เขตปลอดอากร (FREE ZONE)
เขตปลอดอากร หมายถึงเขตพื้นที่ที่กาหนดไว้สาหรับการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นที่เป็น
ประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ โดยของที่นาเข้าไปในเขตดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางอากรตามที่
กฎหมายบัญญัติ
สิทธิประโยชน์
(1) ยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับของทีไ่ ด้นาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อนาเข้าในเขตปลอดอากรในกรณี ดังต่อไปนี้
1.1 ของที่เป็นเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าวที่จาเป็นต้อง
ใช้ในการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ ตามที่
อธิบดีอนุมัติ
1.2 ของที่นาเข้ามาในราชอาณาจักรและนาเข้าไปในเขตปลอดอากร สาหรับใช้ในการประกอบอุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ
1.3 ของที่ปล่อยออกมาจากเขตปลอดอากรอื่น
(2) ยกเว้นอากรขาออก สาหรับของที่ปล่อยไปจากเขตปลอดอากร เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร
(3) ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สาหรับการนาสินค้าจากต่างประเทศเข้าไปในเขตปลอดอากร
(4) ใช้อัตราภาษีร้อยละ 0 ในการคานวณภาษีมูลค่าเพิ่มสาหรับการนาสินค้าในราชอาณาจักรเข้าไปในเขตปลอดอากร
เฉพาะสินค้าที่ต้องเสียอากรขาออกหรือที่ได้รับยกเว้นอากรขาออกตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
(5) ยกเว้นภาษีสรรพสามิต สาหรับการนาเข้าและการผลิตของที่กระทาในเขตปลอดอากร
(6) ยกเว้นภาษีสุรา การปิดแสตมป์และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยสุรา กฎหมายยาสูบ และกฎหมายว่าด้วยไพ่
สาหรับการนาเข้าและการผลิตที่กระทาในเขตปลอดอากร
(7) การนาของเข้ามาในราชอาณาจักรหรือการนาวัตถุดิบภายในราชอาณาจักรเข้าไปในเขตปลอดอากรเพื่อผลิต ผสม
ประกอบบรรจุ หรือดาเนินการอื่นใดกับของนั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ให้ของนั้นได้รับ
ยกเว้ น ไม่ อ ยู่ ภ ายในบั ง คั บ กฎหมายในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ การควบคุ ม มาตรฐานหรื อ คุ ณ ภาพการประทั บ ตราหรื อ
เครื่องหมายใด ๆ แก่ของนั้น
(8) ของใดที่มีกฎหมายบัญญัติให้ได้รับยกเว้นหรือคืนเงินอากรเมื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร หากนาของนั้นเข้าไป
ในเขตปลอด อากรให้ได้รับยกเว้นหรือคืนเงินอากรโดยให้ถือว่าของนั้นได้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรในเวลาที่นาของ
เช่นว่านั้นเข้าไปในเขตปลอดอากร

(9) การนาของออกจากเขตปลอดอากรเพื่อใช้หรือจาหน่ายภายในราชอาณาจักร หรือเพื่อโอนเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์
บน หรือจาหน่ายให้แก่ผู้นาของเข้าตามมาตรา 19 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2482 หรือผู้มี
สิ ท ธิไ ด้ รั บ ยกเว้ น อากรตามกฎหมายว่า ด้ ว ยพิกั ด อัต ราศุ ล กากรหรื อกฎหมายอื่ น ให้ ถื อว่ าเป็ นการน าเข้ า มาใน
ราชอาณาจักรหรือนาเข้าสาเร็จในเวลาที่นาของเช่นว่านั้นออกจากเขตปลอดอากร
(10) การนาของในเขตปลอดอากรไปใช้เพื่อการบริโภคหรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ในการ
จัดตั้งเขตปลอดอากร ให้ ถือว่าเป็นการนาของออกจากเขตปลอดอากรเพื่อใช้ห รือจาหน่ายภายในราชอาณาจักร
ดังกล่าวในข้อ (9) เว้นแต่จะเป็นการกาจัดหรือทาลายเศษวัสดุ ของที่ เสียหาย ของที่ใช้ไม่ได้หรือของที่ไม่ได้ใช้ ซึ่งอยู่
ภายในเขตปลอดอากรโดยได้รับอนุญาตจากอธิบดี
(11) ของที่ปล่อยจากเขตปลอดอากรเพื่อนาเข้ามาในราชอาณาจักร ให้คานวณค่าภาษีตามสภาพของ ราคาของ และ
พิกัดอัตราศุลกากร ที่เป็นอยู่ในเวลาซึ่งได้ปล่อยของเช่นว่านั้นออกไปจากเขตปลอดอากรแต่ในกรณีที่ได้นาของที่มีอยู่
ในราชอาณาจักรเข้าไปในเขตปลอดอากร โดยของที่นาเข้าไปนั้นไม่มีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นอากร ไม่ต้องนาราคา
ของดังกล่าวมาคานวณค่าภาษี
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดตั้งเขตปลอดอากร
(1) สถานที่ที่ขอจัดตั้งเขตปลอดอากร ต้องอยู่ในบริเวณที่อธิบดีกรมศุลกากรเห็นว่าเหมาะสมและมีพื้นที่ต่อเนื่องกัน
และเป็นพื้นที่ที่กรมศุลกากรสามารถควบคุมการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรได้ โดยมีขนาดและสถานที่เหมาะสม
กับประเภทกิจการ
1.1 กรณีสถานที่จัดตั้งเขตปลอดอากรเฉพาะเพื่อประกอบการอุตสาหกรรมต้องเป็น
 ผู้ที่ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็นผู้ประกอบการเขตประกอบการอุตสาหกรรม
หรือ
 ผู้ที่ได้รับอนุมัติจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ให้เป็นเขตชุมชนอุตสาหกรรมประเภท
อาคารโรงงานเอกเทศ หรือ
 ผู้ที่ได้รับอนุญาตจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้ใช้พื้นที่ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป หรือ
 ผู้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสาหรับกิจการเขตอุตสาหกรรม
หรือกิจการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์หรือกิจการเขตอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ หรือ
 ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบอุตสาหกรรมอื่นใดที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
1.2 กรณีการจัดตั้งเขตปลอดอากรเพื่อการพณิชยกรรม ต้องเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับการนาเข้า/ ส่งออก ได้แก่
 การค้าหรือการบริการหรือการขนส่งระหว่างประเทศ

 การกระจายสินค้า คลังสินค้า การซื้อมาและขายไปหรือศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศ
 การแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ การประชุมระหว่างประเทศ
 การซ่อมหรืองานด้านวิศวกรรม การตรวจสอบ วิเคราะห์ และรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือ
ผลผลิตทางเกษตรกรรม
 กิจการอื่นที่อธิบดีเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ
ทั้งนี้ เขตปลอดอากรหนึ่งอาจเป็นเขตปลอดอากรเพื่อการประกอบอุตสาหกรรมหรือเพื่อ การพาณิชยกรรมหรือ
เพื่อกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในเขตเดียวกันก็ได้
(2) การจัดตั้งเขตปลอดอากรจะต้องไม่เป็นการจัดตั้งเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากรเพียงราย
เดียวหรือรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ
(3) เขตปลอดอากรต้องมีประตูเข้า–ออก และรั้วที่มั่นคงแข็งแรง เว้นแต่โดยสภาพของกิจการไม่จาเป็นต้องมีรั้ว หรือ
โดยสภาพแวดล้อมสามารถใช้สิ่งอื่นทดแทนรั้วได้
(4) ผู้ขอจัดตั้งเขตปลอดอากรต้องจัดให้มีสาธารณูปโภค ระบบควบคุมกาจัดมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้ อม สิ่งอานวย
ความสะดวกและบริการที่จาเป็น และห้ามมิให้จัดตั้งที่อยู่อาศัยในเขตปลอดอากร
(5) ผู้ขอจัดตั้งเขตปลอดอากรต้องจัดให้มีสถานที่ อาคาร สิ่งก่อสร้าง เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์สานักงานดังนี้
 สถานที่อันควรสาหรับเป็นที่ทาการสานักงานศุลกากร ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม โดยมีอุปกรณ์สานักงาน
และเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์สาหรับการบริหารสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
และระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็ กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange : EDI) และ การจัดวาง
ระบบสายสัญ ญาณสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการควบคุมการรับมอบ–ส่งมอบ การขนย้าย
การเก็บรักษา การควบคุมและตรวจปล่อยสินค้าด้วยระบบรหัสแถบเส้น (Bar Code System) หรือระบบ
ควบคุมที่ทันสมัยอย่างอื่นตามที่กรมศุลกากรกาหนดและเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีระบบควบคุมสินค้า ของผู้
ประกอบกิจ การภายในเขตปลอดอากร ตามมาตรฐานที่กรมศุล กากรกาหนด และอุปกรณ์เครื่องใช้ใ น
สานักงานเท่าที่จาเป็น
 สถานที่ต รวจของเข้ า - ออกอยู่ ในบริ เวณเดีย วกั น หรื อบริเ วณใกล้ เ คีย งกั บส านั กงานศุล กากรที่มี พื้น ที่
กว้างขวางเพียงพอกับการปฏิบั ติงานพร้อมทั้งต้องจัด ให้มีเครื่องมือเครื่องใช้สาหรับการตรวจสินค้าของ
เจ้าหน้าที่ ตามที่กรมศุลกากรกาหนด
 สถานีตรวจสอบ (Checking Post) ตั้งอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม แยกช่องทางเข้าและออกซึ่งแต่ละช่อง
ทางเข้า - ออก ความกว้างไม่น้อยกว่าช่องทางละ 3 เมตร และมีเครื่องชั่งน้าหนัก อิเล็ กทรอนิกส์ ประจา
บริเวณช่องทางเข้า -ออก ที่เชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์ได้ และมีบริเวณสถานที่จอดรถยนต์เพื่อตรวจ
ยานพาหนะและสินค้าชั่วคราว และเครื่องอานวยความสะดวกเครื่องมือเครื่องใช้ ที่ทันสมัยและจาเป็น เพื่อ

ใช้ในการปฏิบัติงานและการควบคุม เช่น โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่มีความสามารถในการบันทึกภาพ
เหตุการณ์ บุคคล หมายเลขทะเบียนยานพาหนะ หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ และหรือสิ่งของที่ผ่านเข้า ออก และเปิดตรวจสอบข้อมูลภาพย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า 60 วัน และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกับ
ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็ กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange : EDI) ของกรมศุลกากร
เป็นต้น ทั้งนี้ ตามความจาเป็นตามที่กรมศุลกากรกาหนด
 สถานที่อันควรสาหรับเป็นที่พักอาศัยของเจ้าหน้าที่ศุลกากรซึ่งอยู่นอกเขตปลอดอากร โดยอาจอยู่ในบริเวณ
เดียวกันหรือใกล้เคียงกับสานักงานศุลกากรตามความเหมาะสม
(6) ผู้ได้รับอนุมัติจัดตั้งเขตปลอดอากรต้องดูแลรักษาสถานที่ ระบบ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้จัดให้มีไว้ใช้ดังกล่าวข้างต้น
และจะต้องดูแลข้อมูลคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมที่จะให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบตลอดเวลา
รวมถึงการแก้ไขปรับปรุง การพัฒนาระบบ และจัดหาเพิ่มเติมตามที่กรมศุลกากรกาหนด
(7) ผู้ ได้รับ อนุมัติจั ดตั้งเขตปลอดอากรต้องไม่นาที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ ส่วนควบและอุปกรณ์ซึ่งใช้เป็นระบบ
สาธารณูปโภคหรือที่ดินที่ใช้เพื่อบริการสาธารณะ และเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์สานักงานและสิ่งอานวยควา ม
สะดวกต่าง ๆ ไปใช้เป็นหลักประกันหนี้หรือก่อให้เกิดภาระผูกพันไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม
(8) ผู้ได้รับอนุมัติจัดตั้งเขตปลอดอากรต้องดาเนินการจัดทาสัญญาประกันและทัณฑ์บน เพื่อประกันความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้น แก่กรมศุล กากร และเพื่อผู กพัน ให้ ปฏิบัติตามระเบียบข้ อบังคับที่กรมศุล กากรกาหนดและต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมสาหรับเขตปลอดอากร ตามที่รัฐมนตรีกาหนดในกฎกระทรวง
(9) ผู้ได้รับอนุมัติจัดตั้งเขตปลอดอากรต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง และประกาศกรมศุลกากรไม่ว่าจะเป็น
กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง และประกาศกรมศุลกากรที่ใช้บังคับอยู่แล้วหรือที่จะออกใช้บังคับต่อไปในภายหน้า
คุณสมบัติของผู้ขอจัดตั้งเขตปลอดอากร
(1) เป็นรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทมหาชนจากัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 หรือ
บริษัท จากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เฉพาะกรณีที่เป็นบริษัทจากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ช ย์ และประสงค์ ที่ จ ะขอจั ด ตั้ ง เขตปลอดอากรในเขตพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร นนทบุ รี ปทุ มธานี นครปฐม
สมุทรปราการ สมุทรสาคร และฉะเชิงเทรา จะต้องมีทุนจดทะเบียนชาระแล้ว ไม่ต่ากว่า 20 ล้านบาท ในเขตพื้นที่
อื่นจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วไม่ต่ากว่า 10 ล้านบาท หรือมีทุนจด ทะเบียนชาระแล้วในจานวนที่อธิบดีเห็นว่า
เหมาะสมกับประเภทของกิจการและเป็นกิจการที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง
(2) เป็นกิจการที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง
(3) เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง หรือเป็นผู้มีสิทธิบริหารจัดการในที่ดินหรือพื้นที่ที่ขอจัดตั้ง
(4) ต้องไม่เคยมีประวัติการกระทาความผิดอย่างร้ายแรงตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การศุลกากร ย้อนหลัง 3 ปี นับแต่วันยื่นคาขอ

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นคาขอจัดตั้งเขตปลอดอากร
(1) คาขอจัดตั้งเขตปลอดอากร
(2) สาเนาใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล
(3) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ออกให้ ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันยื่นคาขอ
(4) สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)
(5) งบการเงินที่ได้รับการรับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ย้อนหลัง 3 ปี
(6) สาเนาโฉนดที่ดิน หรือสาเนาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน หรือหนังสือ อนุญาตให้มีสิทธิในการบริหารจัดการในที่ดิน
หรือพื้นที่ที่ขอจัดตั้ง
(7) แผนที่โดยสังเขป แบบแปลนแผนผังของสถานที่ที่ขอจัดตั้ง และสิ่งปลูกสร้างขนาดไม่ต่ากว่า 40 x 60 ซ.ม.
(8)

หนังสือรับรองการก่อสร้าง และการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์สานักงาน สิ่งอานวยความสะดวก และ

สาธารณูปโภคที่จาเป็น เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข รวมทั้งกาหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนิน
โครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนพร้อมที่จะเปิดดาเนินการ
(9) กรณีที่ผู้ขอจัดตั้งเขตปลอดอากรเพื่อประกอบการอุตสาหกรรมให้ยื่น
 สาเนาหนังสืออนุญาตให้เป็นเขตประกอบอุตสาหกรรมหรือให้เป็นเขตอุตสาหกรรมประเภทอาคารโรงงาน
เอกเทศจากกระทรวงอุตสาหกรรม หรือ
 สาเนาหนังสืออนุญาตจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้ใช้พื้นที่ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป หรือ
 สาเนาหนังสือส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสาหรับกิจการเขตอุตสาหกรรม หรือ
กิจการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ หรือกิจการเขตอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ หรือ
 สาเนาหนังสืออนุญาต หรือหนังสือรับรองสาหรับอุตสาหกรรมอื่นใดที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ในกรณีที่พื้นที่ที่ขอจัดตั้งมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์แก่การ
เศรษฐกิจของประเทศอยู่ ก่อนแล้ว ให้แสดงหนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรองให้ประกอบการตามที่ได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(10) รายละเอียดโครงการจัดตั้งเขตปลอดอากร อย่างละ 2 ชุด
(10.1)

โครงการดาเนินงาน วัตถุประสงค์ ประเภทของกิจการหรือประเภทอุตสาหกรรมที่จะเข้ามา

ดาเนินการในเขตปลอดอากร
(10.2) แผนงาน แผนการบริหารจัดการ ระยะเวลาที่ใช้ดาเนินการจัดสร้างสิ่งปลูกสร้างสาธารณูปโภคและ
สิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ และกาหนดระยะเวลาการพัฒนาโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนแล้วเสร็จ
(10.3)

แผนการเงิน แหล่งเงินทุน และขนาดของการลงทุน

(10.4) แผนการขาย ให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือการใช้สิทธิครอบครองอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ เพื่อ
ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
(10.5)

แผนการดูแลรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะหรือข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนเพื่อ

บารุงรักษา ซ่อมแซม และเสริมสร้างระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความสะดวก
(10.6) โครงการที่จะขยายได้ในอนาคต (ถ้ามี)
(10.7)

อื่นๆ เช่น ผลที่จะเกิดจากการดาเนินการที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ มาตรการ

ป้องกันความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อม และมาตรการกาจัดมลภาวะและรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
* เอกสารในข้อ (1) – (10) จัดทาสาเนา 1 ชุด ยกเว้นข้อ( 7) ให้จัดทาสาเนา 2 ชุด เอกสารต้นฉบับและสาเนาทุกแผ่น
ให้ผู้มีอานาจ ลงนามและประทับตราบริษัท
การดาเนินการขอจัดตั้งเขตปลอดอากร
(1) ผู้ขอจัดตั้งเขตปลอดอากร จะต้องยื่นคาขอเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมเอกสารประกอบตามแบบที่กรมศุลกากร
ก าหนด ณ ส่ ว นหลั ก เกณฑ์ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ส านั ก สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี อ ากรกรมศุ ล กากร โดยต้ อ งก าหนด
วัตถุประสงค์และประเภทกิจการที่จะดาเนินการในเขตปลอดอากร พร้อมทั้งแผนงานและระยะเวลาของโครงการ
รวมทั้งแหล่งเงินทุน
(2) กรมศุลกากรจะตรวจสอบคาขอจัดตั้งฯ และเอกสารประกอบในเบื้องต้น หากคาขอจัดตั้งฯ รายละเอียดโครงการ
และเอกสารประกอบถูกต้องครบถ้วน กรมศุลกากรจะรับคาขอจัดตั้งฯ ไว้พิจารณาและนัดหมายให้ผู้ยื่นคาขอจัดตั้งฯ
นาเจ้าหน้าที่ศลุ กากรไปตรวจสอบสถานที่ที่ขอจัดตั้งภายในกาหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับคาขอจัดตั้งฯ
(3) กรมศุลกากรจะพิจารณาคาขอจัดตั้งฯ รายละเอียดโครงการและเอกสารประกอบรวมถึงผลการตรวจสอบสถานที่
และความเหมาะสมด้านอื่นๆ ในกรณีที่เอกสารและรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน กรมศุลกากรจะพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในกาหนดระยะเวลา 15 วัน นับแต่วันที่ได้ตรวจสอบสถานที่ หากพ้นกาหนดและกรมศุลกากรไม่มีหนังสือแจ้ง
ผลการพิจารณาหรือแจ้งเหตุขัดข้องประการใด ให้พึงถือว่ากรมศุลกากรได้อนุมัติให้จัดตั้งเขตปลอดอากรโดยปริยาย
(4)

ในกรณีที่กรมศุลกากรไม่เ ห็นชอบหรือไม่อนุญาตให้จัดตั้งเขตปลอดอากร ผู้ขอจัดตั้งเขตปลอดอากรมีสิทธิ

อุทธรณ์ต่อกรมศุล กากร โดยทาเป็นหนังสือระบุข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายอ้างอิงยื่นต่อสานักงาน
เลขานุการกรม ภายในกาหนดระยะเวลา 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับคาสั่งกรมศุลกากร ซึ่ง กรมศุลกากรจะได้วินิจฉัย
ให้ แล้ ว เสร็ จ ภายในกาหนด 30 วัน นั บ แต่วัน ที่ได้รับอุทธรณ์ หากกรมศุล กากรมิได้วินิจฉัยให้ แล้ ว เสร็จภายใน

กาหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่ากรมศุลกากรได้เห็นชอบหรือได้อนุมัติให้จัดตั้งเขตปลอดอากร และคาวินิจฉัยอุทธรณ์
ของกรมศุลกากรให้ถือเป็นที่สุ ด กรณีมีผู้ประกอบการในสถานที่ที่ขอจัดตั้งเขตปลอดอากรอยู่ก่อนแล้ว จะพิจารณา
ตรวจสอบคาขอของผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากรไปในคราวเดียวกันก็ได้
(5) เมื่อกรมศุลกากรได้อนุมัติให้จัดตั้งเขตปลอดอากรแล้ว
(5.1) ผู้ได้รับอนุมัติจัดตั้งเขตปลอดอากรจะต้องทาสัญ ญาประกันและทัณฑ์บนเพื่อประกันความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้น แก่กรมศุลกากรและเพื่อผู กพันให้ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่กรมศุล กากรกาหนด ตามแบบแนบท้าย
ประกาศนี้ภ ายในกาหนด 15 วัน นับ แต่วันที่อนุมัติ พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมสาหรับเขตปลอดอากรตามที่
รัฐมนตรีกาหนดโดยกฎกระทรวง
(5.2) ผู้ได้รับอนุมัติจัดตั้งเขตปลอดอากรจะต้องวางหนังสือค้าประกันของธนาคารเพื่อค้าประกันความรับผิดใน
ค่าภาษีอากร ภาระติดพัน ค่าเสี ย หายอื่น ใดตามสั ญญาประกันและทัณฑ์บน โดยกรณีพื้นที่ที่ขอจัดตั้งอยู่ในเขต
กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุ ทรปราการ สมุทรสาคร และ ฉะเชิงเทรา จะต้องวางหนังสือค้า
ประกันของธนาคารในวงเงิน 5 ล้านบาท

ส่วนในเขตพื้นที่อื่นจะต้องวางหนังสือค้าประกันของธนาคารในวงเงิน

2 ล้านบาท
(5.3) เมื่อผู้ได้รับอนุมัติจัดตั้งเขตปลอดอากร ได้ดาเนินการจัดทาสัญญาประกันและทัณฑ์บนและชาระ
ค่าธรรมเนียมประจาปี และวางหลักประกันเรียบร้อยแล้ว กรมศุลกากรจะออกใบอนุญาตเป็นผู้จัดตั้งเขตปลอดอากร
เพื่อให้ผู้จัดตั้งเขตปลอดอากรใช้เป็นหลักฐานในการดาเนินการต่อไป
(6) เมื่อผู้ได้รับอนุมัติจัดตั้งเขตปลอดอากรดาเนินการก่อสร้างอาคาร สถานที่ สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ จัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้ สิ่งอานวยความสะดวกอื่น ๆ รวมทั้งจัดการเรื่องสาธารณูปโภคที่จาเป็นในการประกอบกิจการเขต
ปลอดอากรแล้วเสร็จตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กรมศุลกากรกาหนด และตามคาขอจัดตั้งฯ รวมทั้งเอกสารประกอบ
และพร้อมที่จะเปิดดาเนินการ ให้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนหลักเกณฑ์สิทธิประโยชน์ สานักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
กรมศุลกากร เพื่อนัดหมายเจ้าหน้าที่ไปทาการตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ที่ขอเปิดดาเนินการ หากพบว่า
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ให้ไว้ กรมศุลกากรจะอนุมัติให้เปิดดาเนินการ และออกประกาศกรมศุลกากร
เรื่อง การเปิดดาเนินการเขตปลอดอากรให้ทราบทั่วกัน พร้อมคืนหนังสือค้าประกันของธนาคารที่ผู้ได้รับอนุมัติจัดตั้งฯ
ได้วางค้าประกันไว้
(7) หากผู้ขอจัดตั้งไม่สามารถดาเนินการตามหนังสือรับรองการก่อสร้างฯ ให้พร้อมที่จะเปิดดาเนินการและแล้วเสร็จ
ภายในกาหนดเวลาที่กาหนดไว้ในหนังสือ รับรองการก่อสร้าง กรมศุลกากรจะเรียกหลักประกันเพิ่มเติมให้คุ้มค่าภาษี
อากรที่ อาจพึงต้องชาระ และ/หรือบังคับเรียกค่าเสียหายตามสัญญาประกันและทัณฑ์บน แต่หากผู้ขอจัดตั้งได้ยื่นคา

ร้องขอขยายเวลาออกไปโดยมีเหตุผลอันสมควร กรมศุลกากรอาจพิจารณาขยายเวลาออกไปก็ได้ แต่ต้องไม่เกิน 1 ปี
นับจากวันที่ครบกาหนด
คุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร
(1) เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย และมีฐานะการเงินมั่นคง เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรือพื้นที่ที่ขอ
ประกอบกิจ การในเขตปลอดอากร กรณีที่ไม่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ให้ยื่นคาร้องขอผ่อนผันพร้อมคาร้องขอ
ประกอบกิจการ ซึ่งอธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายจะพิจารณาอนุมัติผ่อนผันให้ตามความจาเป็น และเหมาะสม
(2) ได้รับความยินยอมจากผู้ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเขตปลอดอากร
(3) ผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากรต้องดาเนินกิจการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเขตปลอดอากรหรือ
กิจการอื่นใดที่อธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายเห็นว่าเป็นประโยชน์ก่อการเศรษฐกิจของประเทศ
(4) ต้องไม่เคยมีประวัติการกระทาความผิดอย่างร้ายแรงตามกฎหมายว่าด้วยศุ ลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การศุลกากร ย้อนหลัง 3 ปี นับแต่วันยื่นคาขอ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกอบกิจการในเขตปลอดอากร
(1) ผู้ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร ต้องจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์สานักงาน เครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่มีระบบควบคุมบัญชีแบบอิเล็ กทรอนิกส์ (Inventory Control) เกี่ยวกับการนาเข้า - ส่งออก ของ
คงเหลือในสถานประกอบกิจการในเขตปลอดอากรที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์สาหรับการบริหารสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีอากรและระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็ กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange : EDI)
อุปกรณ์ระบบรหัสแถบเส้น (Bar Code System) หรือระบบควบคุมที่ ทันสมัยอย่างอื่นตามที่กรมศุลกากรกาหนด
และต้องดูแลข้อมูล คอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย พร้อมที่จะให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบได้ตลอดเวลา
(2) ผู้ได้รับอนุมัตใิ ห้เป็นผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากรต้องดูแลรักษาระบบ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ได้จัดให้มีไว้ใช้
ดังกล่าวข้างต้น รวมตลอดถึงการแก้ไขปรับปรุงการพัฒนาระบบ และจัดหาเพิ่มเติมตามที่กรมศุลกากรกาหนด
(3) ผู้ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากรต้องรับผิดที่ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหายทั้ง
ปวง สาหรับของที่สูญหายหรือถูกทาลายในระหว่างการเคลื่อนย้ายเข้าไปในหรือออกจากเขตปลอดอากร หรือในขณะ
ที่อยู่ในเขตปลอดอากรจนกว่าจะผ่านการตรวจปล่อยพ้นไปจากอารักขาของพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเกิดจากการ
กระทาของบุคคลใด ทั้งที่ได้กระทาโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อและไม่ว่าจะเกิดขึ้นเพราะเหตุที่ได้ปฏิบัติฝ่าฝืนหรือ
ละเมิดกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับกรมศุลกากร หรือเพราะปฏิบัติผิดเงื่อนไขในสัญญาหรืออุบัติเหตุ เช่น อัคคีภัย
โจรกรรม

(4) ผู้ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากรจะต้องอานวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ศุลกากรที่มี
หน้าที่กากับการ เพื่อปฏิบัติการตามหน้าที่และในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีของที่ยังมิได้เสียค่าภาษีอากรหรือของ
ที่หลีกเลี่ยงค่าภาษีอากรหรือของต้องกากัดหรือต้องห้าม หรือของที่ไม่ได้รับอนุญาตให้นาเข้าไปในเขตปลอดอากร
ผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากรต้องยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานประกอบกิจการ เพื่อสอบถาม
ข้อเท็จจริงหรือเพื่อตรวจสอบเอกสารหรือของใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(5)

ผู้ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากรจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยศุ ลกากร ระเบียบ

คาสั่ง และประกาศกรมศุลกากร ทั้งที่ใช้บังคับอยู่หรือที่จะออกใช้บังคับต่อไปภายหน้า รวมทั้งข้อกาหนดตามสัญญา
ประกันและทัณฑ์บน โดยเคร่งครัด
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นคาขอเป็นผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร
(1) คาขอเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบ
(2) สาเนาใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล
(3) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันยื่นคาขอ
(4) สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)
(5) สาเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในที่ดินที่ขอประกอบกิจการ
(6) หนังสือยินยอมจากผู้ได้รับอนุมัติจัดตั้งเขตปลอดอากร
(7) งบการเงินที่ได้รับการรับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตย้อนหลัง 3 ปี หรือผลการดาเนินงานอย่างอื่น
(8) แบบแปลนแผนผังสถานที่ตั้งสถานประกอบกิจการในเขตปลอดอากร
(9) รายละเอียดการขอประกอบกิจการในเขตปลอดอากร
9.1 วัตถุประสงค์
9.2 ประเภทของกิจการ
9.3 แผนงานและกระบวนการผลิต
9.4 แหล่งเงินทุน
*เอกสารในข้อ (1 – 9) จัดทาสาเนา 1 ชุด ยกเว้นข้อ(8) ให้จัดทาสาเนา 2 ชุด เอกสารต้นฉบับและสาเนาทุกแผ่นให้
ผู้มีอานาจ ลงนามและประทับตราบริษัท
กรณีสถานที่ที่ขอจัดตั้งเขตปลอดอากรมีผู้ประกอบการในเขตดังกล่าวอยู่ก่อนแล้ว ผู้ประกอบการสามารถยื่นคาขอเป็น
ผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากรไปในคราวเดียวกัน หรือภายหลังที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเขตปลอดอากรแล้วก็ได้

การดาเนินการเป็นผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร
(1) ผู้ประสงค์จะยื่นคาขอประกอบกิจการในเขตปลอดอากร ต้องยื่นคาขอ ณ ส่วนหลักเกณฑ์สิทธิประโยชน์ สานัก
สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร กรมศุลกากร โดยมีรายละเอียดและเอกสารประกอบ
(2) กรมศุลกากรจะตรวจสอบและพิจารณาคาขอประกอบกิจการในเขตปลอดอากร และจะแจ้งผลการพิจารณาให้
ทราบในกาหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับคาขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน หากพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวให้พึงถือ
ว่ากรมศุลกากรได้อนุมัติแล้ว ในกรณีที่กรมศุลกากรไม่เห็นชอบหรือไม่อนุญาตให้เป็นผู้ประกอบกิจการในเขต ปลอด
อากร ผู้ขอเป็นผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากรมีสิทธิอุทธรณ์ต่อกรมศุลกากร โดยปฏิบัติเช่นเดียวกับการอุทธรณ์
ของผู้ขอจัดตั้งเขตปลอดอากร
(3) เมื่อกรมศุลกากรได้แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติแล้ว ให้ผู้ได้รับอนุมัติมาดาเนินการจัดทาสัญญาประกันและทัณฑ์
บนตามแบบ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่อนุมัติเพื่อประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กรมศุลกากรและ เพื่อผูกพัน
ให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่กรมศุลกากรกาหนด
(4) เมื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติได้ดาเนินการทาสัญญาประกันและทัณฑ์บนเรียบร้อยแล้ว กรมศุลกากรจะออกใบรับรองเป็น
ผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากรแก่ผู้ที่ได้รับอนุมัติเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการผ่านพิธีการศุลกากรต่อไป
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