
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขออนญุำตจดัต ัง้เขตปลอดอำกร (N) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ผูใ้ดประสงคจ์ะขออนุญาตจัดตัง้เขตปลอดอากร ใหย้ืน่ค าขอตอ่อธบิดกีรมศลุกากรตามแบบแนบทา้ยประกาศกรมศลุกากร 

ที ่110/2561 พรอ้มดว้ยเอกสารและหลักฐาน 

คณุสมบัตแิละลักษณะตอ้งหา้มของผูย้ืน่ค าขอรับใบอนุญาตจัดตัง้เขตปลอดอากร  

ผูย้ืน่ค าขอรับใบอนุญาตตอ้งมคีณุสมบัตแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัตอ่ไปนี้ 

(1) คณุสมบตั ิ

(ก) เป็นรัฐวสิาหกจิทีม่กีฎหมายจัดตัง้ บรษัิทจ ากดั หรอืบรษัิทมหาชนจ ากัด กรณีบรษัิทจ ากดั ตอ้งมทีนุจดทะเบยีนที่

ช าระแลว้เป็นเงนิไม่ต า่กวา่หกสบิลา้นบาท เวน้แตเ่ป็นผูข้อจัดตัง้เขตปลอดอากรในพืน้ทีเ่ขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษ หรอืพืน้ที่

โครงการเมอืงตน้แบบ สามเหลีย่มมั่นคง มั่งคัง่ ยั่งยนื ตอ้งมทีนุจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้เป็นเงนิไมต่ า่กวา่สบิลา้นบาท 

(ข) มกีรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครอง หรอืมสีทิธบิรหิารจัดการในทีด่นิหรอืพืน้ทีท่ีข่อจัดตัง้เขตปลอดอากร หรอืมหีลกัฐาน

แสดงการจะไดม้าซึง่กรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองในทีด่นิหรอืพืน้ที ่หรอืกรณีทีด่นิทีข่อจัดตัง้มกีารจดทะเบยีนจ านองตอ้งให ้

ผูรั้บจ านองยนิยอมใหด้ าเนนิการจัดตัง้เป็นเขตปลอดอากรได ้

(ค) เป็นกจิการทีม่ฐีานะการเงนิทีม่ั่นคง โดยพจิารณาจากงบการเงนิทีผู่ส้อบบญัชรัีบอนุญาตรับรอง ซึง่ตอ้งไมม่ผีลการ

ด าเนนิงานขาดทนุสะสมเกนิกวา่รอ้ยละหา้สบิของทนุจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ ส าหรับนติบิคุคลทีจ่ดทะเบยีนใหมแ่ละยังไมม่งีบ

การเงนิทีผู่ส้อบบญัชรัีบอนุญาตรับรอง ใหเ้สนอรายงานการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการประกอบการพจิารณาแทน ทัง้นี ้

รูปแบบและสาระส าคญัของรายงานการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการใหเ้ป็นไปตามแบบแนบทา้ยประกาศกรมศลุกากร ที ่
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(2) ลกัษณะตอ้งหา้ม 

(ก) เป็นผูอ้ยูใ่นระหวา่งถกูสัง่พักใชใ้บอนุญาต 

(ข) เคยถกูเพกิถอนใบอนุญาต เวน้แตถ่กูเพกิถอนใบอนุญาตมาแลว้กอ่นวนัยืน่ค าขออนุญาตเกนิสามปี 

 

หลกัเกณฑ ์และเงือ่นไขการขอรับใบอนุญาตจัดตัง้เขตปลอดอากร  

1. การขอจัดตัง้เขตปลอดอากรใหด้ าเนนิการไดเ้พือ่ประกอบกจิการ ดงัตอ่ไปนี้ 

(1) การประกอบอตุสาหกรรม 

(2) การประกอบพาณชิยกรรม 

(3) เขตปลอดอากร ณ สนามบนิระหวา่งประเทศ ทา่เรอืรับอนุญาต หรอืพืน้ทีอ่ ืน่ทีอ่ธบิดเีห็นชอบ 

(4) กจิการประเภทปิโตรเลยีมหรอืปิโตรเคมทีีเ่ป็นของเหลว 

(5) กจิการอืน่ทีอ่ธบิดพีจิารณาเห็นวา่เป็นประโยชนต์อ่การเศรษฐกจิของประเทศ 

การขอจัดตัง้เขตปลอดอากรตามขอ้ 1 อาจขอจัดตัง้เพือ่ด าเนนิกจิการอยา่งใดอยา่งหนึง่หรอืหลายอยา่งในเขตพืน้ทีเ่ดยีวกันก็ได  ้

2. การขอจัดตัง้เขตปลอดอากรเพือ่การประกอบอตุสาหกรรม ตอ้งมสีถานทีท่ีม่ขีนาดและพืน้ทีเ่หมาะสมกับประเภทกจิการ และ

เป็นพืน้ทีท่ีส่ามารถประกอบอตุสาหกรรมไดต้ามกฎหมาย หรอืไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

3. การขอจัดตัง้เขตปลอดอากรเพือ่การประกอบพาณชิยกรรม ตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไขดงัตอ่ไปนี้ 

(1) ไมเ่ป็นการจัดตัง้เพือ่ประโยชนข์องผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบกจิการในเขตปลอดอากรรายใดรายหนึง่เทา่นัน้ 

(2) ใหบ้รกิารในรูปแบบสาธารณะ 

(3) มพีืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่หา้สบิไร่ และตัง้อยูใ่นรัศมไีมเ่กนิหา้สบิกโิลเมตรจากบรเิวณสนามบนิระหวา่งประเทศ ทา่เรอื จดุ

ผา่นแดนถาวร เขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษ ระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก หรอืพืน้ทีอ่ ืน่ทีอ่ธบิดเีห็นชอบ 

(4) มลีกัษณะเป็นศนูยก์ระจายสนิคา้ระหวา่งประเทศหรอืเขตอตุสาหกรรมโลจสิตกิส ์

กจิการตามวรรคหนึง่ตอ้งเป็นกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกับการน าของเขา้ การสง่ของออก กจิการทีเ่กีย่วเนื่องกับการประกอบ

อตุสาหกรรม กจิการทีเ่กีย่วกบัการเพิม่มลูคา่สนิคา้ หรอืกจิการอืน่อนัเป็นประโยชน์ตอ่เศรษฐกจิของประเทศ ไดแ้ก่ 

- การคา้ การบรกิาร หรอืการขนสง่ระหวา่งประเทศ 

- การกระจายสนิคา้ คลงัสนิคา้ การซือ้มาและขายไป 

- การบรรจ ุการแบง่บรรจ ุการบรรจใุหม ่ในเชงิพาณชิยกรรม 

- การปิดฉลากหรอืเครือ่งหมายอืน่ใด การปิดฉลากใหม่ 

- การแสดงสนิคา้หรอืนทิรรศการ การประชมุระหวา่งประเทศ 

- การซอ่มแซม และงานดา้นวศิวกรรม ในเชงิพาณชิยกรรม 

- การตรวจสอบ วเิคราะห ์และรับรองคณุภาพของผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรมหรอืผลผลติทางเกษตรกรรม 



- การประกอบกจิการในลักษณะของโรงพักสนิคา้นอกเขตท าเนยีบทา่เรอื ส าหรับการขนสง่ตอ่เนือ่งหลายรูปแบบ และ/หรอืการ

ขนสง่ดว้ยระบบตูค้อนเทนเนอรบ์รรจสุนิคา้ของผูน้ าของเขา้หรอืผูส้ง่ของออกมากกวา่หนึง่ราย 

4. การขอจัดตัง้เขตปลอดอากร ณ สนามบนิระหวา่งประเทศ หรอืทา่เรอืรับอนุญาต หรอืพืน้ทีอ่ ืน่ทีอ่ธบิดเีห็นชอบ ตอ้งเป็นไป

ตามเงือ่นไข ดงัตอ่ไปนี้ 

(1) เป็นกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกับการน าของเขา้ การสง่ของออก การถา่ยล า การผ่านแดน การเปลีย่นแปลงรูปแบบของการ

ขนสง่ การเก็บรักษาสนิคา้ หรอืกจิการทีเ่กีย่วกบัการเพิม่มลูคา่สนิคา้ ไดแ้ก ่

- กจิการโรงพักสนิคา้ ณ ทา่หรอืทีท่ีน่ าของเขา้หรอืสง่ของออก 

- การคา้ การบรกิาร หรอืการขนสง่ระหวา่งประเทศ 

- การแบง่แยกกอง การจัดประเภท การคดัเลอืก 

- การบรรจ ุการแบง่บรรจ ุการบรรจใุหม ่

- การปิดฉลากหรอืเครือ่งหมายอืน่ใด การปิดฉลากใหม่ 

- การผสม/ประกอบ (Combined cargo or Consolidated cargo) 

- การซอ่มหรอืสรา้งอากาศยานหรอืเรอื ชิน้สว่น อปุกรณ์ เครือ่งใชข้องอากาศยานหรอืเรอื รวมทัง้ภาชนะทีใ่ชใ้นการขนสง่ 

- การเก็บของใชส้ ิน้เปลอืงในเรอืหรอือากาศยานทีเ่ดนิทางไปตา่งประเทศ รวมทัง้น ้ามันเชือ้เพลงิ น ้ามันหลอ่ลืน่ หรอืพลังงาน

อยา่งอืน่ 

(2) มพีืน้ทีโ่รงพักสนิคา้หรอืทีม่ั่นคง ส าหรับตรวจและเก็บหรอืตรวจปลอ่ยของน าเขา้หรอืของสง่ออกทียั่งมไิดเ้สยีอากร 

5. การขอจัดตัง้เขตปลอดอากรเพือ่ประกอบกจิการประเภทปิโตรเลยีมหรอืปิโตรเคมทีีเ่ป็นของเหลว ตอ้งมลีกัษณะบรกิาร

สาธารณะหรอืสามารถใหบ้รกิารสาธารณะได ้โดยรับเก็บปิโตรเลยีมหรอืปิโตรเคมทีีเ่ป็นของเหลว หรอืผสมผลติภัณฑจ์าก

ปิโตรเลยีมหรอืปิโตรเคมทีีเ่ป็นของเหลว หรอืผสมผลติภัณฑจ์ากปิโตรเลยีมหรอืปิโตรเคมทีีเ่ป็นของเหลวกบัวสัดอุืน่ หรอื

ด าเนนิการอืน่ใด โดยถังส าหรับเก็บปิโตรเลยีมหรอืปิโตรเคมทีีเ่ป็นของเหลวตอ้งมปีรมิาตรความจรุวมกนัไมน่อ้ยกวา่หนึง่แสน

ลกูบาศกเ์มตรหรอืหนึง่รอ้ยลา้นลติร 

ใหถ้อืวา่ทอ่ ทาง หรอืที ่ซึง่ใชส้ าหรับเก็บรักษา ขนยา้ย หรอืขนสง่ เป็นสว่นหนึง่ของเขตปลอดอากรดว้ย 

6. การขอจัดตัง้เขตปลอดอากรเพือ่ประกอบกจิการอืน่ทีเ่ป็นประโยชนแ์กก่ารเศรษฐกจิของประเทศ ตอ้งมสีถานทีท่ีต่ัง้อยูใ่น

บรเิวณทีอ่ธบิดเีห็นวา่เหมาะสมและสามารถควบคมุการใชส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษีอากรได ้และตอ้งไดรั้บอนุญาตเป็นหนังสอืจาก

หน่วยงานซึง่มอี านาจพจิารณาอนุญาตตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งตามวตัถปุระสงคใ์นการจัดตัง้เขตปลอดอากร เชน่ ศนูยซ์อ่มหรอื

สรา้งอากาศยานหรอืเรอื ครัวการบนิ โรงผลติกระแสไฟฟ้า อตุสาหกรรมผลติพลงังานทดแทนหรอืพลงังานแสงอาทติย ์

อตุสาหกรรมผลติไบโอดเีซลทีไ่ดรั้บความเห็นชอบจากกระทรวงพลงังาน อตุสาหกรรมวจิัยและพัฒนาผลติภัณฑ ์หรอืนวตักรรม

ตน้แบบ อตุสาหกรรมเครือ่งมอืแพทยแ์ละอปุกรณ์ทางการแพทย ์เป็นตน้ 

 

วธิกีารยืน่ค าขอรับใบอนุญาตจัดตัง้เขตปลอดอากร 

1. ผูใ้ดประสงคจ์ะขออนุญาตจัดตัง้เขตปลอดอากร ใหย้ืน่ค าขอตอ่อธบิดตีามแบบแนบทา้ยประกาศกรมศลุกากร ที ่110/2561 ณ 

ส านักสทิธปิระโยชน์ทางภาษีอากร กรมศลุกากร 

การยืน่ค าขอในพืน้ทีเ่ขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษหรอืพืน้ทีโ่ครงการเมอืงตน้แบบ สามเหลีย่มมั่นคง มั่งคัง่ ยั่งยนื อาจยืน่ค า

ขอรับใบอนุญาต ณ ดา่นศลุกากร หรอืส านักงานศลุกากรทีก่ ากบัดแูลพืน้ทีก็่ได ้

2. ผูป้ระสงคจ์ะขออนุญาต ใหย้ืน่ค าขอ พรอ้มดว้ยเอกสารและหลกัฐาน ดงัตอ่ไปนี้ 

2.1 รายละเอยีดโครงการจัดตัง้เขตปลอดอากร อยา่งละ 2 ชดุ 

2.1.1 โครงการและวัตถปุระสงค ์ประเภทหรอืกลุม่อตุสาหกรรมหรอืกลุม่กจิการเป้าหมายทีจ่ะเขา้มาด าเนนิการใน

เขตปลอดอากร 

2.1.2 แผนงานปรับปรุงทีด่นิหรอืพืน้ทีเ่พือ่ใชเ้ป็นเขตปลอดอากร การจัดใหม้รีะบบสาธารณูปโภคและสิง่อ านวย

ความสะดวก แผนผังการใชป้ระโยชนใ์นทีด่นิหรอืพืน้ที ่แผนการบรหิารจัดการเขตปลอดอากร ระยะเวลาทีใ่ชด้ าเนนิการจัดสรา้ง

สิง่ปลกูสรา้งสาธารณูปโภคและสิง่อ านวยความสะดวกอืน่   และก าหนดระยะเวลาการพัฒนาโครงการตัง้แตเ่ริม่ตน้จนแลว้เสร็จ 

2.1.3 แผนการเงนิ แหลง่เงนิทนุและขนาดของการลงทนุ 

2.1.4 แผนการขาย ใหเ้ชา่ ใหเ้ชา่ซือ้ หรอืการใชส้ทิธคิรอบครองอสงัหารมิทรัพยห์รอืสงัหารมิทรัพย ์เพือ่ใชส้ทิธิ

ประโยชน์ทางภาษีอากร 

2.1.5 แผนการดแูลรักษาสาธารณูปโภคและบรกิารสาธารณะหรอืขอ้เสนอเกีย่วกับการจัดตัง้กองทนุเพือ่บ ารุงรักษา 

ซอ่มแซม และเสรมิสรา้งระบบสาธารณูปโภคและสิง่อ านวยความสะดวก 

2.1.6 โครงการทีจ่ะขยายไดใ้นอนาคต (ถา้ม)ี 



2.1.7 อืน่   เชน่ ผลทีจ่ะเกดิจากการด าเนนิการทีเ่ป็นประโยชนแ์กก่ารเศรษฐกจิของประเทศ มาตรการป้องกนัความ

ปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิ รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มของโครงการทีไ่ดรั้บความเห็นชอบแลว้ (ถา้ม)ี และ

มาตรการก าจัดมลภาวะและรักษาสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ 

2.2 เอกสารประกอบการพจิารณา อย่างละ 2 ชดุ เวน้แต ่รายการที ่2.2.5 จ านวน 3 ชดุ 

2.2.1 แสดงและรับรองหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล และบญัชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้ (แบบ บอจ. 5) ออกไมเ่กนิ

หกเดอืน กอ่นวนัทีย่ืน่ค าขอ 

2.2.2 แสดงและรับรองบัตรประจ าตวัประชาชน หรอืหนังสอืเดนิทางของกรรมการนติบิคุคลผูม้อี านาจลงนาม 

2.2.3 งบการเงนิทีผู่ส้อบบญัชรัีบอนุญาตรับรอง หรอืกรณีนติบิคุคลทีจ่ดทะเบยีนใหมแ่ละยังไมม่งีบการเงนิทีผู่ส้อบ

บญัชรัีบอนุญาตรับรองตอ้งเสนอรายงานการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการตามแบบแนบทา้ยประกาศกรมศลุกากร ที ่

110/2561 

2.2.4 เอกสารแสดงกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครอง หรอืสทิธบิรหิารจัดการในทีด่นิหรอืพืน้ทีท่ีข่อจัดตัง้เขตปลอด

อากร หรอืหลกัฐานแสดงการจะไดม้าซึง่กรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองในทีด่นิหรอืพืน้ที ่หรอืกรณีทีด่นิทีข่อจัดตัง้มกีารจด

ทะเบยีนจ านองตอ้งใหผู้รั้บจ านองยนิยอมใหด้ าเนนิการจัดตัง้เป็นเขตปลอดอากรได  ้

2.2.5 แบบแปลนแผนผังของสถานทีท่ีข่อจัดตัง้และสิง่ปลกูสรา้ง ขนาดไมต่ า่กวา่ 40 x 60 ซ.ม. 

2.2.6 หนังสอืรับรองการกอ่สรา้ง และการจัดหาเครือ่งมอื เครือ่งใช ้อปุกรณ์ส านักงาน สิง่อ านวยความสะดวกและ

สาธารณูปโภคทีจ่ าเป็น เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข รวมทัง้ก าหนดขัน้ตอนและระยะเวลาในการด าเนนิโครงการ

ตัง้แตเ่ริม่ตน้จนพรอ้มทีจ่ะเปิดด าเนนิการ 

2.2.7 หนังสอืใหค้วามยนิยอมในการเปิดเผยขอ้มูลเครดติและขอ้มลูสว่นบคุคลตามแบบแนบทา้ยประกาศกรม

ศลุกากร ที ่110/2561 

2.2.8 หนังสอือนุญาตตามกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

2.2.9 กรณีทีผู่ข้อรับใบอนุญาตจัดตัง้เขตปลอดอากร เพือ่ประกอบการอตุสาหกรรม ใหย้ืน่หนังสอือนุญาตหรอื

หนังสอืรับรองจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

2.2.10 กรณีผูข้อรับใบอนุญาตจัดตัง้เขตปลอดอากรประเภทปิโตรเลยีมหรอืปิโตรเคมทีีเ่ป็นของเหลว (ขปต.) ใหย้ืน่

เอกสารเพิม่เตมิ ดงันี้ 

(1) ใบอนุญาตใชส้ถานทีเ่ก็บรักษาน ้ามันเชือ้เพลงิ ตามมาตรา 21 แหง่พระราชบญัญัตคิวบคมุน ้ามันเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2542 หรอื

ใบอนุญาตอืน่ตามกฎหมายดงักลา่ว 

(2) ใบรับรองการตรวจและรับรองปรมิาตรความจปุระจ าถังและทอ่ทางจา่ยของกรมศลุกากรหรอืกรมสรรพสามติหรอืหน่วยงาน

เอกชนทีก่รมศลุกากรรับรอง 

2.2.11 กรณีผูข้อรับใบอนุญาตจัดตัง้เขตปลอดอากรประเภทปิโตรเลยีมหรอืปิโตรเคมทีีเ่ป็นของเหลว (ขปต.) ทีม่ี

ท าเนยีบทา่เรอื ตอ้งมเีอกสารหลกัฐานและปฏบิัตติามหลกัเกณฑก์ารจัดตัง้ท าเนยีบทา่เรอื และใหย้ืน่เอกสารเพิม่เตมิ ดงันี้ 

(1) หนังสอือนุญาตหรอืใบอนุญาตของส านักสง่เสรมิการขนสง่ทางน ้า และพาณชิยน์าว ีกระทรวงคมนาคมใหเ้ป็นผูจ้ัดตัง้

ท าเนยีบทา่เรอืสาธารณะ ตามมาตรา 38 และมาตรา 46 ทว ิแหง่พระราชบัญญัตกิารเดนิเรอืในน่านน ้าไทย พ.ศ. 2456 ซึง่แกไ้ข

เพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตกิารเดนิเรอืในน่านน ้าไทย (ฉบบัที ่9) พ.ศ. 2543 

(2) หนังสอืหรอืใบอนุญาตใหป้ระกอบกจิการทา่เรอืเดนิทะเลจากส านักสง่เสรมิการขนสง่ทางน ้าและพาณชิยนาว ีกระทรวง

คมนาคม ตามมาตรา 25 แหง่พระราชบญัญัตสิง่เสรมิการพาณชิยน์าว ีพ.ศ. 2521 

(3) เอกสารหลักฐานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี 

กรณีผูย้ืน่ค าขอรับใบอนุญาต ไมไ่ดย้ืน่เอกสารทีส่ว่นราชการออกให ้พนักงานศลุกากรจะด าเนนิการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่

หน่วยงานราชการออกให ้เพือ่ประกอบการพจิารณา 

 

วธิกีารอนุญาตจัดตัง้เขตปลอดอากร 

1. เมือ่พนักงานศลุกากรไดรั้บค าขอแลว้ ใหต้รวจสอบรายละเอยีดในค าขอ เอกสารและหลักฐาน วา่มคีวามถกูตอ้งครบถว้น

หรอืไม่ 

ในกรณีทีพ่นักงานศลุกากรตรวจสอบแลว้เห็นวา่รายละเอยีดในค าขอ เอกสารหรอืหลกัฐานไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น ให ้

พนักงานศลุกากรแจง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ืน่ค าขอแกไ้ขเพิม่เตมิค าขอ จัดสง่เอกสารหรอืหลกัฐานใหถ้กูตอ้งและครบถว้น ภายใน

ระยะเวลาสามสบิวนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บแจง้ 

ในกรณีทีผู่ย้ ืน่ค าขอไมแ่กไ้ขเพิม่เตมิค าขอ หรอืไมจั่ดสง่เอกสารหรอืหลกัฐานใหถ้กูตอ้งและครบถว้นภายในก าหนดเวลา

สามสบิวนั ใหถ้อืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอและใหจ้ าหน่ายเรือ่งออกจากสารบบ และใหพ้นักงานศลุกากรแจง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ืน่

ค าขอทราบ 



ในกรณีทีพ่นักงานศลุกากรตรวจสอบแลว้เห็นวา่ รายละเอยีดในค าขอ เอกสารและหลักฐานถกูตอ้งและครบถว้น จะรับค า

ขอไวพ้จิารณาตอ่ไป 

2. เมือ่พนักงานศลุกากรรับค าขอไวพ้จิารณาแลว้ ใหต้รวจสอบคณุสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหา้มของผูย้ืน่ค าขอ และความ

เหมาะสมของพืน้ทีท่ีจ่ะจัดตัง้เขตปลอดอากร โดยนัดหมายผูย้ืน่ค าขอไปตรวจสอบสถานทีท่ีข่อจัดตัง้โดยเร็ว 

เมือ่พนักงานศลุกากรตรวจสอบแลว้เห็นวา่ถกูตอ้งและครบถว้นตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีก่ าหนด ใหเ้สนอความเห็น

พรอ้มค าขอ เอกสารหรอืหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้ง ตอ่อธบิดเีพือ่พจิารณาภายในสามสบิวนัท าการนับแตว่นัทีไ่ดรั้บค าขอ 

3. ใหอ้ธบิดพีจิารณาค าขออนุญาตใหแ้ลว้เสร็จภายในสบิหา้วันท าการนับแตว่นัทีไ่ดรั้บความเห็น พรอ้มค าขอ เอกสารหรอื

หลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้ง ของพนักงานศลุกากร 

ในกรณีทีอ่ธบิดมีคี าสัง่อนุญาต ใหแ้จง้ค าสัง่ดงักลา่วเป็นหนังสอืแกผู่ย้ืน่ค าขอทราบ และใหผู้ย้ืน่ค าขอมาจัดท าสญัญา

ประกนัและทณัฑบ์นตามขอ้ ๔ ตอ่ไป 

ในกรณีทีอ่ธบิดมีคี าสัง่ไม่อนุญาต ใหแ้จง้ค าสัง่ดงักลา่วเป็นหนังสอืใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบ ทัง้นี ้ใหร้ะบเุหตผุลของการไม่

อนุญาต รวมทัง้แจง้สทิธอิทุธรณ์ การยืน่ค าอทุธรณ์ และระยะเวลาส าหรับการอทุธรณ์ใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบดว้ย 

4. เมือ่ผูย้ืน่ค าขอไดรั้บหนังสอืแจง้ค าสัง่อนุญาตแลว้ ใหม้าจัดท าสญัญาประกนัและทณัฑบ์นตามแบบแนบทา้ยประกาศกรม

ศลุกากร ที ่110/2561 เพือ่ประกนัความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ พรอ้มทัง้ช าระคา่ธรรมเนยีมใบอนุญาตและคา่ธรรมเนยีมรายปี 

รวมทัง้วางหนังสอืค ้าประกนัของธนาคารซึง่มวีงเงนิหา้ลา้นบาท เวน้แตก่ารจัดตัง้เขตปลอดอากรในพืน้ทีท่ีต่ัง้อยูใ่นเขตพัฒนา

เศรษฐกจิพเิศษ และพืน้ทีโ่ครงการเมอืงตน้แบบ สามเหลีย่มมั่นคง มั่งคัง่ ย่ังยนื ผูย้ืน่ค าขอตอ้งวางหนังสอืค ้าประกนัของธนาคาร

ซึง่มวีงเงนิสองลา้นบาท ภายในสามสบิวนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บหนังสอืแจง้ 

กรณีผูย้ืน่ค าขอไม่ด าเนนิการหรอืด าเนนิการไม่ครบถว้นตามทีก่ าหนด ใหถ้อืวา่ผูย้ืน่ค าขอไม่ประสงคข์อรับใบอนุญาต และ

ใหจ้ าหน่ายเรือ่งออกจากสารบบ 

5. เมือ่ผูย้ืน่ค าขอไดด้ าเนนิการตามขอ้ ๔ แลว้ อธบิดจีะลงนามรับสญัญาประกนัและทณัฑบ์นและออกใบอนุญาตภายในสบิหา้วนั

ท าการนับแตว่นัทีผู่ย้ ืน่ค าขอไดด้ าเนนิการตามขอ้ 4 แลว้เสร็จ 

 

หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขการขอเปิดด าเนนิการเขตปลอดอากร 

กอ่นขอเปิดด าเนนิการเขตปลอดอากร ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตจะตอ้งจัดใหม้รีะบบสาธารณูปโภค สิง่อ านวยความสะดวก 

อาคาร สถานที ่อปุกรณ์ ระบบคอมพวิเตอร ์ระบบควบคมุความปลอดภัย และระบบตา่ง   ทีจ่ าเป็น ตามความเหมาะสมกับ

ลกัษณะและขนาดของกจิการแตล่ะประเภทบนพืน้ฐานทัว่ไป ดงัตอ่ไปนี้ 

1. ระบบสาธารณูปโภค ระบบควบคมุความปลอดภัย 

1.1 ระบบถนนภายในและถนนเชือ่มตอ่กับถนนหรอืทางสาธารณะภายนอกเขตปลอดอากร 

1.2 ระบบระบายน ้าฝนหรอืระบบป้องกนัน ้าทว่ม 

1.3 ระบบประปา 

1.4 ระบบบ าบดัน ้าเสยีและระบบควบคมุและก าจัดมลพษิ 

1.5 ระบบสือ่สารโทรคมนาคม 

1.6 ระบบไฟฟ้า 

1.7 ระบบดบัเพลงิและระบบป้องกนัอบุตัภิัย 

1.8 ระบบก าจัดกากอตุสาหกรรม มลูฝอย และสิง่ปฏกิลู 

1.9 ระบบตดิตามตรวจสอบมลพษิและคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 

1.10 ระบบรักษาความปลอดภัย 

ทัง้นี ้กรมศลุกากรสามารถก าหนดใหม้มีาตรฐานแตกตา่งกนัได ้โดยค านงึถงึความจ าเป็นในการบรหิารจัดการ การป้องกนั

ผลกระทบตอ่ประชาชนหรอืสิง่แวดลอ้ม ตามลักษณะของกลุม่อตุสาหกรรมหรอืกลุม่กจิกรรมในเขตปลอดอากร และหา้มมใิหจั้ด

ทีอ่ยูอ่าศยัภายในเขตปลอดอากร 

2. ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตตอ้งจัดใหม้ ีสถานที ่อาคาร สิง่กอ่สรา้ง เครือ่งมอื เครือ่งใชอ้ปุกรณ์ส านักงาน ดงันี้ 

2.1 ประตเูขตปลอดอากร ส าหรับการน าเขา้-ออกสนิคา้ ความกวา้งไมน่อ้ยกวา่ 6 เมตร และมรัีว้รอบขอบชดิทีเ่หมาะสม มี

ความมั่นคงแข็งแรงฐานเป็นคอนกรตีเสรมิเหล็กลอ้มรอบเขตปลอดอากร เวน้แต ่โดยสภาพของกจิการไมจ่ าเป็นตอ้งมรัี ้วหรอืโดย

สภาพแวดลอ้มสามารถด าเนนิการกอ่สรา้งสิง่อืน่ทดแทนได ้

2.2 อาคารส านักงานศลุกากร ตัง้อยูใ่นบรเิวณทีเ่หมาะสมและใกลเ้คยีงกบัสถานตีรวจสอบ (Checking Post) โดยม ี

2.2.1 อปุกรณ์ส านักงาน รวมถงึอปุกรณ์เครือ่งใชส้ านักงานทีจ่ าเป็นและเพยีงพอตอ่การปฏบิตังิานของพนักงาน

ศลุกากร 

2.2.2 ระบบคอมพวิเตอรท์ีเ่ชือ่มโยงกบัระบบศลุกากรอเิล็กทรอนกิส ์(TCES) 



2.2.3 ระบบควบคมุการรับมอบ-สง่มอบ การขนยา้ย การเก็บรักษา การควบคมุและตรวจปลอ่ยสนิคา้ทีท่นัสมัย และ

สามารถตรวจสอบได ้เชน่ ระบบรหัสแถบเสน้ (Bar Code System) เครือ่งชัง่น ้าหนักอเิล็กทรอนกิส ์เป็นตน้ 

2.2.4 ระบบโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) ทีส่ามารถบนัทกึภาพเหตกุารณ์ บคุคล หมายเลขทะเบยีนยานพาหนะ 

หมายเลขตูค้อนเทนเนอร ์และหรอืสิง่ของทีผ่า่นเขา้-ออก และเปิดตรวจสอบขอ้มลูภาพยอ้นหลงัไดไ้มน่อ้ยกวา่หกสบิวนั 

2.3 สถานทีต่รวจของเขา้-ออกอยูใ่นบรเิวณเดยีวกนัหรอืบรเิวณใกลเ้คยีงกบัอาคารส านักงานศลุกากร มแีสงสวา่งและ

พืน้ทีก่วา้งขวางเพยีงพอกับการปฏบิตังิาน 

2.4 สถานตีรวจสอบ (Checking Post) ตัง้อยูใ่นบรเิวณทีเ่หมาะสม มบีรเิวณสถานทีจ่อดรถยนตเ์พือ่ตรวจยานพาหนะและ

สนิคา้ชัว่คราว 

2.5 สถานทีอ่นัควรและเหมาะสม ส าหรับเป็นทีพั่กอาศยัของพนักงานศลุกากร 

2.6 กรณีเขตปลอดอากรประเภทปิโตรเลยีมหรอืปิโตรเคมทีีเ่ป็นของเหลว (ขปต.) ตอ้งจัดใหม้เีครือ่งมอือปุกรณ์ เพือ่

แสดงและบนัทกึขอ้มลูการรับ-จา่ย และคงเหลอืของปิโตรเลยีมหรอืปิโตรเคมทีีเ่ป็นของเหลว ขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัเรอืก าหนดเวลา

เขา้-ออกของเรอืจาก ขปต. รวมทัง้ตอ้งตดิตัง้เครือ่งวดัระดบัปรมิาตรและอณุหภมูอิตัโนมัตปิระจ าถังเก็บทกุถัง ทัง้นี ้ส ิง่กอ่สรา้ง 

ถัง ทอ่และอปุกรณ์หรอืเครือ่งมอืตา่ง   ส าหรับเก็บปิโตรเลยีมหรอืปิโตรเคมทีีเ่ป็นของเหลวในเขตปลอดอากร จะตอ้งมสีภาพ

มั่นคงและแข็งแรง โดยถังส าหรับเก็บปิโตรเลยีมหรอืปิโตรเคมทีีเ่ป็นของเหลวทกุใบ ตอ้งผา่นการรับรองและอนุญาตจากกรม

ธรุกจิพลงังานหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง มทีอ่ทางรับ-จา่ยทีส่ามารถควบคมุปรมิาณปิโตรเลยีมหรอืปิโตรเคมทีีเ่ป็นของเหลวใน

เขตปลอดอากรไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและรัดกมุ และตอ้งไดรั้บการตรวจสอบและรับรองปรมิาตรความจปุระจ าถังจากกรม

ศลุกากรหรอืกรมสรรพสามติหรอืหน่วยงานเอกชนทีก่รมศลุกากรรับรองแลว้ เพือ่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการค านวณปรมิาตร และน ้าหนัก

ส าหรับของทีน่ าเขา้เก็บและสง่ออกจากเขตปลอดอากร 

2.7 ระบบอเิล็กทรอนกิสใ์นการสง่ขอ้มูลรายงานยนืยันการโอนยา้ยของเขา้ออกเขตปลอดอากร (Confirmation of goods 

report) โดยผ่านการทดสอบการรับสง่ขอ้มลูกบัส านักเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

3. ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตจัดตัง้เขตปลอดอากร ตอ้งมป้ีายชือ่สถานทีเ่ขตปลอดอากร ท าดว้ยวัสดทุีม่ั่นคง แข็งแรง และสามารถ

มองเห็นไดช้ดัเจน ดงันี้ 

3.1 ป้ายชือ่เขตปลอดอากร &ldquo;เขตปลอดอากร... ภายใตก้ารควบคมุตามกฎหมายศลุกากร&rdquo; ขนาดตัวอักษร

ไมต่ า่กวา่ 12 นิว้ ตดิตัง้บรเิวณดา้นหนา้เขตปลอดอากร ใหบ้คุคลภายนอกสามารถมองเห็นไดช้ดัเจน 

3.2 ป้ายชือ่อาคารส านักงานศลุกากร “ส านักงานศลุกากรประจ าเขตปลอดอากร” ขนาดตัวอักษรไมต่ า่กวา่ 4 นิว้ ตดิตัง้ไว ้

ดา้นหนา้อาคาร 

3.3 ป้ายชือ่สถานตีรวจสอบ &ldquo;สถานตีรวจสอบ (Checking Post)&rdquo; ขนาดตัวอักษรไมต่ า่กวา่ 3 นิว้ ตดิตัง้ไว ้

สว่นบนดา้นหนา้ของสถานตีรวจสอบ 

4. เมือ่ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตจัดตัง้เขตปลอดอากร ไดด้ าเนนิการตามหลกัเกณฑ ์และเงือ่นไขของการขอเปิดด าเนนิการเขตปลอด

อากรและพรอ้มทีจ่ะเปิดด าเนนิการแลว้ ใหม้หีนังสอืแจง้พนักงานศลุกากร ณ ส านักสทิธปิระโยชนท์างภาษีอากร หรอืส านักงาน

ศลุกากรทีไ่ดย้ืน่ค าขออนุญาต เพือ่นัดหมายพนักงานศลุกากรฝ่ายจัดตัง้เขตปลอดอากร พนักงานศลุกากรสว่นตรวจสอบเขต

ปลอดอากร ส านักสทิธปิระโยชนท์างภาษีอากร และพนักงานศลุกากรดา่นศลุกากรหรอืส านักงานศลุกากรทีก่ ากับดแูลพืน้ที ่ไป

ตรวจสอบความพรอ้มของสถานที ่พรอ้มทัง้ยืน่แผนทีแ่สดงอาณาเขตทีไ่ดรั้บอนุญาตใหจั้ดตัง้เขตปลอดอากร ชนดิมาตราสว่น  

๑ : ๕๐,๐๐๐ ขนาด A ๔ จ านวน ๒ แผน่ พรอ้มทัง้ภาพถา่ยสถานที ่

5. เมือ่พนักงานศลุกากรไดต้รวจสอบความพรอ้มของสถานทีว่า่เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขแลว้ ใหเ้สนอความเห็นตอ่

อธบิดเีพือ่พจิารณา 

กรณีทีอ่ธบิดเีห็นวา่เปิดด าเนนิการได ้จะมหีนังสอืแจง้เปิดด าเนนิการเขตปลอดอากร พรอ้มทัง้ออกประกาศกรมศลุกากร

ซึง่แนบแผนทีต่ามมาตราสว่นทีก่ าหนด เพือ่ทราบโดยทัว่กนั และคนืหนังสอืค ้าประกนัของธนาคารใหแ้กผู่ไ้ดรั้บใบอนุญาต 

6. กรณีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตไมส่ามารถด าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จและพรอ้มทีจ่ะเปิดด าเนนิการภายในระยะเวลาสองปีนับแตว่นัทีอ่อก

ใบอนุญาต ใหถ้อืวา่ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตไมป่ระสงคด์ าเนนิการตอ่ไปและใหจ้ าหน่ายเรือ่งออกจากสารบบ 

7. กรณีทีม่ขีอ้เท็จจรงิหรอืเหตผุลอนัสมควร อธบิดอีาจผ่อนผันหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขการขอเปิดด าเนนิการเขตปลอดอากรใน

สว่นนี้ได ้

 

 

 

 

 

 

 
 



ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ (เนือ่งจากการพจิารณาค าขอใชเ้วลา 2 ชม. เพือ่
ตรวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของค าขอและเอกสารหลักฐาน))  
กรมศลุกากร  เลขที ่1 ถนนสนุทรโกษา คลองเตย กรุงเทพฯ 
10110/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 14:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ (เนือ่งจากการพจิารณาค าขอใชเ้วลา 2 ชม. เพือ่
ตรวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของค าขอและเอกสารหลักฐาน))  
กองสทิธปิระโยชนท์างภาษีอากร หรอืดา่นศลุกากรในพืน้ทีเ่ขต
พัฒนาเศรษฐกจิพเิศษและพืน้ทีโ่ครงการเมอืงตน้แบบ 
สามเหลีย่ม มั่นคง มั่งคัง่ ยั่งยนื/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 14:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 86 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ตรวจสอบรายละเอยีดในค าขอฯ เอกสาร และหลักฐาน วา่มี
ความถกูตอ้งครบถว้นหรอืไม่ 

(หมายเหต:ุ -)  

2 ชัว่โมง จดุรับค าขอของกรม

ศลุกากร 
 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 
กรณีพบวา่ รายละเอยีดในค าขอฯ เอกสาร หรอืหลกัฐานไม่

ถกูตอ้งหรอืครบถว้น จะแจง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ืน่ค าขอ แกไ้ข
เพิม่เตมิค าขอ จัดสง่เอกสาร หรอืหลกัฐานใหถ้กูตอ้งและ

ครบถว้นภายใน 30 วนั นับแตว่ันทีไ่ดรั้บหนังสอืแจง้ 
(หมายเหต:ุ (ในกรณีผูท้ีย่ ืน่ค าขอไม่แกไ้ขเพิม่เตมิค าขอ หรอืไม่
จัดสง่เอกสารหรอืหลักฐานใหถ้กูตอ้งและครบถว้นภายใน 30 วนั 
นับแตว่นัทีไ่ดรั้บแจง้ ถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ และจ าหน่าย
เรือ่งออกจากสารบบ โดยแจง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบ))  

1 วนั จดุรับค าขอของกรม
ศลุกากร 

 

3) กำรพจิำรณำ 

เมือ่รายละเอยีดค าขอฯ เอกสาร และหลักฐานถูกตอ้งครบถว้น 
พนักงานศลุกากรจะไปตรวจสอบสถานทีข่อจัดตัง้เขตปลอด

อากรร่วมกับหน่วยงานศลุกากรทีก่ ากับดแูลพืน้ทีท่ีข่อจัดตัง้ และ
สรุปขอ้เท็จจรงิพรอ้มความเห็นเสนออธบิดเีพือ่พจิารณา 

(หมายเหต:ุ (30 วนั นับแตว่นัทีไ่ดรั้บเอกสารถกูตอ้งครบถว้น 
และตรวจสอบสถานทีจ่ัดตัง้เขตปลอดอากรแลว้))  

30 วนั จดุรับค าขอของกรม

ศลุกากร 
 

4) กำรพจิำรณำ 

อธบิดพีจิารณาอนุญาต/ไมอ่นุญาต 
(หมายเหต:ุ (15 วนัท าการ นับแตว่นัทีไ่ดรั้บความเห็นฯ))  

15 วนัท าการ จดุรับค าขอของกรม

ศลุกากร 
 

5) กำรพจิำรณำ 

- กรณีทีอ่ธบิดมีคี าสัง่อนุญาต พนักงานศลุกากรมหีนังสอืแจง้ผล
การอนุญาตใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบ และใหม้าจัดท าสญัญาประกนั

และทณัฑบ์น พรอ้มทัง้ช าระคา่ธรรมเนยีมรายปี และ

คา่ธรรมเนยีมใบอนุญาตจัดตัง้เขตปลอดอากร รวมทัง้วางหนังสอื
ค ้าประกนัของธนาคาร ภายใน 30 วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บหนังสอื

แจง้ 
- กรณีอธบิดมีคี าสัง่ไม่อนุญาต ใหพ้นักงานศลุกากรมหีนังสอื

แจง้ใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบ พรอ้มดว้ยเหตผุลและสทิธอิทุธรณ์ 
(หมายเหต:ุ -)  
 

 

7 วนั จดุรับค าขอของกรม

ศลุกากร 
 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

6) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

เมือ่ผูย้ืน่ค าขอฯ ไดด้ าเนนิการตามขอ้ 5 แลว้ อธบิด ีลงนามรับ
สญัญาประกนัและทณัฑบ์น และออกใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ (หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการหรอืด าเนนิการไม่
ครบถว้นตามทีก่ าหนดในขอ้ 5 จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอไมป่ระสงค์
ขอรับใบอนุญาต และจะจ าหน่ายเรือ่งออกจากสารบบ))  

15 วนัท าการ จดุรับค าขอของกรม

ศลุกากร 
 

7) - 
พนักงานศลุกากรจัดสง่ใบอนุญาต และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

พรอ้มแจง้ใหด้ าเนนิการเตรยีมความพรอ้มของสถานทีแ่ละระบบ
อเิล็กทรอนกิสใ์หเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

(หมายเหต:ุ -)  

3 วนั จดุรับค าขอของกรม
ศลุกากร 

 

8) กำรตรวจสอบเอกสำร 
- เมือ่ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตด าเนนิการตามขอ้ 7 แลว้ ใหย้ืน่ค าขอ

เปิดด าเนนิการเขตปลอดอากร 
- พนักงานศลุกากรตรวจสอบรายละเอยีดในค าขอ 

 

(หมายเหต:ุ (กรณีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตไมส่ามารถด าเนนิการให ้
แลว้เสร็จและพรอ้มทีจ่ะเปิดด าเนนิการภายในสองปี นับแตว่นัที่
ออกใบอนุญาตจัดตัง้เขตปลอดอากร ใหถ้อืวา่ผูไ้ดรั้บใบอนุญาต
ไมป่ระสงค ์ด าเนนิการตอ่ไปและจะจ าหน่ายเรือ่งออกจากสา
รบบ))  

2 ชัว่โมง จดุรับค าขอของกรม
ศลุกากร 

 

9) กำรพจิำรณำ 
- เมือ่รายละเอยีดในค าขอเปิดด าเนนิการเขตปลอดอากรถูกตอ้ง

ครบถว้น พนักงานศลุกากรจะตรวจสอบความพรอ้มของสถานที่
ทีข่อจัดตัง้ฯ ร่วมกับสว่นตรวจสอบเขตปลอดอากร และ

หน่วยงานศลุกากรทีก่ ากับดแูลพืน้ทีท่ีข่อจัดตัง้ หากพบวา่

เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีก่ าหนด พนักงานศลุกากร
จะเสนอความเห็นตอ่อธบิดเีพือ่พจิารณา 

- กรณีทีอ่ธบิดเีห็นวา่เปิดด าเนนิการไดจ้ะมหีนังสอืแจง้เปิด
ด าเนนิการเขตปลอดอากร พรอ้มทัง้ออกประกาศกรมศลุกากรให ้

ทราบโดยทัว่กนั 

 
(หมายเหต:ุ -)  

15 วนั จดุรับค าขอของกรม
ศลุกากร 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(- ออกใหไ้วไ้มเ่กนิ 6 เดอืนนับแตว่นัยืน่ค าขอ 

- เจา้พนักงานศลุกากรจะถ่ายส าเนาเอกสารจากฉบบัจรงิ โดยผูย้ืน่ค าขอ
ตอ้งรับรองส าเนาโดยการเซ็นชือ่ตอ่หนา้เจา้พนักงานศลุกากร พรอ้ม

ประทับตรานติบิคุคล (ถา้ตอ้งประทบัตรานติบิคุคลตามทีก่ าหนดไวใ้น
หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล) 

) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

2) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(- ยังไมห่มดอายุ 

- เจา้พนักงานศลุกากรจะถ่ายส าเนาเอกสารจากเอกสารฉบับจรงิ โดยผู ้

ยืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนาโดยการเซ็นชือ่ตอ่หนา้เจา้พนักงานศลุกากร
เทา่นัน้) 

กรมการปกครอง 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

3) 

 

หนงัสอืเดนิทำง 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(- ยังไมห่มดอายุ 
- กรณีเป็นบคุคลตา่งดา้วใหใ้ชห้นังสอืเดนิทางพรอ้มใบอนุญาตท างานใน

ประเทศไทยของกรรมการผูม้อี านาจกระท าการแทนบรษัิท 
- เจา้พนักงานศลุกากรจะถ่ายส าเนาเอกสารจากเอกสารฉบับจรงิโดยผูย้ืน่

ค าขอตอ้งรับรองส าเนา โดยการ เซ็นชือ่ตอ่หนา้เจา้พนักงานศลุกากร 

เทา่นัน้) 

- 

4) 

 

บญัชรีำยชือ่ผูถ้อืหุน้ (แบบ บอจ. 5) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(-ออกใหไ้วไ้มเ่กนิ 6 เดอืนนับแตว่นัยืน่ค าขอ 

- ยืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนา โดยการเซ็นชือ่ พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล 
(ถา้ตอ้งประทับตรานติบิคุคลตามทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืรับรองการจด

ทะเบยีนนติบิคุคล)) 

- 

5) 
 

งบกำรเงนิตำมขอ้ก ำหนดของกระทรวงพำณชิยท์ีผ่ำ่นกำร
ตรวจสอบและรบัรองจำกผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตแลว้ ยอ้นหลงั 3 ปี 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 2 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(- กรณีนติบิคุคลใหม ่ใหย้ืน่ขอ้มลูประมาณการงบก าไร

ขาดทนุลว่งหนา้ 3 ปี 
- ผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนา โดยการเซ็นชือ่ พรอ้มประทบัตรานติิ

บคุคล (ถา้ตอ้งประทบัตรานติบิคุคลตามทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืรับรองการ
จดทะเบยีนนติบิคุคล)) 

- 

6) 

 

ส ำเนำโฉนดทีด่นิหรอืส ำเนำหนงัสอืส ำคญัแสดงสทิธใินทีด่นิ หรอื

หนงัสอือนุญำตใหม้สีทิธใินกำรบรหิำรจดักำรในทีด่นิหรอืพืน้ที่
จดัต ัง้ หรอืหลกัฐำนแสดงกำรจะไดม้ำกรรมสทิธิใ์นกำรบรหิำร

จดักำรในทีด่นิหรอืพืน้ทีข่อจดัต ัง้ หรอืหลกัฐำนแสดงกำรจะไดม้ำ
ซึง่กรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองในทีด่นิ (สญัญำจะซือ้จะขำย

ทีด่นิ) ทีเ่จำ้ของทีด่นิไดย้นิยอมใหด้ ำเนนิกำรจดัต ัง้เขตปลอดอำกร 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 2 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(- กรณีน าทีด่นิไปจ านอง ใหแ้สดงหนังสอืยนิยอมจากผูรั้บ
จ านองใหน้ าทีด่นิดงักลา่วมาจัดตัง้เขตปลอดอากรได ้

- กรณีหนังสอืยนิยอมลงนามโดยผูรั้บมอบอ านาจตามกฎหมาย เตรยีม

ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนของผูม้อบอ านาจ กรณีผูรั้บมอบอ านาจที่
ลงนามในหนังสอืยนิยอม พรอ้มลงนามรับรองส าเนาบตัรประจ าตวั

ประชาชนดว้ย 
- กรณีทีท่ีด่นิจัดตัง้ประกอบดว้ยโฉนดหลายฉบับ ใหบ้รษัิทแสดงแจก

แจงรายละเอยีดเป็นรูปภาพวา่พืน้ทีจ่ัดตัง้อยู่บนบรเิวณใดบา้ง 
- ผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนา โดยการเซ็นชือ่ พรอ้มประทบัตรานติิ

บคุคล (ถา้ตอ้งประทบัตรานติบิคุคลตามทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืรับรองการ

จดทะเบยีนนติบิคุคล)) 

กรมทีด่นิ 

7) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ (กรณีมอบอ ำนำจ) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ตดิอากรแสตมป์ทีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย) 

- 

8) 
 

ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูม้อบอ ำนำจ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ผูม้อบอ านาจลงนามรับรองส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน) 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

9) 

 

เอกสำรแสดงรำยละเอยีดโครงกำรจดัต ัง้เขตปลอดอำกร 

ฉบบัจรงิ 2 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(ผูย้ืน่ค าขอตอ้งลงนามรับรองในเอกสารฉบบัจรงิ พรอ้ม
ประทับตรานติบิคุคล (ถา้ตอ้งประทบัตรานติบิคุคลตามทีก่ าหนดไวใ้น

หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล)) 

- 

10) 
 

แบบแปลนแผนผงัของสถำนทีท่ ีข่อจดัต ัง้และสิง่ปลูกสรำ้ง ขนำด
ไมต่ ำ่กวำ่ 40 x 60 ซ.ม. 

ฉบบัจรงิ 3 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(ผูย้ืน่ค าขอตอ้งลงนามรับรองในเอกสารฉบบัจรงิ พรอ้ม

ประทับตรานติบิคุคล (ถา้ตอ้งประทบัตรานติบิคุคลตามทีก่ าหนดไวใ้น
หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล)) 

- 

11) 
 

หนงัสอืรบัรองกำรกอ่สรำ้ง และกำรจดัหำเครือ่งมอื เครือ่งใช ้
อุปกรณส์ ำนกังำน  ส ิง่อ ำนวยควำมสะดวกและสำธำรณูปโภคที่

จ ำเป็น เพือ่ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไข รวมท ัง้ก ำหนด

ข ัน้ตอนและระยะเวลำในกำรด ำเนนิโครงกำรต ัง้แตเ่ร ิม่ตน้จนพรอ้ม
ทีจ่ะเปิดด ำเนนิกำร 

ฉบบัจรงิ 2 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(ผูย้ืน่ค าขอตอ้งลงนามรับรองในเอกสารฉบบัจรงิ พรอ้ม

ประทับตรานติบิคุคล (ถา้ตอ้งประทบัตรานติบิคุคลตามทีก่ าหนดไวใ้น
หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล)) 

- 

12) 
 

หนงัสอืใหค้วำมยนิยอมในกำรเปิดเผยขอ้มูลเครดติและขอ้มูลสว่น
บุคคล 

ฉบบัจรงิ 2 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(ผูย้ืน่ค าขอตอ้งลงนามรับรองในเอกสารฉบบัจรงิ พรอ้ม

ประทับตรานติบิคุคล (ถา้ตอ้งประทบัตรานติบิคุคลตามทีก่ าหนดไวใ้น
หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล)) 

- 

13) 

 

หนงัสอือนุญำตตำมกฎหมำยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(ผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนา โดยการเซ็นชือ่พรอ้ม

ประทับตรานติบิคุคล (ถา้ตอ้งประทบัตรานติบิคุคลตามทีก่ าหนดไวใ้น
หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล)) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คำ่ธรรมเนยีมใบอนุญำต 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 10,000 บาท 
 

2) คำ่ธรรมเนยีมรำยปี 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 300,000 บาท 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กลุม่คุม้ครองและสง่เสรมิจรยิธรรม กรมศลุกากร 

(หมายเหต:ุ ( - ตดิตอ่ดว้ยตนเองในวนัและเวลาราชการ ณ กลุม่คุม้ครองและสง่เสรมิจรยิธรรม กรมศลุกากร  เลขที ่
1 ถนนสนุทรโกษา เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  - โทรศพัทส์ายดว่นศลุกากร 1332 ในวนัและเวลาราชการ - โทรสาร 
หมายเลข 0 2667 6919 - ไปรษณีย ์โดยท าเป็นหนังสอืสง่มาที ่กลุม่คุม้ครองและสง่เสรมิจรยิธรรม กรมศลุกากร 
เลขที ่1 ถนนสนุทรโกษา เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 - จดหมายอเิล็กทรอนกิส ์(e-mail) ที ่
ctc@customs.go.th))  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

3) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ค าขออนุญาตจัดตัง้เขตปลอดอากร 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 01/03/2563 

http://www.info.go.th/

