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กฎกระทรวง
การอนุญาตจัดตั้งและการเลิกดําเนินการเขตปลอดอากร
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง (๖) มาตรา ๑๓๖ วรรคสอง มาตรา ๑๓๘ (๕)
และมาตรา ๑๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“เขตปลอดอากร” หมายความว่า เขตพื้นที่ที่กําหนดไว้เพื่อประโยชน์ทางอากรศุลกากรใน
การประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ
“เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เศษ” หมายความว่ า พื้ น ที่ ที่ ค ณะกรรมการนโยบายเขตพั ฒ นา
เศรษฐกิจพิเศษกําหนดให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
“โครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” หมายความว่า พื้นที่อําเภอหนองจิก
จังหวัดปัตตานี อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และอําเภอเบตง จังหวัดยะลา
“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร
ข้อ ๒ การขอจัดตั้งเขตปลอดอากรให้ดําเนินการได้เพื่อประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้
(๑) การประกอบอุตสาหกรรม
(๒) การประกอบพาณิชยกรรม
(๓) เขตปลอดอากร ณ สนามบินระหว่างประเทศ ท่าเรือรับอนุญาต หรือพื้นที่อื่นที่อธิบดี
เห็นชอบ
(๔) กิจการประเภทปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีท่เี ป็นของเหลว
(๕) กิจการอื่นที่อธิบดีพิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการเศรษฐกิจของประเทศ
การขอจัดตั้งเขตปลอดอากรตามวรรคหนึ่ง อาจขอจัดตั้งเพื่อดําเนินกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างในเขตพื้นที่เดียวกันก็ได้
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ข้อ ๓ ผู้ใดประสงค์ จ ะขออนุ ญ าตจัด ตั้ งเขตปลอดอากร ให้ ยื่ น คํ าขอต่ อ อธิบ ดี ต ามแบบ
ที่อธิบดีประกาศกําหนด พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ณ สํานักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร กรมศุลกากร
การยื่นคําขอในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหรือพื้นที่โครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อาจยื่นคําขอรับใบอนุญาต ณ ด่านศุลกากร หรือสํานักงานศุลกากรที่กํากับดูแล
พื้นที่ก็ได้
ข้อ ๔ ผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) คุณสมบัติ
(ก) เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายจัดตั้ง บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด กรณีบริษัทจํากัด
ต้องมีทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้วเป็นเงินไม่ต่ํากว่าหกสิบล้านบาท เว้นแต่เป็นผู้ขอจัดตั้งเขตปลอดอากร
ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หรือพื้นที่โครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ต้องมีทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้วเป็นเงินไม่ต่ํากว่าสิบล้านบาท
(ข) มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง หรือมีสิทธิบริหารจัดการในที่ดินหรือพื้นที่ที่ขอจัดตั้ง
เขตปลอดอากร หรือมีหลักฐานแสดงการจะได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรือพื้นที่
หรือ กรณี ที่ ดิน ที่ ข อจัด ตั้ งมี การจดทะเบี ย นจํานองต้อ งให้ ผู้ รับ จํานองยิ น ยอมให้ ดํ าเนิ น การจัดตั้ งเป็ น
เขตปลอดอากรได้
(ค) เป็ น กิ จ การที่ มี ฐานะการเงิน ที่ มั่ น คง โดยพิ จ ารณาจากงบการเงิน ที่ ผู้ ส อบบั ญ ชี
รับอนุญาตรับรอง ซึ่งต้องไม่มีผลการดําเนินงานขาดทุนสะสมเกินกว่าร้อยละห้าสิบของทุนจดทะเบียน
ที่ชําระแล้ว สําหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนใหม่และยังไม่มีงบการเงินที่ผู้สอบบัญ ชีรับอนุญาตรับรอง
ให้เสนอรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการประกอบการพิจารณาแทน ทั้งนี้ รูปแบบและ
สาระสําคัญของรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
(๒) ลักษณะต้องห้าม
(ก) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
(ข) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต เว้นแต่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแล้วก่อนวันยื่นคําขออนุญาต
เกินสามปี
ข้อ ๖ การขอจัดตั้งเขตปลอดอากรเพื่อการประกอบอุตสาหกรรม ต้องมีสถานที่ที่มีขนาด
และพื้นที่เหมาะสมกับประเภทกิจการ และเป็นพื้นที่ที่สามารถประกอบอุตสาหกรรมได้ตามกฎหมาย
หรือได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๗ การขอจัดตั้งเขตปลอดอากรเพื่อการประกอบพาณิชยกรรม ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่เป็นการจัดตั้งเพื่อประโยชน์ของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร
รายใดรายหนึ่งเท่านั้น
(๒) ให้บริการในรูปแบบสาธารณะ
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(๓) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่าห้าสิบไร่ และตั้งอยู่ในรัศมีไม่เกินห้าสิบกิโลเมตรจากบริเวณสนามบิน
ระหว่ า งประเทศ ท่ า เรื อ จุ ด ผ่ า นแดนถาวร เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เศษ ระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เศษ
ภาคตะวันออก หรือพื้นที่อื่นที่อธิบดีเห็นชอบ
(๔) มีลักษณะเป็นศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศหรือเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
กิจการตามวรรคหนึ่งต้องเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับการนําของเข้า การส่งของออก กิจการ
ที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การประกอบอุ ต สาหกรรม กิ จ การที่ เกี่ ย วกั บ การเพิ่ ม มู ล ค่ า สิ น ค้ า หรื อ กิ จ การอื่ น
อันเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
ข้อ ๘ การขอจัดตั้งเขตปลอดอากร ณ สนามบินระหว่างประเทศ หรือท่าเรือรับอนุญาต
หรือพื้นที่อื่นที่อธิบดีเห็นชอบ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) เป็ นกิจการที่ เกี่ยวข้องกับการนําของเข้า การส่งของออก การถ่ายลํา การผ่านแดน
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการขนส่ง การเก็บรักษาสินค้า หรือกิจการที่เกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าสินค้า
ตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
(๒) มีพื้นที่โรงพักสินค้าหรือที่มั่นคง สําหรับตรวจและเก็บหรือตรวจปล่อยของนําเข้าหรือของ
ส่งออกที่ยังมิได้เสียอากร
ข้อ ๙ การขอจัดตั้งเขตปลอดอากรเพื่อประกอบกิจการประเภทปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี
ที่ เป็ น ของเหลว ต้ อ งมี ลั ก ษณะบริ ก ารสาธารณะหรื อ สามารถให้ บ ริ ก ารสาธารณะได้ โดยรั บ เก็ บ
ปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีที่เป็นของเหลว หรือผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีที่เป็นของเหลว
หรือผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีที่เป็นของเหลวกับวัสดุอื่น หรือดําเนินการอื่นใด โดยถัง
สําหรับเก็บปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีที่เป็นของเหลวต้องมีปริมาตรความจุรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งแสน
ลูกบาศก์เมตรหรือหนึ่งร้อยล้านลิตร
ให้ ถือ ว่าท่ อ ทาง หรือ ที่ ซึ่ งใช้ สํ าหรับ เก็บ รักษา ขนย้าย หรือ ขนส่ ง เป็ น ส่วนหนึ่ งของ
เขตปลอดอากรด้วย
ข้อ ๑๐ การขอจัดตั้งเขตปลอดอากรเพื่อประกอบกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจ
ของประเทศ ต้องมีสถานที่ที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่อธิบดีเห็นว่าเหมาะสมและสามารถควบคุมการใช้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีอากรได้ และต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากหน่วยงานซึ่งมีอํานาจพิจารณาอนุญาต
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเขตปลอดอากร
ข้อ ๑๑ เมื่อพนักงานศุลกากรได้รับคําขอตามข้อ ๓ แล้ว ให้ตรวจสอบรายละเอียดในคําขอ
เอกสารและหลักฐาน ว่ามีความถูกต้องครบถ้วนแล้วหรือไม่
ในกรณีที่พนักงานศุลกากรตรวจสอบแล้วเห็นว่า รายละเอียดในคําขอ เอกสารหรือหลักฐาน
ไม่ ถู ก ต้ อ งหรื อ ไม่ ค รบถ้ ว น ให้ พ นั ก งานศุ ล กากรแจ้ ง เป็ น หนั ง สื อ ให้ ผู้ ยื่ น คํ า ขอแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม คํ า ขอ
จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่พนักงานศุลกากรกําหนด
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ในกรณีที่ผู้ยื่นคําขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอ หรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและ
ครบถ้วนภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ถือว่าผู้ยื่นคําขอละทิ้งคําขอและให้จําหน่ายเรื่องออกจาก
สารบบ และให้พนักงานศุลกากรแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคําขอทราบ
ในกรณีที่พนักงานศุลกากรตรวจสอบแล้วเห็นว่า รายละเอียดในคําขอ เอกสารและหลักฐาน
ถูกต้องและครบถ้วน ให้รับคําขอไว้พิจารณาต่อไป
ข้อ ๑๒ เมื่อพนักงานศุลกากรรับคําขอไว้พิจารณาแล้ว ให้ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของผู้ยื่นคําขอ และความเหมาะสมของพื้นที่ที่จะจัดตั้งเขตปลอดอากร แล้วเสนอความเห็น
พร้อมคําขอ เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ต่ออธิบดีเพื่อพิจารณาภายในสามสิบวันทําการนับแต่วันที่
ได้รับคําขอ
ข้อ ๑๓ ให้อธิบดีพิจารณาคําขออนุญาตให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันทําการนับแต่วันที่ได้รับ
ความเห็น พร้อมคําขอ เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานศุลกากรตามข้อ ๑๒
ในกรณีที่อธิบดีมีคําสั่งอนุญาต ให้แจ้งคําสั่งดังกล่าวแก่ผู้ยื่นคําขอตามวิธีการที่อธิบดีกําหนด
และให้ผู้ยื่นคําขอมาจัดทําสัญญาประกันและทัณฑ์บนตามข้อ ๑๔ ต่อไป
ในกรณีที่อธิบดีมีคําสั่งไม่อนุญาต ให้แจ้งคําสั่งดังกล่าวเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคําขอทราบ ทั้งนี้
ให้ระบุเหตุผลของการไม่อนุญาต รวมทั้งแจ้งสิทธิอุทธรณ์ การยื่นคําอุทธรณ์ และระยะเวลาสําหรับ
การอุทธรณ์ให้ผู้ยื่นคําขอทราบด้วย
ข้อ ๑๔ เมื่อผู้ยื่นคําขอได้รับหนังสือแจ้งคําสั่งอนุญาตแล้ว ต้องมาจัดทําสัญญาประกันและ
ทั ณ ฑ์ บ นเพื่ อ ประกั น ความเสี ย หายที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น พร้ อ มทั้ ง ชํ า ระค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตและ
ค่าธรรมเนียมรายปี รวมทั้งวางหนังสือค้ําประกันของธนาคารซึ่งมีวงเงินห้าล้านบาท เว้นแต่การจัดตั้ง
เขตปลอดอากรในพื้นที่ที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่โครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ผู้ยื่นคําขอต้องวางหนังสือค้ําประกันของธนาคารซึ่งมีวงเงินสองล้านบาท ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
สัญญาประกันและทัณฑ์บนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
กรณีผู้ยื่นคําขอไม่ดําเนินการหรือดําเนินการไม่ครบถ้วนตามที่กําหนดในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่า
ผู้ยื่นคําขอไม่ประสงค์ขอรับใบอนุญาต และให้จําหน่ายเรื่องออกจากสารบบ
ข้อ ๑๕ เมื่อผู้ยื่นคําขอได้ดําเนินการตามข้อ ๑๔ แล้ว ให้อธิบดีลงนามรับสัญญาประกันและ
ทัณฑ์บนและออกใบอนุญาตภายในสิบห้าวันทําการนับแต่วันที่ผู้ยื่นคําขอได้ดําเนินการตามข้อ ๑๔ แล้วเสร็จ
ข้อ ๑๖ ก่ อ นขอเปิ ด ดํ า เนิ น การเขตปลอดอากร ผู้ ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตจะต้ อ งจั ด ให้ มี ร ะบบ
สาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวก อาคาร สถานที่ อุปกรณ์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบควบคุม
ความปลอดภัย และระบบต่าง ๆ ที่จําเป็น ตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
ข้อ ๑๗ เมื่ อ ได้ ดํ าเนิ น การตามข้อ ๑๖ แล้ ว ให้ ผู้ ได้ รับ ใบอนุ ญ าตแจ้ งพนั ก งานศุ ลกากร
ณ สํานักงานศุลกากรที่ได้ยื่นคําขออนุญาตเพื่อนัดหมายไปตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ พร้อมทั้ง
ยื่นเอกสารและหลักฐานตามที่อธิบดีประกาศกําหนด

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๑๘ ก

หน้า ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ข้อ ๑๘ เมื่อพนักงานศุลกากรได้ตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขแล้ว ให้เสนอความเห็นต่ออธิบดีเพื่อพิจารณา
กรณีที่อธิบดีเห็นว่าเปิดดําเนินการได้ ให้มีหนังสือแจ้งเปิดดําเนินการเขตปลอดอากร พร้อมทั้ง
ออกประกาศกรมศุ ลกากรเพื่ อ ทราบโดยทั่ วกัน และคื น หนั งสือ ค้ํ าประกัน ของธนาคารให้ แก่ ผู้ได้รับ
ใบอนุญาต
ข้อ ๑๙ ผู้ได้รับ ใบอนุ ญ าตที่ ป ระสงค์ จะเลิกดําเนินการ ให้ แจ้งเป็ น หนั งสือ ให้ อ ธิบ ดีท ราบ
ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันก่อนวันที่จะเลิกการดําเนินการ
กรณีเขตปลอดอากรนั้นมีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากรที่ยังดําเนินการอยู่
ผู้ประสงค์จะเลิกดําเนินการต้องได้รับหนังสือยินยอมจากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร
ก่อนดําเนินการตามวรรคหนึ่ง
ข้อ ๒๐ เมื่อได้ดําเนินการตามข้อ ๑๙ แล้ว ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตแจ้งให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการในเขตปลอดอากรดําเนินการตามมาตรา ๑๔๓ โดยเร็ว
ข้อ ๒๑ เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากรได้ดําเนินการตามมาตรา ๑๔๓ แล้ว
ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะเลิกดําเนินการแจ้งพนักงานศุลกากรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ
การดําเนินการดังกล่าว เมื่อพนักงานศุลกากรได้ตรวจสอบความถูกต้องของการดําเนินการแล้ว ให้เสนอ
ความเห็นต่ออธิบดีเพื่อพิจารณาต่อไป
กรณี ที่อธิบดีอนุญ าตให้เลิกดําเนินการเขตปลอดอากร ให้อ ธิบดีออกประกาศกรมศุลกากร
เพื่อทราบโดยทั่วกัน
ข้อ ๒๒ ให้ใบอนุญาตสิ้นสุดลงนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้เลิกดําเนินการเขตปลอดอากร
ข้อ ๒๓ คําขออื่นใดที่ได้ยื่นไว้ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และยังอยู่ในระหว่าง
การพิ จ ารณา ให้ ถื อ ว่ า เป็ น คํ า ขอตามกฎกระทรวงนี้ และให้ พิ จ ารณาตามหลั ก เกณฑ์ ที่ กํ า หนด
ในกฎกระทรวงนี้
ในกรณีที่คําขอที่ยื่นตามวรรคหนึ่ง และเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมคําขอดังกล่าวแตกต่าง
ไปจากที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ ให้พนักงานศุลกากรผู้รับคําขอมีอํานาจสั่งให้ดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติม
คําขอ หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามความจําเป็นเพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๒๔ เขตปลอดอากรที่ ดํ าเนิ น การอยู่ ในวั น ก่ อ นวัน ที่ ก ฎกระทรวงนี้ ใช้ บั งคั บ ให้ ยั งคง
ดําเนินการต่อไปได้และให้ถือว่าได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้แล้ว โดยให้ยื่นขอรับใบอนุญาตและชําระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๓๖ วรรคสอง และมาตรา ๑๔๒
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้การขออนุญาตและการอนุญาตจัดตั้ง และ
การแจ้ งเลิ ก การดํ าเนิ น การเขตปลอดอากร ให้ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่ กํ าหนดใน
กฎกระทรวง ประกอบกับมาตรา ๑๓๘ (๕) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้ผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาต
จัดตั้งเขตปลอดอากรต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้

