรด้วย   

ข้อ ๑๐ การขอจัดตั้งเขตปลอดอากรเพื่อประกอบกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจ
ของประเทศ  ต้องมีสถานที่ที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่อธิบดีเห็นว่าเหมาะสมและสามารถควบคุมการใช้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีอากรได้  และต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากหน่วยงานซึ่งมีอํานาจพิจารณาอนุญาต
ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเขตปลอดอากร 

ข้อ ๑๑ เม่ือพนักงานศุลกากรได้รับคําขอตามข้อ  ๓  แล้ว  ให้ตรวจสอบรายละเอียดในคําขอ  
เอกสารและหลักฐาน  ว่ามีความถูกต้องครบถ้วนแล้วหรือไม่   

ในกรณีที่พนักงานศุลกากรตรวจสอบแล้วเห็นว่า  รายละเอียดในคําขอ  เอกสารหรือหลักฐาน 
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ให้พนักงานศุลกากรแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ ย่ืนคําขอแก้ไขเพิ่มเติมคําขอ   
จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วน  ภายในระยะเวลาที่พนักงานศุลกากรกําหนด 
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ในกรณีที่ผู้ย่ืนคําขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอ  หรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและ
ครบถ้วนภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ถือว่าผู้ย่ืนคําขอละทิ้งคําขอและให้จําหน่ายเร่ืองออกจาก
สารบบ  และให้พนักงานศุลกากรแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ย่ืนคําขอทราบ 

ในกรณีที่พนักงานศุลกากรตรวจสอบแล้วเห็นว่า  รายละเอียดในคําขอ  เอกสารและหลักฐาน
ถูกต้องและครบถ้วน  ให้รับคําขอไว้พิจารณาต่อไป 

ข้อ ๑๒ เม่ือพนักงานศุลกากรรับคําขอไว้พิจารณาแล้ว  ให้ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของผู้ย่ืนคําขอ  และความเหมาะสมของพื้นที่ที่จะจัดตั้งเขตปลอดอากร  แล้วเสนอความเห็น  
พร้อมคําขอ  เอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวข้อง  ต่ออธิบดีเพื่อพิจารณาภายในสามสิบวันทําการนับแต่วันที่
ได้รับคําขอ   

ข้อ ๑๓ ให้อธิบดีพิจารณาคําขออนุญาตให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันทําการนับแต่วันที่ได้รับ
ความเห็น  พร้อมคําขอ  เอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวข้อง  ของพนักงานศุลกากรตามข้อ  ๑๒   

ในกรณีที่อธิบดีมีคําสั่งอนุญาต  ให้แจ้งคําสั่งดังกล่าวแก่ผู้ย่ืนคําขอตามวิธีการที่อธิบดีกําหนด  
และให้ผู้ย่ืนคําขอมาจัดทําสัญญาประกันและทัณฑ์บนตามข้อ  ๑๔  ต่อไป 

ในกรณีที่อธิบดีมีคําสั่งไม่อนุญาต  ให้แจ้งคําสั่งดังกล่าวเป็นหนังสือให้ผู้ย่ืนคําขอทราบ  ทั้งนี้  
ให้ระบุเหตุผลของการไม่อนุญาต  รวมท้ังแจ้งสิทธิอุทธรณ์  การยื่นคําอุทธรณ์  และระยะเวลาสําหรับ 
การอุทธรณ์ให้ผู้ย่ืนคําขอทราบด้วย 

ข้อ ๑๔ เม่ือผู้ย่ืนคําขอได้รับหนังสือแจ้งคําสั่งอนุญาตแล้ว  ต้องมาจัดทําสัญญาประกันและ
ทัณฑ์บนเพื่อประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น  พร้อมทั้ งชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและ
ค่าธรรมเนียมรายปี  รวมท้ังวางหนังสือคํ้าประกันของธนาคารซึ่งมีวงเงินห้าล้านบาท  เว้นแต่การจัดตั้ง
เขตปลอดอากรในพื้นที่ที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  และพื้นที่โครงการเมืองต้นแบบ  สามเหลี่ยม
ม่ันคง  ม่ังค่ัง  ย่ังยืน  ผู้ย่ืนคําขอต้องวางหนังสือคํ้าประกันของธนาคารซ่ึงมีวงเงินสองล้านบาท  ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง   

สัญญาประกันและทัณฑ์บนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
กรณีผู้ย่ืนคําขอไม่ดําเนินการหรือดําเนินการไม่ครบถ้วนตามที่กําหนดในวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่า 

ผู้ย่ืนคําขอไม่ประสงค์ขอรับใบอนุญาต  และให้จําหน่ายเร่ืองออกจากสารบบ 
ข้อ ๑๕ เม่ือผู้ย่ืนคําขอได้ดําเนินการตามข้อ  ๑๔  แล้ว  ให้อธิบดีลงนามรับสัญญาประกันและ

ทัณฑ์บนและออกใบอนุญาตภายในสิบห้าวันทําการนับแต่วันที่ผู้ย่ืนคําขอได้ดําเนินการตามข้อ  ๑๔  แล้วเสร็จ 
ข้อ ๑๖ ก่อนขอเปิดดําเนินการเขตปลอดอากร  ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องจัดให้มีระบบ

สาธารณูปโภค  สิ่งอํานวยความสะดวก  อาคาร  สถานที่  อุปกรณ์  ระบบคอมพิวเตอร์  ระบบควบคุม
ความปลอดภัย  และระบบต่าง ๆ  ที่จําเป็น  ตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ข้อ ๑๗ เม่ือได้ดําเนินการตามข้อ  ๑๖  แล้ว  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตแจ้งพนักงานศุลกากร   
ณ  สํานักงานศุลกากรที่ได้ย่ืนคําขออนุญาตเพื่อนัดหมายไปตรวจสอบความพร้อมของสถานที่  พร้อมทั้ง
ย่ืนเอกสารและหลักฐานตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
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ข้อ ๑๘ เม่ือพนักงานศุลกากรได้ตรวจสอบความพร้อมของสถานท่ีว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และเง่ือนไขแล้ว  ให้เสนอความเห็นต่ออธิบดีเพื่อพิจารณา 

กรณีที่อธิบดีเห็นว่าเปิดดําเนินการได้  ให้มีหนังสือแจ้งเปิดดําเนินการเขตปลอดอากร  พร้อมทั้ง
ออกประกาศกรมศุลกากรเพื่อทราบโดยทั่วกัน  และคืนหนังสือคํ้าประกันของธนาคารให้แก่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาต 

ข้อ ๑๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะเลิกดําเนินการ  ให้แจ้งเป็นหนังสือให้อธิบดีทราบ
ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันก่อนวันที่จะเลิกการดําเนินการ 

กรณีเขตปลอดอากรนั้นมีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากรที่ยังดําเนินการอยู่  
ผู้ประสงค์จะเลิกดําเนินการต้องได้รับหนังสือยินยอมจากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร
ก่อนดําเนินการตามวรรคหน่ึง 

ข้อ ๒๐ เม่ือได้ดําเนินการตามข้อ  ๑๙  แล้ว  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตแจ้งให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการในเขตปลอดอากรดําเนินการตามมาตรา  ๑๔๓  โดยเร็ว 

ข้อ ๒๑ เม่ือผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากรได้ดําเนินการตามมาตรา  ๑๔๓  แล้ว  
ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะเลิกดําเนินการแจ้งพนักงานศุลกากรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ 
การดําเนินการดังกล่าว  เม่ือพนักงานศุลกากรได้ตรวจสอบความถูกต้องของการดําเนินการแล้ว  ให้เสนอ
ความเห็นต่ออธิบดีเพื่อพิจารณาต่อไป   

กรณีที่อธิบดีอนุญาตให้เลิกดําเนินการเขตปลอดอากร  ให้อธิบดีออกประกาศกรมศุลกากร 
เพื่อทราบโดยทั่วกัน   

ข้อ ๒๒ ให้ใบอนุญาตส้ินสุดลงนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้เลิกดําเนินการเขตปลอดอากร 
ข้อ ๒๓ คําขออื่นใดที่ได้ย่ืนไว้ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  และยังอยู่ในระหว่าง 

การพิจารณา  ให้ถือว่าเป็นคําขอตามกฎกระทรวงนี้  และให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ กําหนด 
ในกฎกระทรวงนี้   

ในกรณีที่คําขอที่ย่ืนตามวรรคหน่ึง  และเอกสารหรือหลักฐานที่ย่ืนพร้อมคําขอดังกล่าวแตกต่าง
ไปจากที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้  ให้พนักงานศุลกากรผู้รับคําขอมีอํานาจสั่งให้ดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติม
คําขอ  หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามความจําเป็นเพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

ขอ้ ๒๔ เขตปลอดอากรที่ดําเนินการอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ให้ยังคง
ดําเนินการต่อไปได้และให้ถือว่าได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงน้ีแล้ว  โดยให้ย่ืนขอรับใบอนุญาตและชําระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวัน  นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยท่ีมาตรา  ๑๓๖  วรรคสอง  และมาตรา  ๑๔๒  
วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร  พ.ศ.  ๒๕๖๐  บัญญัติให้การขออนุญาตและการอนุญาตจัดต้ัง  และ
การแจ้งเลิกการดําเนินการเขตปลอดอากร  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง  ประกอบกับมาตรา  ๑๓๘  (๕)  แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  บัญญัติให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาต
จัดต้ังเขตปลอดอากรต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 


