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แนบท้ายประกาศกรมศุลกากรที่ 22/๒๕๖5 
ค ำขออนุญำตจัดตั้งเขตปลอดอำกร 

เขียนที่............................... 
วันที่.........เดือน............พ.ศ. ......... 

เรียน อธิบดีกรมศลุกำกรหรือผู้ที่อธบิดกีรมศลุกำกรมอบหมำย 

1.ข้อมูลทั่วไป
ชื่อนิติบุคคล .................................................................................................................... 
ชื่อภาษาอังกฤษ .............................................................................................................. 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ................................................................................................... 
ที่ตั้ง (ส ำนักงำนใหญ่) 
เลขที่ ............................ หมู่ท่ี ................. ตรอก/ซอย.................................................... 
ถนน ................................................. แขวง/ต าบล .........................................................
เขต/อ าเภอ .............................................. จังหวัด ..........................................................
รหัสไปรษณีย์ ......................... โทรศัพท์ ................................. โทรสาร.........................
e-mail ................................... 
ที่ตั้ง (สถำนที่ขอจัดตั้งเขตปลอดอำกร) 

☐สถานที่เดียวกับส านักงานใหญ่ ☐ สถานที่อื่น ดังนี้
สาขาที่ .......................... (โดยต้องลงทะเบียนสาขากับกรมศุลกากรไว้แล้ว) 
โฉนดเลขที่ ..................................................................................................................... 
เลขที่ ............................ หมู่ที่ ................. ตรอก/ซอย.................................................... 
ถนน ................................................. แขวง/ต าบล .........................................................
เขต/อ าเภอ .............................................. จังหวัด ..........................................................
รหัสไปรษณีย์ ......................... โทรศัพท์ ................................. โทรสาร.........................
e-mail ................................... 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับกำรขอรับใบอนุญำตจัดตั้งเขตปลอดอำกร
2.1 สถานที่ตั้งของเขตปลอดอากร

☐ ก. ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

☐ ข. ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน

☐ ค. ตั้งอยู่ในพื้นที่นอกจาก ก. และ ข.
2.2 ขออนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร ชื่อ
........................................................................................................................................ 
ขนาดพื้นที่ที่ขออนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร 

☐................. ไร่ ............ งาน ........... ตารางวา ☐................. ตารางเมตร 

 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 

วันที่เอกสารถูกต้องครบถ้วน ……………. 
เจ้าหน้าที่ผู้รับ 
ลงชื่อ ............................................ 

(.............................. ) 
ต าแหน่ง ....................................... 

ควำมเห็นเจ้ำหน้ำท่ีผู้พิจำรณำ 

☐เห็นควรอนุญาต

☐เห็นควรไม่อนุญาต
ความเห็น .............................................. 
............................................................... 
ลงชื่อ ..................................................... 

(................................... ) 
ต าแหน่ง ................................................ 

หัวหน้ำฝ่ำย หรือ เทียบเท่ำ 

ความเห็น............................................... 
............................................................... 
ลงชื่อ ..................................................... 

(................................... ) 
ต าแหน่ง ................................................ 

ผู้อ ำนวยกำรส่วน หรือ เทียบเท่ำ 

ความเห็น............................................... 
............................................................... 
ลงชื่อ ..................................................... 

(................................... ) 
ต าแหน่ง ................................................ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก หรือ เทียบเท่ำ 

ความเห็น............................................... 
............................................................... 
ลงชื่อ ..................................................... 

(................................... ) 
ต าแหน่ง ................................................ 

ค ำสั่งผู้มีอ ำนำจ 

☐อนุญาต

☐ไม่อนุญาต
ความเห็น............................................... 
............................................................... 
ลงชื่อ ..................................................... 

(................................... ) 
ต าแหน่ง ................................................ 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่บันทึกเพ่ิมเติม 

 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

เลขที่รับ/วันที ่
เจ้าหน้าที่ผู้รับ 
ลงชื่อ 

( ) 
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ประเภทเขตปลอดอำกร (ให้เลือกได้ 1 ข้อ) 

☐พาณิชยกรรม (01)

☐อุตสาหกรรม (02)

☐อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม (03)

☐ครัวการบิน (04)
เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (05) หมายเหตุ : ไม่สามารถเลือกได้

☐ซ่อมหรือสร้างอากาศยานหรือเรือ (06)

☐ปิโตรเลียม (07)

☐อื่นๆ ......................................................................................................................................................................................... 

โปรดอธิบำยประเภทกิจกำรของท่ำน 
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
ปัจจุบันมีสิ่งปลูกสร้ำงบนที่ดินดังนี้ 
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................ 

3. กำรตรวจสอบคุณสมบัติตำมกฎกระทรวงกำรอนุญำตจัดตั้งเขตปลอดอำกรและกำรเลิกด ำเนินกำรเขตปลอดอำกร
3.1 
☐เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายจัดตั้ง หรือเป็นบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด
โดยมีข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล ดังนี้
หนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) เลขที่ ........................... 
ออกให้ ณ วันที่ ...............................ทุนจดทะเบียน ............................................. บาท 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้วเป็นเงินจ านวน ............................................................... บาท 
ทะเบียนเลขที่ ............................................. วันที่จดทะเบียน ...................................... 
ปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข ................................................................................
ชื่อเอกสาร ..................................................................................................................... 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

☐เป็นไปตามคณุสมบัติ
☐ไม่เป็นไปตามคุณสมบัติ

3.2 
☐มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง หรือมีสิทธิบริหารจัดการในที่ดินหรือพื้นที่ที่ขอ
จัดตั้ง หรือมีหลักฐานแสดงการจะได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรือ
พื้นที่หรือกรณีที่ดินที่ขอจัดตั้งมีการจดทะเบียนจ านอง ต้องให้ผู้รับจ านองยินยอมให้
ด าเนินการจัดตั้งเป็นเขตปลอดอากรได้
ปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข .................................................................................
ชื่อเอกสาร ..................................................................................................................... 

☐เป็นไปตามคณุสมบัติ
☐ไม่เป็นไปตามคุณสมบัติ
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3.๓ 
ผลประกอบการ 
☐ มีผลก าไรสะสม เป็นเงินจ านวน .............................................................. บาท หรือ 
☐ มีผลขาดทุนสะสม เป็นเงินจ านวน ............................................................... บาท 
ผลขาดทุนสะสมต่อทุนจดทะเบียนช าระแล้วเป็นเงิน คิดเป็นร้อยละ ................ 

☐ ก. เป็นกิจการทีม่ีฐานะการเงินมั่นคง โดยพิจารณาจากงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตรับรอง ซึ่งต้องไม่มีผลการด าเนินงานขาดทุนสะสมเกินกว่าร้อยละ 50 ของ
ทุนจดทะเบียนที่ช าระเป็นเงินแล้ว
ปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข ................................................................................
ชื่อเอกสาร .....................................................................................................................
☐ ข. ขาดทุนสะสมเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน
ปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข ......................................................................... 
ชื่อเอกสาร ........................................................................................................... 
☐ ค. ยังไม่มีงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรับรอง
จึงขอส่งรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการมาพร้อมนี้
ปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข ................................................................................
ชื่อเอกสาร ..................................................................................................................... 

☐เป็นไปตามคณุสมบัติ
☐ไม่เป็นไปตามคุณสมบัติ

3.๔ 
☐ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร
☐เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร เมื่อ ................ 

☐เป็นไปตามคณุสมบัติ
☐ไม่เป็นไปตามคุณสมบัติ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ .......... 

3.๕ 
☐ ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร เว้นแต่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
จัดตั้งเขตปลอดอากรมาแล้วก่อนวันยื่นค าขออนุญาตเกินสามปี
☐ เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร เมื่อ ....................................... 

☐เป็นไปตามคณุสมบัติ
☐ไม่เป็นไปตามคุณสมบัติ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ .......... 

หมำยเหตุ : ไม่สำมำรถผ่อนผันได้ 
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4. กำรตรวจสอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตำมกฎกระทรวงกำรอนุญำตจัดตั้งเขตปลอดอำกรและกำรเลิกด ำเนินกำร
เขตปลอดอำกร

4.1 
☐ กำรขอจัดตั้งเขตปลอดอำกรเพ่ือกำรประกอบอุตสำหกรรม
ต้องมีสถานที่ที่มีขนาดและพื้นที่เหมาะสมกับประเภทกิจการ และเป็นพื้นที่ที่สามารถ
ประกอบอุตสาหกรรมได้ตามกฎหมายหรือได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข ............................................................................... 
ชื่อเอกสาร .................................................................................................................... 

☐เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
เงื่อนไข
☐ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
เงื่อนไข

4.2 
☐ กำรขอจัดตั้งเขตปลอดอำกรเพื่อกำรประกอบพำณิชยกรรม ต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) ☐  ไม่เป็นการจัดตั้งเพื่อประโยชน์ของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการใน
เขตปลอดอากรรายใดรายหนึ่งเท่านั้น

(2) ☐ ให้บริการในรูปแบบสาธารณะ
(3) ☐ มีพื้นที่ทั้งหมดรวมกันไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร และตั้งอยู่ในรัศมี

ไม่เกินสิบห้ากิโลเมตรจากบริเวณสนามบินระหว่างประเทศ ท่าเรือ จุดผ่านแดน
ถาวร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษ

กรณีมีพื้นที่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร และตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก อธิบดีมีอ านาจผ่อนผันตามเหตุผลและความจ าเป็น แล้วแต่กรณี
☐ มีพื้นที่ทั้งหมดรวมกันไม่น้อยกว่า 40,000 ตารางเมตร และตั้งอยู่ในรัศมี
ไม่เกินสามสิบห้ากิโลเมตรจากบริเวณสนามบินระหว่างประเทศ ท่าเรือ จุดผ่านแดน
ถาวร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษ
☐ มีพื้นที่ทั้งหมดรวมกันไม่น้อยกว่า 80,000 ตารางเมตร และตั้งอยู่ในรัศมี
ไม่เกินห้าสิบกิโลเมตรจากบริเวณสนามบินระหว่างประเทศ ท่าเรือ จุดผ่านแดน
ถาวร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษ
พื้นที่ดังกล่าวมิให้นับรวมพื้นที่ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บสินค้า เช่น ที่จอดรถ
อาคารส านักงานผู้ประกอบการ บ่อบ าบัดน้ าเสีย สถานีตรวจสอบ (Checking
Post) ลิฟต์ บันไดเลื่อน แต่ให้รวมถึงอาคารส านักงานศุลกากร

(4) ☐  มีลักษณะเป็นศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศ หรือเขตอุตสาหกรรม
โลจิสติกส์
☐ กิจการที่ขอจัดตั้งต้องเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับการน าของเข้า การส่งของออก
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการอุตสาหกรรม กิจการที่เกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าสินค้า
หรือกิจการอื่นอันเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศตามที่อธิบดีประกาศ
ก าหนด

ปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข ............................................................................... 
ชื่อเอกสาร .................................................................................................................... 

☐เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
เงื่อนไข
☐ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
เงื่อนไข
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4.3 
☐ กำรขอจัดตั้งเขตปลอดอำกร ณ สนำมบินระหว่ำงประเทศ หรือท่ำเรือรับ
อนุญำต ต้องเป็นไปตำมเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(1) ☐  เป็นกิจการที่ เกี่ยวข้องกับการน าของเข้า การส่งของออก การถ่ายล า
การผ่านแดน การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการขนส่ง การเก็บรักษาสินค้า หรือ
กิจการที่เกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าสินค้า ตามที่อธิบดีประกาศก าหนด

(2) ☐ มีพื้นที่โรงพักสินค้าหรือที่มั่นคง ส าหรับตรวจและเก็บหรือตรวจปล่อยของ
น าเข้าหรือของส่งออกที่ยังมิได้เสียอากร

ปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข ................................................................................. 
ชื่อเอกสาร ..................................................................................................................... 

☐เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
เงื่อนไข
☐ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
เงื่อนไข

4.4 
☐ กำรขอจัดตั้งเขตปลอดอำกรเพื่อประกอบกิจกำรประเภทปิโตรเลียมหรือปิโตร
เคมีที่เป็นของเหลว
☐ มีลักษณะบริการสาธารณะหรือสามารถให้บริการสาธารณะได้ โดยรับเก็บ
ปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีที่เป็นของเหลว หรือผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมหรือปิโตร
เคมีที่เป็นของเหลว หรือผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีที่เป็นของเหลวกับ
วัสดุอื่น หรือด าเนินการอื่นใด
☐ ถังส าหรับเก็บปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีที่เป็นของเหลวต้องมีปริมาตรความจุรวมกัน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนลูกบาศก์เมตรหรือหนึ่งร้อยล้านลิตร
☐ ท่อ ทาง หรือที่ ซึ่งใช้ส าหรับเก็บรักษา ขนย้าย หรือขนส่ง เป็นส่วนหนึ่งของ
เขตปลอดอากร
ปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข ................................................................................. 
ชื่อเอกสาร ..................................................................................................................... 

☐เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
เงื่อนไข
☐ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
เงื่อนไข

4.5 
☐ กำรขอจัดตั้งเขตปลอดอำกรเพื่อประกอบกิจกำรอื่นที่ เป็นประโยชน์แก่
กำรเศรษฐกิจของประเทศ ต้องมีสถานที่ที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่อธิบดีเห็นว่าเหมาะสมและ
สามารถควบคุมการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรได้ และต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ
จากหน่วยงานซึ่งมีอ านาจพิจารณาอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ใน
การจัดตั้งเขตปลอดอากร
ปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข ................................................................................. 
ชื่อเอกสาร ..................................................................................................................... 

☐เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
เงื่อนไข
☐ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
เงื่อนไข
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หมำยเหตุ : ในกรณีมีควำมจ ำเป็นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ ให้อธิบดีผ่อนผันหลักเกณฑ์
และเง่ือนไขของผู้ขอรับอนุญำตในข้อ 4.2 และ 4.3 ได้ 

เมื่อได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเขตปลอดอากรแล้ว ข้าพเจ้าจะด าเนินการก่อสร้างและจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ และ 
สิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขและแบบแปลนแผนผังที่กรมศุลกากรรับรองแล้วและ
สามารถเปิดด าเนินการได้ภายใน ..... วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 

ข้าพเจ้ารับทราบว่า  
(๑) ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งค าสั่งอนุญาตแล้ว จะต้องจัดท าสัญญาประกันและทัณฑ์บนเพื่อประกัน 
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมรายปีภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
หากไม่ด าเนินการหรือด าเนินการไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนด ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตและให้
จ าหน่ายเรื่องออกจากสารบบ และข้าพเจ้ายินดีสละสิทธิในการเรียกร้องค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าธรรมเนียม
รายปีที่ช าระแก่กรมศุลกากรไว้แล้ว  
(๒) ข้าพเจ้าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับ ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศ  
กรมศุลกากรทั้งที่ใช้อยู่หรือที่จะออกไปใช้ต่อไปในภายหน้า ทั้งนี้  หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตาม ข้าพเจ้ายินยอมให้ 
กรมศุลกากรพิจารณาด าเนินการอื่นใดตามที่เห็นสมควรและยินยอม สละสิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
ตามสัญญาและละเมิด  
(๓) อธิบดีมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตและมีอ านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามที่ก าหนดในมาตรา ๑๓๒ 133 134 
และ ๑๓๕ ของพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในค าขอ รายละเอียดการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร และเอกสารประกอบ

ค าขอรับใบอนุญาตที่แนบมาพร้อมนี้ เป็นจริงทุกประการ 

ขอแสดงความนับถือ 

ลงชื่อ ................................................... 
(................................... ) 
ประทับตรานิติบุคคล 

ค าเตือน : 
1. ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากรยื่น จัดให้ หรือยอมให้ผู้อื่นยื่นค าขอรับใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร

ไม่ถูกต้องหรือไม่บริบูรณ์ อันอาจก่อให้เกิดความส าคัญผิดในรายละเอียดใด ๆ ที่ได้แสดงไว้ในใบค าขอรับใบอนุญาต
จัดตั้งเขตปลอดอากรต่อพนักงานศุลกากร ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท (นัยตามมาตรา 202 พ.ร.บ.
ศุลกากร พ.ศ. 2560)

2. ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากรแจ้งข้อความ ให้ถ้อยค า หรือตอบค าถามด้วยถ้อยค าอันเป็นเท็จ หรือไม่
ตอบค าถามของพนักงานศุลกากรตามที่ พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560 ก าหนดให้ตอบ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
หกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ (นัยตามมาตรา 203 พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560)
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3. ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากรปลอมหรือแปลงเอกสารที่ใช้ในการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร
หรือแก้ไขเอกสารที่ทางราชการออกให้ เพื่อประโยชน์ในการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร หรือปลอม
ดวงตราลายมือชื่อ หรือเครื่องหมายอื่นใดของพนักงานศุลกากรที่ ใช้ เพื่อการยื่นค าขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง
เขตปลอดอากร ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ
ผู้ใดใช้เอกสาร ดวงตรา ลายมือชื่อ หรือเครื่องหมาย ที่เกิดจากการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งต้องระวางโทษ
เช่นเดียวกัน (นัยตามมาตรา 204 พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560)
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