
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอรบัใบอนญุำตประกอบกจิกำรในเขตปลอดอำกร   
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

 

ผูย้ืน่ค าขอรับใบอนุญาตตอ้งมคีณุสมบัตแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัตอ่ไปนี้ 

 

(1) คณุสมบตั ิ

 

(ก) เป็นนติบิคุคล กรณีเป็นบรษัิทจ ากดัตอ้งมทีนุจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้เป็นเงนิไมต่ า่กวา่หา้ลา้นบาท เวน้แตก่รณีผูย้ืน่ค าขอ 

รับใบอนุญาตประกอบกจิการในเขตปลอดอากรในพืน้ทีเ่ขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษหรอืพืน้ทีโ่ครงการเมอืงตน้แบบ สามเหลีย่ม

มั่นคง มั่งคัง่ ย่ังยนื ตอ้งมทีนุจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้เป็นเงนิไมต่ า่กวา่หนึง่ลา้นบาท 

 

(ข) เป็นกจิการทีม่ฐีานะการเงนิทีม่ั่นคง โดยพจิารณาจากงบการเงนิทีผู่ส้อบบญัชรัีบอนุญาตรับรอง ซึง่ตอ้งไมม่ ี

ผลการด าเนนิงานขาดทนุสะสมเกนิกวา่รอ้ยละหา้สบิของทนุจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ ส าหรับนติบิคุคลทีจ่ดทะเบยีนใหม่ 

และยังไมม่งีบการเงนิทีผู่ส้อบบญัชรัีบอนุญาตรับรอง ใหเ้สนอรายงานการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ 

ประกอบการพจิารณาแทน ทัง้นี ้รูปแบบและสาระส าคัญของรายงานการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการใหเ้ป็นไป 

แบบแนบทา้ยประกาศกรมศลุกากร ที ่112/2561 

 

(ค) ไดรั้บความยนิยอมใหป้ระกอบกจิการจากผูไ้ดรั้บใบอนุญาตจัดตัง้เขตปลอดอากร 

 

(ง) เป็นผูม้กีรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองในทีด่นิหรอืพืน้ทีท่ีข่อประกอบกจิการในเขตปลอดอากร 

 

กรณีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตจัดตัง้เขตปลอดอากรโอนกรรมสทิธิห์รอืสทิธบิรหิารจัดการพืน้ทีท่ีไ่ดรั้บอนุญาตใหจ้ัดตัง้เขตปลอดอากร 

หรอืมกีารเชา่ชว่งพืน้ทีท่ีไ่ดรั้บอนุญาตใหจั้ดตัง้เขตปลอดอากร ผูย้ืน่ค าขอรับใบอนุญาตตอ้งไดรั้บความยนิยอมเป็นหนังสอื 

จากผูรั้บโอนกรรมสทิธิห์รอืผูรั้บโอนสทิธบิรหิารจัดการหรอืผูเ้ชา่ชว่งทกุชว่งสทิธเิพิม่เตมิใหค้รบถว้น 

 

(จ) ตอ้งด าเนนิกจิการทีส่อดคลอ้งกบัวัตถปุระสงคใ์นการจัดตัง้เขตปลอดอากร 

 

(2) ลกัษณะตอ้งหา้ม 

 

(ก) เป็นผูอ้ยูใ่นระหวา่งถกูสัง่พักใชใ้บอนุญาต 

 

(ข) เคยถกูเพกิถอนใบอนุญาต เวน้แตถ่กูเพกิถอนใบอนุญาตมาแลว้เกนิสามปีกอ่นวนัยืน่ค าขอรับใบอนุญาต 

 

หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขกำรขอรบัใบอนุญำตประกอบกจิกำรในเขตปลอดอำกร  

 

1. ผูข้อรับใบอนุญาตตอ้งจัดใหม้รีะบบการควบคมุสนิคา้คงคลังทีเ่หมาะสมกับประเภทกจิการเกีย่วกบัการน าของเขา้  

การสง่ของออกและของคงเหลอื และสามารถจัดท ารายงานตามแบบมาตรฐานหรอืระบบควบคมุทีท่นัสมัยอย่างอืน่ 

 

2. ผูข้อรับใบอนุญาตตอ้งจัดใหม้เีครือ่งมอื เครือ่งใช ้และอปุกรณ์ทีท่นัสมัย เพือ่ใหพ้นักงานศลุกากรใชส้นับสนุนการปฏบิัตงิาน 

เชน่ ระบบการเก็บเอกสารขอ้มูลการน าของเขา้และสง่ของออก การจ าหน่ายในประเทศ การใชส้ทิธลิดอตัราอากร 

และการยกเวน้อากร การท าลาย และระบบกลอ้งวงจรปิดทีม่ปีระสทิธภิาพ 

 

3. ในกรณีผูย้ืน่ค าขอรับใบอนุญาตประเภทพาณชิยกรรม ตอ้งมหีนังสอืยนิยอมสง่ขอ้มูลรายงานยนืยันการโอนยา้ยของ 

เขา้ไปในและออกมาจากเขตปลอดอากร เพือ่สง่รายงานยนืยันการโอนยา้ยของเขา้ไปในและออกมาจากเขตปลอดอากรใหแ้ก ่

กรมศลุกากร 

 

เมือ่ไดด้ าเนนิการตามขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 แลว้ ใหผู้ย้ืน่ค าขอแจง้พนักงานศลุกากรตรวจสอบการด าเนนิการดงักลา่วตอ่ไป 
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วธิกีำรยืน่ค ำขอรบัใบอนุญำตประกอบกจิกำรในเขตปลอดอำกร 

 

1. ผูป้ระสงคจ์ะขออนุญาตประกอบกจิการในเขตปลอดอากร ใหย้ืน่ค าขอตามแบบแนบทา้ยประกาศกรมศลุกากร ที ่112/2561 

พรอ้มดว้ยเอกสารและหลักฐาน ณ ส านักสทิธปิระโยชน์ทางภาษีอากร กรมศลุกากร 

 

การยืน่ค าขออนุญาตประกอบกจิการในพืน้ทีเ่ขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษหรอืโครงการเมอืงตน้แบบ สามเหลีย่มมั่นคง มั่งคัง่ ยั่งยนื 

อาจยืน่ค าขอรับใบอนุญาต ณ ดา่นศลุกากร หรอืส านักงานศลุกากรทีก่ ากบัดแูลพืน้ทีก็่ได ้

 

2. ผูป้ระสงคจ์ะขออนุญาต ใหย้ืน่ค าขอ พรอ้มดว้ยยืน่/แสดง เอกสารและหลักฐาน ดงัตอ่ไปนี้ 

 

2.1 รายละเอยีดการขอรับใบอนุญาตประกอบกจิการในเขตปลอดอากรอย่างละ 2 ชดุ 

 

2.1.1 วัตถปุระสงค ์

 

2.1.2 ประเภทของกจิการ 

 

2.1.3 แผนงานและกระบวนการผลติ 

 

2.1.4 ก าลงัการผลติและจ านวนเครือ่งจักร เครือ่งมอื เครือ่งใช ้และอปุกรณ์ทีจ่ าเป็นตอ้งใชใ้นกระบวนการผลติ รวมถงึ 

ประมาณการขยายก าลงัการผลติเพิม่เตมิในภายหนา้ 

 

2.1.5 แหลง่เงนิทนุ สถาบนัการเงนิทีส่ง่เสรมิสนับสนุน 

 

2.2 เอกสารประกอบการพจิารณา อย่างละ 2 ชดุ เวน้แตร่ายการที ่2.2.6 จ านวน 3 ชดุ 

 

2.2.1 แสดงและรับรอง หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน และบัญชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้ (แบบ บอจ.5) ออกโดยกระทรวงพาณชิย ์ 

ไมเ่กนิ 6 เดอืน กอ่นวนัทีย่ืน่ค าขอ 

 

2.2.2 แสดงและรับรอง บัตรประจ าตัวประชาชนหรอืหนังสอืเดนิทาง ของกรรมการนติบิคุคลผูม้อี านาจลงนาม 

 

2.2.3 งบการเงนิทีผู่ส้อบบญัชรัีบอนุญาตรับรอง หรอืกรณีนติบิคุคลทีจ่ดทะเบยีนใหมแ่ละยังไมม่งีบการเงนิทีผู่ส้อบบญัช ี

รับอนุญาตรับรองตอ้งเสนอรายงานการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ 

 

2.2.4 เอกสารแสดงกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองในทีด่นิหรอืพืน้ทีท่ีข่อประกอบกจิการในเขตปลอดอากร กรณีผูไ้ดรั้บ

ใบอนุญาตจัดตัง้เขตปลอดอากรโอนกรรมสทิธิห์รอืสทิธบิรหิารจัดการพืน้ทีท่ีไ่ดรั้บอนุญาตใหจั้ดตัง้เขตปลอดอากร  

หรอืมกีารเชา่ชว่งพืน้ทีท่ีไ่ดรั้บอนุญาตใหจั้ดตัง้เขตปลอดอากร ผูย้ืน่ค าขอรับใบอนุญาตตอ้งไดรั้บความยนิยอมเป็นหนังสอื 

จากผูรั้บโอนกรรมสทิธิห์รอืผูรั้บโอนสทิธบิรหิารจัดการหรอืผูเ้ชา่ชว่งทกุชว่งสทิธเิพิม่เตมิใหค้รบถว้น 

 

2.2.5 หนังสอืยนิยอมใหป้ระกอบกจิการในเขตปลอดอากรจากผูไ้ดรั้บใบอนุญาตจัดตัง้เขตปลอดอากร 

 

2.2.6 หนังสอืใหค้วามยนิยอมในการเปิดเผยขอ้มูลเครดติและขอ้มลูสว่นบคุคล ตามแบบแนบทา้ยประกาศกรมศลุกากร  

ที ่112/2561 

 

2.2.7 แบบแปลนแผนผังของสถานทีต่ัง้สถานประกอบกจิการในเขตปลอดอากรขนาดไม่ต า่กวา่ขนาด A 3 ทีรั่บรอง 

โดยผูไ้ดรั้บใบอนุญาตจัดตัง้เขตปลอดอากร 

 

2.2.8 หนังสอือนุญาตตามกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

กรณีผูย้ืน่ค าขอรับใบอนุญาต ไมไ่ดย้ืน่เอกสารทีส่ว่นราชการออกให ้พนักงานศลุกากรจะด าเนนิการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

ทีห่น่วยงานราชการออกให ้เพือ่ประกอบการพจิารณา 
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วธิกีำรอนุญำตประกอบกจิกำรในเขตปลอดอำกร  

 

1. เมือ่พนักงานศลุกากรไดรั้บค าขอแลว้ ใหต้รวจสอบรายละเอยีดในค าขอ เอกสารและหลักฐาน วา่มคีวามถกูตอ้งครบถว้นแลว้

หรอืไม่ 

 

ในกรณีทีพ่นักงานศลุกากรตรวจสอบแลว้เห็นวา่ รายละเอยีดในค าขอ เอกสารหรอืหลกัฐานไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น พนักงาน

ศลุกากรจะแจง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ืน่ค าขอแกไ้ขเพิม่เตมิค าขอ จัดสง่เอกสารหรอืหลักฐานใหถ้กูตอ้งและครบถว้น ภายในก าหนด

ระยะเวลาสบิหา้วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บแจง้ 

 

ในกรณีทีผู่ย้ ืน่ค าขอไมแ่กไ้ขเพิม่เตมิค าขอ หรอืไมจั่ดสง่เอกสารหรอืหลกัฐานใหถ้กูตอ้งและครบถว้นภายในก าหนดระยะเวลา 

สบิหา้วนั ใหถ้อืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ และใหจ้ าหน่ายเรือ่งออกจากสารบบ และใหพ้นักงานศลุกากรแจง้เป็นหนังสอื 

ใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบ 

 

ในกรณีทีพ่นักงานศลุกากรตรวจสอบแลว้เห็นวา่ รายละเอยีดในค าขอ เอกสารและหลักฐานถกูตอ้งและครบถว้น จะรับค าขอ 

ไวพ้จิารณาตอ่ไป 

 

2. เมือ่พนักงานศลุกากรรับค าขอไวพ้จิารณาแลว้ ใหต้รวจสอบคณุสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหา้มของผูย้ืน่ค าขอและการด าเนนิการ

ตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขการขอรับใบอนุญาตประกอบกจิการในเขตปลอดอากรแลว้ ใหเ้สนอความเห็น พรอ้มค าขอ เอกสาร

หรอืหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้ง ตอ่อธบิดเีพือ่พจิารณาภายในสบิหา้วนัท าการ นับแตว่นัทีไ่ดต้รวจสอบคณุสมบตัแิละลักษณะตอ้งหา้ม

ของผูย้ืน่ค าขอและการด าเนนิการหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขการขอรับใบอนุญาตประกอบกจิการในเขตปลอดอากรแลว้ 

 

ในกรณีทีอ่ธบิดมีคี าสัง่อนุญาต ใหแ้จง้ค าสัง่เป็นหนังสอืแกผู่ย้ืน่ค าขอ และใหม้าจัดท าสญัญาประกนัและทณัฑบ์นตามขอ้ 3 

 

ในกรณีทีอ่ธบิดมีคี าสัง่ไม่อนุญาต ใหแ้จง้ค าสัง่ดงักลา่วเป็นหนังสอืแกผู่ย้ืน่ค าขอทราบ ทัง้นี้ ใหร้ะบเุหตผุลของการไม่อนุญาต 

รวมทัง้แจง้สทิธอิทุธรณ์ การยืน่ค าอทุธรณ์ และระยะเวลาส าหรับการอทุธรณ์ใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบ 

 

3. เมือ่ผูย้ืน่ค าขอไดรั้บหนังสอืแจง้ค าสัง่อนุญาตแลว้ ใหม้าจัดท าสญัญาประกนัและทณัฑบ์นตามแบบแนบทา้ยประกาศ 

กรมศลุกากร ที ่112/2561 เพือ่ประกนัความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ พรอ้มทัง้ช าระคา่ธรรมเนยีมใบอนุญาตและคา่ธรรมเนยีมรายปี 

ภายในสบิหา้วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บหนังสอืแจง้ 

 

4. เมือ่ผูย้ืน่ค าขอไดด้ าเนนิการตามขอ้ 3 แลว้ อธบิดจีะลงนามรับสญัญาประกนัและทณัฑบ์น และออกใบอนุญาตแก ่

ผูย้ืน่ค าขอรับใบอนุญาต 

 

กรณีผูย้ืน่ค าขอไม่ด าเนนิการหรอืด าเนนิการไมค่รบถว้นตามทีก่ าหนด ใหถ้อืวา่ผูย้ืน่ค าขอรับใบอนุญาตไมป่ระสงคจ์ะขอรับ

ใบอนุญาต และใหจ้ าหน่ายเรือ่งออกจากสารบบ 

 

 

หนำ้ทีค่วำมรบัผดิชอบของผูไ้ดร้บัใบอนุญำตประกอบกจิกำรในเขตปลอดอำกร  

 

1. ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตตอ้งรับผดิในคา่ภาษีอากร คา่ภาระตดิพัน และคา่เสยีหายทัง้ปวงส าหรับของทีต่นน าเขา้หรอืสง่ออก 

หรอืโอนยา้ย และของบคุคลอืน่ทีต่นยนิยอมใหเ้ป็นผูน้ าเขา้หรอืสง่ออกหรอืโอนยา้ยเขา้มาในหรอืออกไปจากเขตปลอดอากร  

ในกรณีทีส่ญูหายหรอืถกูท าลายโดยมใิชอ่บุตัเิหตอุนัมอิาจหลกีเลีย่งไดใ้นระหวา่งการเคลือ่นยา้ยรับเขา้เก็บหรอืในขณะที ่

เก็บอยูใ่นเขตปลอดอากรหรอืในขณะสง่ออก จนกวา่จะผ่านการตรวจปลอ่ยพน้จากอารักขาของพนักงานศลุกากรและไม่วา่จะเกดิ

จากการกระท าของบคุคลใดทัง้ทีไ่ดก้ระท าโดยจงใจหรอืประมาทเลนิเลอ่ และไม่วา่จะเกดิขึน้เพราะเหตทุีไ่ดป้ฏบิัตฝ่ิาฝืน 

หรอืละเมดิกฎหมายหรอืระเบยีบขอ้บงัคบักรมศลุกากรหรอืเพราะปฏบิัตผิดิเงือ่นไขในสญัญาหรอือบุัตเิหต ุเชน่ อคัคภีัย โจรกรรม 

ทัง้นี ้อธบิดจีะเป็นผูก้ าหนดจ านวนเงนิคา่เสยีหายและแจง้ใหท้ราบ โดยผูไ้ดรั้บใบอนุญาตจะตอ้งน าเงนิไปช าระแกก่รมศลุกากร

ภายในสบิหา้วนั นับแตว่นัทีไ่ดรั้บหนังสอืแจง้จากกรมศลุกากร และการบงัคบัคา่เสยีหายดงักลา่ว ไมเ่ป็นเหตใุหผู้ก้ระท าผดิ 

หลดุพน้จากการทีจ่ะตอ้งถกูฟ้องรอ้งด าเนนิคดตีามกฎหมาย 

 

กรณีผูไ้ดรั้บใบอนุญาต มไิดช้ าระเงนิตามจ านวนทีอ่ธบิดกี าหนด ไดรั้บใบอนุญาตตอ้งช าระดอกเบีย้รอ้ยละ 1 ตอ่เดอืน 

หรอืเศษของเดอืนส าหรับเงนิจ านวนดงักลา่วนับแตว่นัทีผ่ดินัด 
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2. ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตตอ้งยนิยอมใหพ้นักงานศลุกากรทีก่ ากบัดแูลเขตปลอดอากรเขา้ไปในสถานประกอบกจิการ 

ในเขตปลอดอากร เพือ่สอบถามขอ้เท็จจรงิหรอืเพือ่ตรวจสอบเอกสารหรอืของใด ๆ ตามความเหมาะสม 

 

ในกรณีทีม่เีหตอุนัควรสงสยัวา่มขีองทียั่งมไิดเ้สยีคา่ภาษี หรอืของทีห่ลกีเลีย่งคา่ภาษี หรอืของตอ้งก ากดัหรอืของตอ้งหา้ม  

หรอืของทีม่ไิดรั้บอนุญาตใหน้ าเขา้ไปในเขตปลอดอากร ใหพ้นักงานศลุกากรมอี านาจเขา้ไปในเขตปลอดอากร เพือ่สอบถาม

ขอ้เท็จจรงิหรอืเพือ่ตรวจสอบเอกสารหรอืของใด ๆ รวมทัง้ตรวจคน้โรงงาน อาคาร ยานพาหนะ และบคุคล ซึง่อยูใ่น 

เขตปลอดอากรนัน้ไดโ้ดยไมต่อ้งมหีมายคน้ โดยไดรั้บใบอนุญาต ตอ้งอ านวยความสะดวกใหแ้กพ่นักงานศลุกากรตามควร 

แกก่รณี 

 

3. ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตตอ้งจัดท ารายงานตามรูปแบบทีก่รมศลุกากรก าหนด ในรูปแบบ Excel File ในรูปแบบสือ่อเิล็กทรอนกิส ์

ชนดิอา่นอย่างเดยีว ยืน่ตอ่สว่นตรวจสอบเขตปลอดอากร ส านักสทิธปิระโยชน์ทางภาษีอากร ภายในสามสบิวนันับแตว่นัสิน้งวด 

โดยก าหนดปีละ 2 งวด ทัง้นี ้ใหถ้อืวนัที ่30 มถินุายน และ 31 ธันวาคม ของแตล่ะปีเป็นวนัสิน้งวดและใหจั้ดเตรยีมของคงเหลอื

ใหพ้นักงานศลุกากรของสว่นตรวจสอบเขตปลอดอากร ส านักสทิธปิระโยชน์ทางภาษีอากร และพนักงานศลุกากรของหน่วยงาน

ศลุกากรทีก่ ากับดแูลเขตปลอดอากรตรวจนับร่วมกนัอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ ในกรณีมเีหตอุนัควรสงสยัพนักงานศลุกากรอาจเพิม่

ความถีใ่นการตรวจสอบตามเหตผุลและความจ าเป็น 

 

4. ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตตอ้งดแูลรักษาระบบและอปุกรณ์ตา่ง ๆ ทีไ่ดจั้ดใหม้ไีวใ้ช ้รวมถงึการแกไ้ขปรับปรุงการพัฒนาระบบ 

และจัดหาเพิม่เตมิตามทีก่รมศลุกากรก าหนด และพรอ้มใหพ้นักงานศลุกากรตรวจสอบไดต้ลอดเวลา 

 

5. ผูไ้ดรั้บใบอนุญาต ตอ้งแจง้การเปลีย่นแปลงคณุสมบตัใิด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขประกอบกจิการ 

ในเขตปลอดอากร เชน่ การควบรวมกจิการ การเปลีย่นแปลงสถานภาพของนติบิคุคล เป็นตน้ โดยอาจใชค้ าขอแจง้ 

การเปลีย่นแปลงขอ้มูลตามแบบแนบทา้ยประกาศกรมศลุกากร ที ่112/2561 ได ้

 

กรณีทีป่รากฏภายหลงัวา่กรรมสทิธิ ์สทิธคิรอบครอง หรอืสทิธบิรหิารจัดการในทีด่นิหรอืพืน้ทีท่ีข่อประกอบกจิการ 

มกีารเปลีย่นแปลง โอน สงวน หรอืระงับซึง่สทิธดิงักลา่ว ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตตอ้งแจง้เป็นหนังสอืใหก้รมศลุกากรทราบถงึ 

การเปลีย่นแปลง โอน สงวน หรอืระงับซึง่สทิธดิงักลา่ว และในกรณีทีผู่รั้บโอนประสงคจ์ะประกอบกจิการเขตปลอดอากรตอ่ไป 

ใหน้ าหลกัเกณฑค์ณุสมบตัแิละหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของผูไ้ดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบกจิการในเขตปลอดอากรมาใชบ้งัคับ 

โดยอนุโลม 

 

6. ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตทีป่ระสงคข์อเปลีย่นแปลงพืน้ทีป่ระกอบกจิการ โดยยืน่ค าขอแจง้การเปลีย่นแปลงขอ้มูลตามแบบแนบทา้ย

ประกาศกรมศลุกากร ที ่112/2561 พรอ้มเอกสารประกอบการพจิารณา เมือ่ไดรั้บอนุญาตจากกรมศลุกากรแลว้ ผูไ้ดรั้บ

ใบอนุญาตจงึจะด าเนนิการตอ่ไปได ้

 

กรณีการเปลีย่นแปลงตามขอ้ 5 และ 6 หากมผีลท าใหส้าระส าคญัของในอนุญาตเปลีย่นแปลง ผูย้ืน่ค าขอตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีม

ในใบอนุญาตฉบบัใหม ่ทัง้นี ้ผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งน าใบอนุญาตฉบบัเดมิ มาใหพ้นักงานศลุกากรก ากบัค าวา่ “ยกเลกิ” ดว้ย 

 

7. ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตตอ้งเก็บรักษาเอกสารหลักฐานทีเ่กีย่วขอ้งกับการน าของเขา้ การสง่ของออก การรับโอนของ การโอนของออก 

การช าระภาษีอากร การขอท าลายหรอืบรจิาค รายละเอยีดของของคงเหลอื และการด าเนนิการอืน่ใดทีม่ผีลตอ่ปรมิาณของของ 

ทีน่ าเขา้ไปในเขตปลอดอากรรวมทัง้ตอ้งบนัทกึหลกัฐานทัง้หมดไวใ้นระบบคอมพวิเตอรโ์ดยเก็บรักษาไวไ้มน่อ้ยกวา่หา้ปีนับแต่

วนัทีน่ าของเขา้หรอืสง่ของออก ซึง่พนักงานศลุกากรสามารถเขา้ไปตรวจสอบไดต้ลอดตามรอบระยะเวลาทีก่ าหนดให ้

มกีารตรวจสอบ หรอืเมือ่มเีหตอุนัควรสงสยัวา่มกีารกระท าผดิเงือ่นไข ระเบยีบขอ้บงัคบั หรอืกฎหมาย 

 

8. ผูไ้ดรั้บใบอนุญาต จะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ค าสัง่ และประกาศกรมศลุกากร ไมว่า่จะเป็นกฎหมาย ระเบยีบ ค าสัง่ 

และประกาศกรมศลุกากรทีใ่ชบ้ังคบัอยูแ่ลว้หรอืทีจ่ะออกใชบ้งัคบัตอ่ไปในภายหนา้ 

 

9. ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมรายปีตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง การช าระคา่ธรรมเนยีมรายปีใหช้ าระกอ่นวนัที ่ 

๑ มกราคม ของปีทีต่อ้งช าระคา่ธรรมเนยีมนัน้ และเมือ่ช าระคา่ธรรมเนยีมแลว้ ใหถ้อืวา่เป็นผูไ้ดรั้บอนุญาตประกอบกจิการ 

ในเขตปลอดอากรตอ่ไป หากคา้งช าระจะตอ้งเสยีดอกเบีย้ในระหวา่งทีผ่ดินัดรอ้ยละเจ็ดครึง่ตอ่ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่ง 

และพาณชิย ์
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10. ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบกจิการอตุสาหกรรม พาณชิยกรรม หรอืกจิการอืน่ใดทีม่คีวามเสีย่งและอาจสง่ผลตอ่การ

บรหิารงานของเขตปลอดอากรจะตอ้งวางหนังสอืค ้าประกนัของธนาคารตามวงเงนิและหลกัเกณฑท์ีอ่ธบิดกี าหนด เพือ่ค ้าประกนั

ความรับผดิในคา่ภาษีอากร ภาระตดิพัน คา่เสยีหายอืน่ใดตามสญัญาประกนัและทณัฑบ์น 

 

11. กรณีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตไม่สามารถด าเนนิงานเพือ่ใหเ้ป็นไปตามสญัญาประกนัและทณัฑบ์น หรอืไม่วา่กรณีใด ๆ ดงันี้ 

 

11.1 ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตถูกควบรวมหรอืซือ้กจิการ หรอืเปลีย่นแปลงอ านาจการควบคมุกจิการ เวน้แต ่กรมศลุกากรจะเห็นชอบ 

กบัการควบรวมหรอืซือ้กจิการ หรอืการเปลีย่นแปลงอ านาจการควบคมุกจิการดงักลา่ว หรอื 

 

11.2 ผูไ้ดรั้บใบอนุญาต มหีนีส้นิลน้พน้ตวั และไมส่ามารถช าระหนีก้ลับฟ้ืนตวัไดใ้นเวลาอนัควร หรอื 

 

11.3 ผูไ้ดรั้บใบอนุญาต ถกูเจา้หนา้ทีฟ้่องลม้ละลายหรอืถูกศาลสัง่พทิกัษ์ทรัพย ์ไมว่า่ชัว่คราวหรอืเด็ดขาด หรอื 

 

11.4 ผูไ้ดรั้บใบอนุญาต กระท าผดิรา้ยแรงตามกฎหมายศลุกากรหรอืกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งและเกดิความเสยีหายรา้ยแรง 

ตอ่กรมศลุกากรหรอืตอ่ประเทศ 

 

ในกรณีผูไ้ดรั้บใบอนุญาต ไมป่ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ ์วธิกีาร เงื่อนไขในการประกอบกจิการในเขตปลอดอากรขอ้ใด 

ขอ้หนึง่ เมือ่กรมศลุกากรแจง้ขอ้บกพร่องเป็นหนังสอืแลว้ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาต มไิดแ้กไ้ขใหถ้กูตอ้งครบถว้นภายในระยะเวลา 

ทีก่รมศลุกากรบอกกลา่ว ถา้กรมศลุกากรเห็นวา่หลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขนัน้เป็นขอ้ทีเ่ป็นสาระส าคัญของการประกอบกจิการ 

ในเขตปลอดอากร กรมศลุกากรมสีทิธพัิกใชแ้ละเพกิถอนใบอนุญาตประกอบกจิการในเขตปลอดอากรและเรยีกคา่เสยีหายได ้

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ (เนือ่งจากการพจิารณาค าขอใชเ้วลา 2 ชม.  
เพือ่ตรวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของค าขอและเอกสาร
หลกัฐาน))  
ฝ่ายจัดตัง้คลงัสนิคา้ทณัฑบ์น ส านักสทิธปิระโยชน์ทางภาษีอากร 
กรมศลุกากร  /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ  
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 14:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ (เนือ่งจากการพจิารณาค าขอใชเ้วลา 2 ชม.  
เพือ่ตรวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของค าขอและเอกสาร
หลกัฐาน))  
ดา่นศลุกากร หรอืส านักงานศลุกากรทีก่ ากบัดแูลพืน้ทีข่อจัดตัง้ 
กรณีจัดตัง้ในพืน้ทีเ่ขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษ หรอืพืน้ทีโ่ครงการ
เมอืงตน้แบบ สามเหลีย่ม มั่นคง มั่งคัง่ ยั่งยนื/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง 
ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ  
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 14:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 0 - 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ตรวจสอบรายละเอยีดในค าขอฯ เอกสาร และหลักฐาน  
วา่มคีวามถกูตอ้งครบถว้นหรอืไม่ 

(หมายเหต:ุ -)  

2 ชัว่โมง กรมศลุกากร 

 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 

หากรายละเอยีดในค าขอ เอกสาร หรอืหลกัฐานไมถ่กูตอ้ง 

หรอืครบถว้น จะแจง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ืน่ค าขอ แกไ้ขเพิม่เตมิ 
ค าขอ จัดสง่เอกสาร หรอืหลกัฐานใหถ้กูตอ้งและครบถว้นภายใน 

15 วนั นับแตว่นัทีไ่ดรั้บหนังสอืแจง้ 
(หมายเหต:ุ (ในกรณีผูท้ีย่ ืน่ค าขอไม่แกไ้ขเพิม่เตมิค าขอ หรอืไม่
จัดสง่เอกสารหรอืหลักฐานใหถ้กูตอ้งและครบถว้นภายใน 15 วัน 

1 วนั กรมศลุกากร 
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ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

ถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ และจ าหน่ายเรือ่งออกจาก 
สารบบ โดยแจง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบวา่ไดจ้ าหน่าย
เรือ่งออกจากสารบบแลว้))  

3) กำรพจิำรณำ 
หากรายละเอยีดในค าขอใบอนุญาต เอกสาร และหลักฐาน

ถกูตอ้ง และครบถว้น พนักงานศลุกากรเสนอความเห็นตอ่อธบิดี
เพือ่พจิารณา 

(หมายเหต:ุ (15 วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บเอกสารถกูตอ้งครบถว้น  
ผูข้อรับใบอนุญาตผ่านการตรวจสอบคณุสมบตัแิละลักษณะ
ตอ้งหา้ม รวมทัง้หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข))  

15 วนัท าการ กรมศลุกากร 
 

4) กำรพจิำรณำ 
อธบิดพีจิารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต 

(หมายเหต:ุ -)  

7 ชัว่โมง กรมศลุกากร 
 

5) กำรพจิำรณำ 
พนักงานศลุกากรมหีนังสอืแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอ

ทราบ เพือ่ใหผู้ย้ืน่ค าขอไปจัดท าสญัญาประกนัและทณัฑบ์น 

ช าระคา่ธรรมเนยีมใบอนุญาตและคา่ธรรมเนยีมรายปี ภายใน  
15 วนั นับแตว่นัทีไ่ดรั้บหนังสอืแจง้ 

(หมายเหต:ุ -)  

7 วนั กรมศลุกากร 
 

6) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เมือ่ผูย้ืน่ค าขอด าเนนิการตามขอ้ 5 เรยีบรอ้ยแลว้ พนักงาน

ศลุกากรจะเสนออธบิดลีงนามรับสญัญาประกนัและทณัฑบ์น 
พรอ้มออกใบอนุญาต และก าหนดเลขทะเบยีนสทิธปิระโยชน์

ทางภาษีอากร 
(หมายเหต:ุ (กรณีผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการหรอืด าเนนิการ 
ไมค่รบถว้นตามทีก่ าหนดภายใน 15 วนั ใหถ้อืวา่ผูย้ืน่ค าขอรับ
ใบอนุญาตไมป่ระสงคจ์ะขอรับใบอนุญาต จะจ าหน่ายเรือ่งออก
จากสารบบ และมหีนังสอืแจง้ใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบ))  

7 วนั กรมศลุกากร 
 

 

 

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  

พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล (ถา้ตอ้งประทับตรานติบิคุคลตามทีก่ าหนดไว ้
ในหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล)) 

 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

2) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(- ยังไมห่มดอายุ 

- เจา้พนักงานศลุกากรจะถ่ายส าเนาเอกสารจากเอกสารฉบับจรงิ  
โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนาโดยการเซ็นชือ่ตอ่หนา้เจา้พนักงาน

ศลุกากรเทา่นัน้) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

หนงัสอืเดนิทำง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(- ยังไมห่มดอายุ 
- กรณีเป็นบคุคลตา่งดา้วใหใ้ชห้นังสอืเดนิทางพรอ้มใบอนุญาตท างาน 

ในประเทศไทยของกรรมการผูม้อี านาจกระท าการแทนบรษัิท 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

- เจา้พนักงานศลุกากรจะถ่ายส าเนาเอกสารจากเอกสารฉบับจรงิ 
โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนา โดยการ เซ็นชือ่ตอ่หนา้เจา้พนักงาน

ศลุกากร เทา่นัน้) 

4) 
 

บญัชรีำยชือ่ผูถ้อืหุน้ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(-ออกใหไ้วไ้มเ่กนิ 6 เดอืนนับแตว่นัยืน่ค าขอ 

- ยืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนา โดยการเซ็นชือ่ พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล 

(ถา้ตอ้งประทับตรานติบิคุคลตามทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืรับรอง 
การจดทะเบยีนนติบิคุคล)) 

- 

5) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ (กรณีมอบอ ำนำจ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ตดิอากรแสตมป์ทีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย) 

- 

6) 

 

ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูม้อบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ผูม้อบอ านาจลงนามรับรองส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน) 

- 

7) 

 

แบบค ำขอรบัใบอนุญำตประกอบกจิกำรในเขตปลอดอำกร 

ฉบบัจรงิ 2 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(ผูย้ืน่ค าขอตอ้งลงนามรับรองในเอกสารฉบบัจรงิ  
พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล (ถา้ตอ้งประทับตรานติบิคุคลตามทีก่ าหนดไว ้

ในหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล)) 

กรมศลุกากร 

8) 
 

รำยละเอยีดกำรขอรบัใบอนุญำตประกอบกจิกำร 
ในเขตปลอดอำกร ประกอบดว้ย วตัถปุระสงค ์ประเภทของกจิกำร 

และแผนงำนและกระบวนกำรผลติ ก ำลงักำรผลติและจ ำนวน
เครือ่งจกัร เครือ่งมอื เครือ่งใช ้และอุปกรณ์ทีจ่ ำเป็นตอ้งใช ้

ในกระบวนกำรผลติ รวมถงึประมำณกำรขยำยก ำลงักำรผลติ

เพิม่เตมิในภำยหนำ้แหลง่เงนิทุน สถำบนักำรเงนิ 
ทีส่ง่เสรมิสนบัสนุน 

ฉบบัจรงิ 2 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(ผูย้ืน่ค าขอตอ้งลงนามรับรองในเอกสารฉบบัจรงิ  
พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล (ถา้ตอ้งประทับตรานติบิคุคลตามทีก่ าหนดไว ้

ในหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล)) 

- 

9) 
 

หนงัสอืส ำคญัแสดงกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองในพืน้ที ่
ทีข่อจดัต ัง้ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 2 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(- กรณีน าทีด่นิไปจ านอง ใหแ้สดงหนังสอืยนิยอมจาก 

ผูรั้บจ านองใหน้ าทีด่นิดงักลา่วมาประกอบกจิการในเขตปลอดอากรได ้
- กรณีทีท่ีด่นิจัดตัง้ประกอบดว้ยโฉนดหลายฉบับ ใหบ้รษัิทแสดง 

แจกแจงรายละเอยีดเป็นรูปภาพวา่พืน้ทีจ่ัดตัง้อยู่บนบรเิวณใดบา้ง 
- ผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนา โดยการ เซ็นชือ่ พรอ้มประทบัตรา 

นติบิคุคล (ถา้ตอ้งประทบัตรานติบิคุคลตามทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืรับรอง

การจดทะเบยีนนติบิคุคล)) 
 

- 

10) 

 

หนงัสอืยนิยอมใหป้ระกอบกจิกำรในเขตปลอดอำกรจำกผูไ้ดร้บั

ใบอนุญำตจดัต ัง้เขตปลอดอำกร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

11) 
 

หนงัสอืใหค้วำมยนิยอมในกำรเปิดเผยขอ้มูลเครดติและขอ้มูล 
สว่นบุคคล 

ฉบบัจรงิ 2 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

12) 
 

ใบอนุญำตจำกกำรนคิมอุตสำหกรรมแหง่ประเทศไทย (ถำ้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 2 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ยืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนา โดยการ เซ็นชือ่  
พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล (ถา้ตอ้งประทับตรานติบิคุคลตามทีก่ าหนดไว ้

ในหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล)) 

- 

13) 

 

งบกำรเงนิตำมขอ้ก ำหนดของกระทรวงพำณชิยท์ีผ่ำ่น 

กำรตรวจสอบและรบัรองจำกผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตแลว้  

ยอ้นหลงั 3 ปี 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 2 ชดุ 
หมำยเหต ุ(- กรณีนติบิคุคลใหม ่เสนอรายงานการศกึษาความเป็นไปได ้

ของโครงการ 

- ผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนา โดยการ เซ็นชือ่ พรอ้มประทบัตรา 
นติบิคุคล (ถา้ตอ้งประทบัตรานติบิคุคลตามทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืรับรอง

การจดทะเบยีนนติบิคุคล)) 

- 

14) 
 

แบบแปลนแผนผงั ขนำด A3 
ฉบบัจรงิ 3 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ผูย้ืน่ค าขอตอ้งลงนามรับรองในเอกสารฉบบัจรงิ  

พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล (ถา้ตอ้งประทับตรานติบิคุคลตามทีก่ าหนดไว ้
ในหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล)) 

- 

15) 

 

หนงัสอือนุญำตตำมกฎหมำยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง (ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 2 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนา โดยการ เซ็นชือ่  

พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล (ถา้ตอ้งประทับตรานติบิคุคลตามทีก่ าหนดไว ้
ในหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล)) 

 

- 

 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คำ่ธรรมเนยีมใบอนุญำต 

  
 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 5,000 บาท 

  
 

2) คำ่ธรรมเนยีมรำยปี 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 15,000 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 
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ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

- 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 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

ผูบ้นัทกึ: นางสาวนันธญิา ปัทมกจิสกลุ (สพศ. กมพ.) 

 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 13/05/2562 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bureau3.customs.go.th/ 
#กรมศลุกากร 

#ส านกังานศลุกากรภาคท่ี3 

#ศภ3 

http://www.info.go.th/
http://bureau3.customs.go.th/
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เอกสำรประกอบกำรพจิำรณำ : กำรขอรบัใบอนญุำตประกอบกจิกำรในเขตปลอดอำกร   
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั  

 

เอกสำรประกอบกำรขออนุญำต 

 รำยกำรเอกสำร ตวัจรงิ ส ำเนำ เง ือ่นไข  

1 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
 

1 0 (- ออกใหไ้วไ้มเ่กนิ 6 เดอืน
นับแตว่นัยืน่ค าขอ 

- เจา้พนักงานศลุกากร 
จะถา่ยส าเนาเอกสาร 

จากฉบบัจรงิ โดยผูย้ืน่ค าขอ

ตอ้งรับรองส าเนา 
โดยการเซ็นชือ่ตอ่หนา้ 

เจา้พนักงานศลุกากร  
พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล 

(ถา้ตอ้งประทับตรานติบิคุคล
ตามทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอื

รับรองการจดทะเบยีน 

นติบิคุคล)) 

 

2 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

1 0 (- ยังไมห่มดอายุ 

- เจา้พนักงานศลุกากร 

จะถา่ยส าเนาเอกสาร 
จากเอกสารฉบับจรงิ  

โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรอง
ส าเนาโดยการเซ็นชือ่ 

ตอ่หนา้เจา้พนักงานศลุกากร

เทา่นัน้) 

 

3 

 

หนงัสอืเดนิทำง 

 

1 0 (- ยังไมห่มดอายุ 

- กรณีเป็นบคุคลตา่งดา้ว 
ใหใ้ชห้นังสอืเดนิทาง 

พรอ้มใบอนุญาตท างานใน

ประเทศไทยของกรรมการ 
ผูม้อี านาจกระท าการแทน

บรษัิท 
- เจา้พนักงานศลุกากร 

จะถา่ยส าเนาเอกสาร 

จากเอกสารฉบับจรงิ 
โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรอง

ส าเนา โดยการ เซ็นชือ่ 
ตอ่หนา้เจา้พนักงานศลุกากร 

เทา่นัน้) 

 

4 
 

บญัชรีำยชือ่ผูถ้อืหุน้ 
 

0 1 (-ออกใหไ้วไ้มเ่กนิ 6 เดอืน
นับแตว่นัยืน่ค าขอ 

- ยืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนา 
โดยการเซ็นชือ่  

พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล 

(ถา้ตอ้งประทับตรานติบิคุคล
ตามทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอื

รับรองการจดทะเบยีน 
นติบิคุคล)) 

 

5 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ (กรณีมอบอ ำนำจ) 

 

1 0 (ตดิอากรแสตมป์ทีถู่กตอ้ง

ตามกฎหมาย) 
 

6 

 

ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูม้อบอ ำนำจ 

 

0 1 (ผูม้อบอ านาจลงนามรับรอง

ส าเนาบตัรประจ าตัว

ประชาชน) 
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 รำยกำรเอกสำร ตวัจรงิ ส ำเนำ เง ือ่นไข  

7 
 

แบบค ำขอรบัใบอนุญำตประกอบกจิกำร 
ในเขตปลอดอำกร 

 

2 0 (ผูย้ืน่ค าขอตอ้งลงนามรับรอง
ในเอกสารฉบบัจรงิ  

พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล 
(ถา้ตอ้งประทับตรานติบิคุคล

ตามทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอื

รับรองการจดทะเบยีน 
นติบิคุคล)) 

 

8 

 

รำยละเอยีดกำรขอรบัใบอนุญำตประกอบกจิกำร 

ในเขตปลอดอำกร ประกอบดว้ย วตัถปุระสงค ์
ประเภทของกจิกำร และแผนงำนและกระบวนกำรผลติ 

ก ำลงักำรผลติและจ ำนวนเครือ่งจกัร เครือ่งมอื 
เครือ่งใช ้และอุปกรณท์ีจ่ ำเป็นตอ้งใช ้

ในกระบวนกำรผลติ รวมถงึประมำณกำร 
ขยำยก ำลงักำรผลติเพิม่เตมิในภำยหนำ้ 

แหลง่เงนิทนุ สถำบนักำรเงนิทีส่ง่เสรมิสนบัสนุน 

 

2 0 (ผูย้ืน่ค าขอตอ้งลงนามรับรอง

ในเอกสารฉบบัจรงิ  
พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล 

(ถา้ตอ้งประทับตรานติบิคุคล
ตามทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอื

รับรองการจดทะเบยีน 
นติบิคุคล)) 

 

9 

 

หนงัสอืส ำคญัแสดงกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครอง

ในพืน้ทีท่ ีข่อจดัต ัง้ 

 

0 2 (- กรณีน าทีด่นิไปจ านอง  

ใหแ้สดงหนังสอืยนิยอม 

จากผูรั้บจ านองใหน้ าทีด่นิ
ดงักลา่วมาประกอบกจิการ 

ในเขตปลอดอากรได ้
- กรณีทีท่ีด่นิจัดตัง้

ประกอบดว้ยโฉนดหลายฉบับ 

ใหบ้รษัิทแสดงแจกแจง
รายละเอยีดเป็นรูปภาพวา่

พืน้ทีจ่ัดตัง้อยู่บนบรเิวณ
ใดบา้ง 

- ผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนา 
โดยการ เซ็นชือ่  

พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล 

(ถา้ตอ้งประทับตรานติบิคุคล
ตามทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอื

รับรองการจดทะเบยีน 
นติบิคุคล)) 

 

10 

 

หนงัสอืยนิยอมใหป้ระกอบกจิกำร 

ในเขตปลอดอำกรจำกผูไ้ดร้บัใบอนุญำตจดัต ัง้ 
เขตปลอดอำกร 

 

1 0 - 
 

11 
 

หนงัสอืใหค้วำมยนิยอมในกำรเปิดเผยขอ้มูลเครดติ
และขอ้มูลสว่นบุคคล 

 

2 0 - 
 

12 
 

ใบอนุญำตจำกกำรนคิมอุตสำหกรรมแหง่ประเทศ
ไทย (ถำ้ม)ี 

 

0 2 (ยืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนา 
โดยการ เซ็นชือ่  

พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล 
(ถา้ตอ้งประทับตรานติบิคุคล

ตามทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอื

รับรองการจดทะเบยีน 
นติบิคุคล)) 

 

13 
 

งบกำรเงนิตำมขอ้ก ำหนดของกระทรวงพำณชิย ์
ทีผ่ำ่นกำรตรวจสอบและรบัรองจำกผูส้อบบญัช ี

รบัอนุญำตแลว้ ยอ้นหลงั 3 ปี 

 

0 2 (- กรณีนติบิคุคลใหม ่ 
เสนอรายงานการศกึษา 

ความเป็นไปไดข้องโครงการ 

- ผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนา 
โดยการ เซ็นชือ่  

พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล 

 



- 12 - 
 

 รำยกำรเอกสำร ตวัจรงิ ส ำเนำ เง ือ่นไข  

(ถา้ตอ้งประทับตรานติบิคุคล
ตามทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอื

รับรองการจดทะเบยีน 
นติบิคุคล)) 

14 

 

แบบแปลนแผนผงั ขนำด A3 

 

3 0 (ผูย้ืน่ค าขอตอ้งลงนามรับรอง

ในเอกสารฉบบัจรงิ  
พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล 

(ถา้ตอ้งประทับตรานติบิคุคล

ตามทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอื
รับรองการจดทะเบยีน 

นติบิคุคล)) 

 

15 

 

หนงัสอือนุญำตตำมกฎหมำยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง (ถำ้ม)ี 

 

0 2 (ผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนา 

โดยการ เซ็นชือ่  

พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล 
(ถา้ตอ้งประทับตรานติบิคุคล

ตามทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอื
รับรองการจดทะเบยีน 

นติบิคุคล)) 

 

 

แบบฟอรม์ค ำขออนุญำต 

 รำยกำรเอกสำร เง ือ่นไข  

ไมพ่บแบบฟอรม์ค าขออนุญาต 

 
 

 
 


