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ตามพระราชบัญญัติเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก พ.ศ. 2561
และ ประกาศกรมศุลกากรท่ี 204/2562

กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

การจดัต้ังเขตปลอดอากร
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(EEC e-Commerce Duty Free Zone)



OUTLINE 

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก 
(Eastern Economic Corridor : EEC)

เขตปลอดอากรตามกฎหมายศุลกากร 
(Customs Duty Free Zone)

การจดัต้ังเขตปลอดอากรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก
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เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(Eastern Economic Corridor : EEC)

นโยบายรฐับาลเพ่ือส่งเสรมิการค้า 
การลงทุน  การท่องเท่ียว
โดยพัฒนาพ้ืนท่ีภาคตะวนัออก

3 จงัหวัด
ชลบุร ีระยอง 

และฉะเชงิเทรา

01



สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (สกพอ.)

สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (สกพอ.)

credit : eeco.or.th

หน่วยงานหลักท่ีรบัผิดชอบ
โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก



credit : eeco.or.th

อุตสาหกรรมเป้าหมาย

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (สกพอ.)



เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก vs. เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ

การจะได้สิทธพิเิศษหรอืสิทธปิระโยชน์ท่ีเป็นเฉพาะตัว
ของอตุสาหกรรมเป้าหมายน้ัน ๆ 

นักลงทุนจะต้องมกีารลงทุนและต้ังสถานประกอบการ
อยูใ่น “เขตส่งเสรมิเศรษฐกิจพิเศษ” 

ภายในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 
จะมกีารประกาศเขตส่งเสรมิเศรษฐกิจพเิศษยอ่ย ๆ 
จาํนวนมาก ตามอตุสาหกรรมเป้าหมาย หรอืเรยีก

แบบเขา้ใจงา่ย ๆ วา่ 
“เขตเล็กในเขตใหญ่”

credit : eeco.or.th



credit : eeco.or.th

เขตส่งเสรมิเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือ
กิจการอุตสาหกรรม

EEC ประกาศเขตส่งเสรมิเศรษฐกิจพเิศษเพื่อ
รองรบัอตุสาหกรรมเป้าหมาย โดยนักลงทุนจะได้รบั
สิทธปิระโยชน์ทางภาษี และสิทธปิระโยชน์ด้านอื่น ๆ
รวมถึงการอาํนวยความสะดวกในการประกอบธรุกิจ
อกีด้วย



สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(สกพอ.)

credit : eeco.or.th



เอกสารท่ีเก่ียวข้อง
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❑ พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

❑ ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก 

❑ ประกาศกรมศุลกากรท่ี 204/2562 เรื่อง การปฏิบัติพธิกีารศุลกากร ณ เขตปลอดอากรกิจการพาณิชย์
อเิลก็ทรอนิกส์ภายในเขตส่งเสรมิเศรษฐกิจพเิศษในพื้นท่ีเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก ประกาศ ณ วนัท่ี 
24 กันยายน พ.ศ. 2562

▪ เรื่อง หลักเกณฑ์ วธิกีาร และพธิกีารศุลกากรสําหรบัเขตปลอดอากรภายในเขตส่งเสรมิเศรษฐกิจพเิศษเพื่อกิจการ
อตุสาหกรรม ท่ีเก่ียวกับกิจการพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ ในพื้นท่ีเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก พ.ศ. 2562 ประกาศ         
ณ วนัท่ี 12 มถิุนายน พ.ศ. 2562 (ราชกิจจานุเบกษา 25 มถิุนายน พ.ศ. 2562)

▪ เรื่อง สิทธปิระโยชน์สําหรบัผู้ประกอบกิจการเก่ียวกับพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ กรณีศูนย์จดัการสินค้าอจัฉรยิะ                             
ในเขตส่งเสรมิเศรษฐกิจพเิศษเพื่อกิจการอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวกับกิจการพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ ในพื้นท่ีเขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออก พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วนัท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (ราชกิจจานุเบกษา 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)

▪ เรื่อง ก าหนดเขตส่งเสรมิเศรษฐกิจพิเศษ : กลุ่มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บางปะกง ประกาศ ณ วนัท่ี 17 กันยายน                   
พ.ศ. 2562 (ราชกิจจานุเบกษา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562)



เขตปลอดอากร
(Customs Duty Free Zone)02

เขตพื้นท่ีท่ีกําหนดไวสํ้าหรบัการประกอบอุตสาหกรรม 
พาณิชยกรรมหรอืกิจการอื่นใดท่ีเป็นประโยชน์             

แก่การเศรษฐกิจของประเทศ โดยของท่ีนําเข้าไปใน
เขตดังกล่าว จะได้รบัสิทธปิระโยชน์ทางภาษีอากร

ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ

“

”

เขตปลอดอากร 
ตามกฎหมายศุลกากร

(Customs Duty Free Zone)



ตัวอย่างภาพของเขตปลอดอากรท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน
เครดิตภาพ : จากอินเทอเนต



ตัวอย่างภาพของเขตปลอดอากรท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน
เครดิตภาพ : จากอินเทอเนต



เขตปลอดอากร เขตพื้นท่ีท่ีกําหนดไว ้เพื่อประโยชน์ทางอากรศุลกากรในการประกอบอตุสาหกรรม 
พาณิชยกรรม หรอืกิจการอื่นท่ีเป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศ

ผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร

ผู้ท่ีได้รบัอนุญาตใหป้ระกอบอตุสาหกรรม พาณิชยกรรม 
หรอืกิจการอื่นท่ีเป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศ
ในเขตปลอดอากร

ผู้จดัต้ัง
เขตปลอดอากร

ผู้ประกอบกิจการ
ในเขตปลอดอากร

❑ ประเภทของผู้ประกอบการในเขตปลอดอากร

ผู้จดัต้ัง
เขตปลอดอากร

ผู้ประกอบกิจการ
ในเขตปลอดอากร



ประเภทของใบอนุญาต ในเขตปลอดอากร

ใบอนุญาตของผู้จดัต้ังเขตปลอดอากร ใบอนุญาตของผู้ประกอบกิจการ
ในเขตปลอดอากร (Free Zone Users)
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(Free Zone Establisher)

❑ เป็นผู้ก่อสรา้งและจดัต้ังเขตปลอดอากร

❑ มกีรรมสิทธิใ์นท่ีดิน

❑ เป็นผู้ลงทุนสรา้งส่ิงปลกูสรา้ง จดัหาระบบ
สาธารณูปโภค ระบบไฟ ระบบน้า ระบบ
โครงสรา้งพื้นฐานต่าง ๆ CCTV

❑ จดัเตรยีมท่ีทํางานใหเ้จา้หน้าท่ีเป็นต้น

❑ มกีรรมสิทธิใ์นท่ีดินหรอือาคารจาก         
ผู้จดัต้ังเขตปลอดอากร อาจจะซื้อหรอืเชา่

❑ มรีะบบควบคมุสินค้าคงคลงัท่ีได้รบั
อนุญาตและตรวจสอบโดยกรมศุลกากร
เป็นต้น



ตัวอย่างภาพของเขตปลอดอากรท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน
เครดิตภาพ : จากอินเทอเนต



ตัวอย่างภาพของเขตปลอดอากรท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน
เครดิตภาพ : จากอินเทอเนต



ค่าธรรมเนียมรายปี

ประเภท
ผู้ได้รบัใบอนุญาตจดัต้ัง

เขตปลอดอากร
ผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบ
กิจการในเขตปลอดอากร

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 10,000 บาท 5,000 บาท

ค่าธรรมเนียมรายปี 300,000 บาท 15,000 บาท

บริษัท จงรักภักดี จ ำกัด
JONGRAKPAKDEE COMPANY

รักแล้วรักอีก



การจัดต้ังเขตปลอดอากรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)03

ตามพระราชบัญญติัเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก พ.ศ. 2561
และ ประกาศกรมศุลกากรท่ี 204/2562



ข้ันตอนแรกสุด -> การขออนุมัติจาก สกพอ.

ติดต่อ ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวนัออก (สกพอ.) 

เพื่อแสดงความประสงค์ท่ีจะขอจดัต้ัง
เขตส่งเสรมิเศรษฐกิจพเิศษ : พาณิชย์

อเิล็กทรอนิกส์

ทําตามขั้นตอนของ สกพอ. 
จนได้รบั “หนังสืออนุญาตให้ประกอบ
กิจการในเขตส่งเสรมิเศรษฐกิจพเิศษ
เพื่อกิจการอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวกับ

กิจการพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ในพื้นท่ี
เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก”

ทําตามขั้นตอนของ สกพอ. 
จนมปีระกาศคณะกรรมการนโยบาย
เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก เรื่อง 
เรื่อง ก าหนดเขตส่งเสรมิเศรษฐกิจ

พิเศษ : กลุ่มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ... 
โดยให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

นําเอกสารท้ังสองฉบับ 
ติดต่อกองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 
กรมศุลกากร เพื่อขอจดัต้ังเขตปลอด

อากรตามประกาศกรมศุลกากรท่ี 
204/2562

หมายเหตุ : หากไมป่ระสงค์จะจดัต้ังเอง โดยต้องการจะประกอบกิจการในเขตส่งเสรมิเศรษฐกิจพเิศษท่ีมี
การจดัต้ังแล้ว จะต้องติดต่อผู้ได้รบัอนุญาตจดัต้ังเขตส่งเสรมิเศรษฐกิจพเิศษ

1 2 3 4



การขออนุมัติท่ีกรมศุลกากร / คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ของผู้ขอใบอนุญาต

หมายเหตุ : ผู้ขอใบอนุญาตจดัต้ังเขตปลอดอากร
ต้องได้รบัอนุญาตจาก สกพอ. มาก่อน



วธีิการ การขออนุมัติ การขออนุมัติเปิดด าเนินการ

รับเลข F

เริ่มประกอบกิจการ
อนุมัติ

เปิดด าเนินการเขตฯ

ตรวจสอบเอกสารยื่นเอกสาร

ไม่ถูกต้อง

หนังสือจดทะเบียน

แผนผัง

กรรมสิทธิในท่ีดิน

งบการเงิน

เอกสารอ่ืนๆ

พิจารณาอนุมัติ

หลักการจัดตั้ง

ครบถ้วน
ถูกต้อง

✓
ตรวจสอบ

ณ สถานประกอบการ

จ่ายค่าธรรมเนียม

+ก่อสร้างให้เสร็จตามผัง

ตรวจสอบ
ณ สถานประกอบการ

ข้ันตอนการขออนุมติัจดัต้ังเขตปลอดอากร



❑ ระบบคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกับกรมศุลกากร 
(เครื่องคอมพิวเตอร์ และ software) ต้องเชื่อม 
direct line กับผู้ให้บริการเช่น CAT TOT

❑ ระบบกล้องวงจรปิดรอบเขตปลอด
อากร บันทึกได้ 60 วันย้อนหลัง

ระบบ ส่ิงก่อสรา้ง

❑ ประตูเข้าออก กว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร

❑ รั้วฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก ล้อมรอบ
พ้ืนที่เขตปลอดอากร

❑ สร้าง checking post ณ ทางเข้าออก

❑ สร้างส านักงานและท่ีพักให้เจ้าหน้าท่ี
ศุลกากร พร้อมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์
สนับสนุนการท างาน

❑ เครื่องชั่งน ้าหนักขนาดใหญ่ หรือระบบ
ตรวจเช็คสินค้าสมัยใหม่เช่น RFID Scanner 
เป็นต้น

❑ ปา้ยเขตปลอดอากรตามกฎหมายศุลกากร

❑ ระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ (เพ่ือติดตาม
สถานะการขนส่ง) เช่น GPS tracking / e-
lock / e-seal

❑ ระบบเทคโนโลยีระบุตัวตนของสินค้า เช่น RFID, 
Bar-code, QR code

❑ เครื่องเอ็กซเรย์

❑ ระบบสายพานล าเลียงสินค้า



เอกสารท่ีเก่ียวข้อง
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❑ พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

❑ ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก 

❑ ประกาศกรมศุลกากรท่ี 204/2562 เรื่อง การปฏิบัติพธิกีารศุลกากร ณ เขตปลอดอากรกิจการพาณิชย์
อเิลก็ทรอนิกส์ภายในเขตส่งเสรมิเศรษฐกิจพเิศษในพื้นท่ีเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก ประกาศ ณ วนัท่ี 
24 กันยายน พ.ศ. 2562

▪ เรื่อง หลักเกณฑ์ วธิกีาร และพธิกีารศุลกากรสําหรบัเขตปลอดอากรภายในเขตส่งเสรมิเศรษฐกิจพเิศษเพื่อกิจการ
อตุสาหกรรม ท่ีเก่ียวกับกิจการพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ ในพื้นท่ีเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก พ.ศ. 2562 ประกาศ         
ณ วนัท่ี 12 มถิุนายน พ.ศ. 2562 (ราชกิจจานุเบกษา 25 มถิุนายน พ.ศ. 2562)

▪ เรื่อง สิทธปิระโยชน์สําหรบัผู้ประกอบกิจการเก่ียวกับพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ กรณีศูนย์จดัการสินค้าอจัฉรยิะ                             
ในเขตส่งเสรมิเศรษฐกิจพเิศษเพื่อกิจการอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวกับกิจการพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ ในพื้นท่ีเขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออก พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วนัท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (ราชกิจจานุเบกษา 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)

▪ เรื่อง ก าหนดเขตส่งเสรมิเศรษฐกิจพิเศษ : กลุ่มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บางปะกง ประกาศ ณ วนัท่ี 17 กันยายน                   
พ.ศ. 2562 (ราชกิจจานุเบกษา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562)



สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(สกพอ.)

credit : eeco.or.th
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