
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรเลกิด ำเนนิกำรเขตปลอดอำกร (N) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตทีป่ระสงคจ์ะเลกิด าเนนิการ ใหแ้จง้เป็นหนังสอืและระบวุนัเดอืนปีทีข่อเลกิด าเนนิการตอ่หน่วยงาน

ศลุกากรทีก่ ากับดแูลเขตปลอดอากร ลว่งหนา้เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่เกา้สบิวนักอ่นวนัทีจ่ะเลกิการด าเนนิการ พรอ้มดว้ยรายงาน

ของคงเหลอืในเขตปลอดอากรของผูไ้ดรั้บใบอนุญาตจัดตัง้เขตปลอดอากรและหนังสอืยนิยอมจากผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบ

กจิการในเขตปลอดอากรทกุราย 

กรณีเขตปลอดอากรนัน้มผีูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบกจิการในเขตปลอดอากรทีย่ังด าเนนิการอยู ่ผูป้ระสงคจ์ะเลกิ

ด าเนนิการตอ้งไดรั้บหนังสอืยนิยอมและรายงานของคงเหลอืของผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบกจิการในเขตปลอดอากรทกุรายกอ่น

แจง้เลกิด าเนนิการเขตปลอดอากร 

2. ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตทีไ่ดแ้จง้การเลกิการด าเนนิการแลว้ ตอ้งหยดุการด าเนนิการตามทีไ่ดรั้บอนุญาต หยดุการน าของเขา้

ในเขตปลอดอากร และแจง้ใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบกจิการในเขตปลอดอากรด าเนนิการ ดงัตอ่ไปนี้ 

2.1 น าของออกจากเขตปลอดอากร พรอ้มทัง้เสยีอากรใหค้รบถว้นกอ่นวนัทีจ่ะเลกิการด าเนนิการ หรอื 

2.2 สง่ของออกไปนอกราชอาณาจักร หรอืน าของไปเก็บไวใ้นคลงัสนิคา้ทณัฑบ์น เขตปลอดอากร หรอืเขตประกอบการเสรตีาม

กฎหมายวา่ดว้ยการนคิมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย หรอื จ าหน่ายใหแ้กผู่น้ าของเขา้ตามมาตรา ๒๙ แหง่พระราชบญัญัติ

ศลุกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ หรอืผูม้สีทิธไิดรั้บยกเวน้อากรตามกฎหมายวา่ดว้ยพกิดัอตัราศลุกากรหรอืกฎหมายอืน่ แลว้แตก่รณี กอ่น

วนัทีจ่ะเลกิการด าเนนิการ 

3. เมือ่ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตจัดตัง้เขตปลอดอากรและผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบกจิการในเขตปลอดอากรไดด้ าเนนิการตาม

ขอ้ 2 แลว้ ใหแ้จง้พนักงานศลุกากรเพือ่ตรวจสอบความถูกตอ้งของการด าเนนิการดงักลา่ว เมือ่พนักงานศลุกากรไดต้รวจสอบ

ความถกูตอ้งของการด าเนนิการภายในก าหนดสามสบิวนัท าการแลว้ ใหเ้สนอความเห็นตอ่อธบิดเีพือ่พจิารณา 

กรณีทีอ่ธบิดอีนุญาตใหเ้ลกิด าเนนิการเขตปลอดอากร ใหอ้ธบิดอีอกประกาศกรมศลุกากร เพือ่ทราบโดยทั่วกนั 

4. ใหใ้บอนุญาตสิน้สดุลงนับแตว่นัทีไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ลกิด าเนนิการเขตปลอดอากร 

5. กรณีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตซึง่ไดแ้จง้การเลกิการด าเนนิการแลว้ แตไ่มด่ าเนนิการหรอืด าเนนิการไมแ่ลว้เสร็จภายในก าหนด

ระยะเวลา ตามขอ้ 2 อธบิดจีะมคี าสัง่เพกิถอนใบอนุญาต และใหส้ทิธปิระโยชน์ส าหรับของทีอ่ยูใ่นเขตปลอดอากรนัน้สิน้สดุลง 

และใหข้องทีอ่ยูใ่นเขตปลอดอากรนัน้เป็นของทีต่อ้งเสยีอากร นับแตว่นัทีอ่ธบิดมีคี าสัง่เพกิถอนใบอนุญาตดงักลา่ว 

6. ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตทีไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ลกิการด าเนนิการ ตอ้งจัดเก็บเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกับการด าเนนิการเขตปลอด

อากรไมน่อ้ยกวา่หา้ปี นับแตว่นัทีไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ลกิการด าเนนิการเขตปลอดอากร 

ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตทีไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ลกิการด าเนนิการจะตอ้งน าใบอนุญาตมาใหพ้นักงานศลุกากรก ากับค าวา่ “ยกเลกิ” 

หรอื “เพกิถอน” ดว้ยตวัอักษรสแีดง โดยก ากับไวก้ึง่กลางดา้นบน และระบวุนัเดอืนปีทีอ่ธบิดอีนุญาตใหเ้ลกิด าเนนิการเขตปลอด

อากรหรอืมคี าสัง่เพกิถอนในอนุญาต 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ (เนือ่งจากการพจิารณาค าขอใชเ้วลา 2 ชม. เพือ่
ตรวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของค าขอและเอกสารหลักฐาน))  
กรมศลุกากร เลขที ่1 ถนนสนุทรโกษา เขตคลองเตย 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 หรอืส านักงานศลุกากร/ดา่น
ศลุกากรทีก่ ากับดแูลเขตปลอดอากร/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

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

 

 

 

 

 



ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 60 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
พนักงานศลุกากรตรวจสอบค าขอยกเลกิการจัดตัง้เขตปลอด

อากร และเอกสารประกอบ 

-ระงับสทิธปิระโยชนใ์นระบบทะเบยีนสทิธปิระโยชน์ทางภาษี
อากร ส าหรับการน าเขา้เขตปลอดอากรโดยพลนั 

(หมายเหต:ุ (หากเอกสารไมถ่กูตอ้ง ใหส้ง่ค าขอคนืใหผู้ย้ืน่ค า
ขอ แกไ้ขใหถ้กูตอ้งครบถว้น))  

1 วนั จดุรับค าขอของกรม
ศลุกากร 

 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 

พนักงานศลุกากรตรวจสอบการน าของออกจากเขตปลอดอากร
และช าระคา่ภาระภาษีอากรและภาระอืน่ ๆ และตรวจสอบของ

คงเหลอืทางบัญช ี
(หมายเหต:ุ (- 30 วนัท าการ นับจากวนัทีไ่ดรั้บแจง้จากผูย้ืน่ค า
ขอวา่ไดด้ าเนนิการน าของออกจากเขตปลอดอากรและช าระคา่
ภาระภาษี ฯลฯ แลว้ 
- กรณีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตแจง้เลกิการด าเนนิการแลว้ แตไ่ม่
ด าเนนิการหรอืด าเนนิการไมแ่ลว้เสร็จภายในก าหนด อธบิดจีะมี
ค าสัง่เพกิถอนใบอนุญาต))  

30 วนัท าการ จดุรับค าขอของกรม

ศลุกากร 
 

3) กำรพจิำรณำ 

พนักงานศลุกากรสรุปขอ้เท็จจรงิพรอ้มความเห็นเสนออธบิดเีพือ่
พจิารณา 

(หมายเหต:ุ (15 วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บเอกสารถกูตอ้งครบถว้น ผู ้
ขอรับใบอนุญาตผา่นการตรวจสอบคณุสมบตัแิละลกัษณะ
ตอ้งหา้ม รวมทัง้หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข))  

7 วนั จดุรับค าขอของกรม

ศลุกากร 
 

4) กำรพจิำรณำ 
อธบิดพีจิารณาอนุญาต/ไมอ่นุญาต 

(หมายเหต:ุ -)  

15 วนั จดุรับค าขอของกรม
ศลุกากร 

 

5) กำรพจิำรณำ 
กรณีอธบิดอีนุญาต พนักงานศลุกากรมหีนังสอืแจง้การอนุญาต

ใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบ พรอ้มทัง้ออกประกาศกรมศลุกากร 

(หมายเหต:ุ -)  

7 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) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจจำกกรรมกำรบรษิทัฯ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ตดิอากรแสตมป์ทีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย) 

- 

5) 
 

ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูม้อบอ ำนำจ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ผูม้อบอ านาจลงนามรับรองส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน) 

- 

6) 

 

หนงัสอืขอยกเลกิกำรจดัต ัง้เขตปลอดอำกร 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(ผูย้ืน่ค าขอตอ้งลงนามรับรองในเอกสารฉบบัจรงิ พรอ้ม

ประทับตรานติบิคุคล (ถา้ตอ้งประทบัตรานติบิคุคลตามทีก่ าหนดไวใ้น
หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล)) 

- 

7) 

 

ส ำเนำใบอนุญำตจดัต ัง้เขตปลอดอำกร 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนา โดยการเซ็นชือ่พรอ้ม
ประทับตรานติบิคุคล (ถา้ตอ้งประทบัตรานติบิคุคลตามทีก่ าหนดไวใ้น

หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล)) 

- 

8) 
 

หนงัสอืยนิยอมจำกผูไ้ดร้บัใบอนุญำตใหป้ระกอบกจิกำรในเขต
ปลอดอำกร (กรณีเขตปลอดอำกรน ัน้มผีูไ้ดร้บัใบ อนุญำตให้

ประกอบกจิกำรในเขตปลอดอำกรด ำเนนิกำรอยู)่ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ผูย้ืน่ค าขอตอ้งลงนามรับรองในเอกสารฉบบัจรงิ พรอ้ม
ประทับตรานติบิคุคล (ถา้ตอ้งประทบัตรานติบิคุคลตามทีก่ าหนดไวใ้น

หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล)) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

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))  



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

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 

- 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 01/03/2563 

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

