IEAT - E - 01
หน้าที่ 1 ของเอกสารทั้งหมด……..หน้า
คาขออนุญาตนาของออกจาก
เขตประกอบการเสรี
ตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522

สำหรับเจ้ำหน้ำที่ กนอ.
เลขที่คำขอ………………./25…….
วันที่รับคำขอ…………..………….
ผูร้ ับคำขอ……………………..…..
วันที่………เดือน……..…………..พ.ศ…………

ข้าพเจ้า……………………….…..…..(ชื่อผูป้ ระกอบอุตสาหกรรมหรื อผูป้ ระกอบพาณิ ชยกรรม)
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร...............................ใบอนุญาตใช้ที่ดินที่………………ลงวันที่.............................
ประกอบกิจการผลิต…………………………………………………………………………………………….
สานักงานตั้งอยูท่ ี่……………………..หมู่ที่……..…..ตรอก/ซอย………………………..………………….…
ถนน…………………………………….แขวง/ตาบล…………………………………………………………..
เขต/อาเภอ…………………..………..…จังหวัด…………………………....รหัสไปรษณี ย…
์ …………………
โทรศัพท์……………………………………………….โทรสาร (FAX)………………………………………..
ชื่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั /ห้างฯ ที่ติดต่อได้………………………………………………………………………..
มีความประสงค์จะขออนุญาตนาของออกจากเขตประกอบการเสรี ดังนี้
เครื่ องจักร อุปกรณ์ เครื่ องมือ และเครื่ องใช้ รวมทั้งส่ วนประกอบของสิ่ งดังกล่าวที่
จาเป็ นต้องใช้ในการผลิตสิ นค้า หรื อเพื่อพาณิ ชยกรรม และของที่ใช้ในการสร้าง
ประกอบหรื อติดตั้งเป็ น โรงงานหรื ออาคารในเขตประกอบการเสรี โดยได้รับยกเว้น
ภาษีอากรตามมาตรา 48 (1) แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2522 ซึ่ งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 ตามเลขที่คาขอที่ ........................................……………………
ลงวันที่……………………..
ของที่ได้นาเข้ามาในราชอาณาจักรและนาเข้าไปในเขตประกอบการเสรี เพื่อใช้ใน
การผลิตสิ นค้าหรื อเพื่อพาณิ ชยกรรม โดยได้รับยกเว้นภาษีอากรตามมาตรา 48(2) แห่ง
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 ตาม
ใบรับรองฯ / เลขที่คาขอที่ ...................……………………ลงวันที่……………………..

2
ผลิตภัณฑ์ สิ่ งพลอยได้ และสิ่ งอื่นที่ได้จากการผลิตในเขตประกอบการเสรี
ของที่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้ได้รับยกเว้นหรื อคืนค่าภาษีอากรเมื่อได้ส่งออกไป
นอกราชอาณาจักรหรื อของที่มิได้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร แต่ได้นาเข้าไปในเขต
ประกอบการเสรี เพื่อใช้ตามมาตรา 48(1)หรื อ(2) แห่งพระราชบัญญัติการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ซึ่ งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 ตามใบรับรองฯ/เลขที่คาขอ
ที่ ………………………………….……..…ลงวันที่……...……………..........................
ของที่นาเข้าไปในเขตประกอบการเสรี โดยไม่ได้รับยกเว้นหรื อคืนค่าภาษีอากรตาม
เอกสารแจ้งการนาเข้าที่………...…………………….ลงวันที่…………………………..
ของอื่น
การขออนุญาตนาของออกไปจากเขตประกอบการเสรี เป็ นการชัว่ คราวเพื่อผ่านขบวนการผลิต
1. รายละเอียดของของ
1.1 ลักษณะของของที่นาออกจากเขตประกอบการเสรี
ลาดับ
ที่

รายละเอียดของของ

ปริ มาณ
(หน่วย)

น้ าหนัก
(หน่วย)

ราคา
(บาท)

รวม
รายละเอียดตาม INVOICE NO………………………………………………………………………………….
ลงวันที่ ...........................เดือน..........................................................................พ.ศ. ...........................................

3
เพื่อส่ งออกไปนอกราชอาณาจักร (ไม่ตอ้ งกรอกรายละเอียด ข้อ1.2, ข้อ 2 – 7)
เพื่อใช้หรื อจาหน่ายในราชอาณาจักร (ไม่ตอ้ งกรอกรายละเอียด ข้อ1.2, ข้อ 2 – 7)
เพื่อทาลาย (ไม่ตอ้ งกรอกรายละเอียด ข้อ1.2, ข้อ 2 – 7)
เพื่อการอื่นเป็ นการชัว่ คราว โดยจะนากลับเข้าไปในเขตประกอบการเสรี ภายในวันที่……………..
เดือน……………………พ.ศ………..……..(กรุ ณากรอกข้อ 1.2, ข้อ 2 – 7)
เพื่อบริ จาค ชื่อ (หน่วยงานรับบริ จาค/ที่อยู)่ ……………………………………………………………..
………………………… ……………………………(ไม่ตอ้ งกรอกรายละเอียด ข้อ1.2, ข้อ 2 – 7)
เพื่อการทัว่ ไป (ไม่ตอ้ งกรอกรายละเอียด ข้อ1.2, ข้อ 2 – 7)
โดยมีเหตุผลดังนี้ …นาออกไปทาการ............... .....................................………………………………ณ
(ชื่อหน่วยงาน /ที่อยู)่ ...........................................................................................................................................
โดยมีเอกสารประกอบการพิจารณา คือ
1. …………………….………………………………………………………………………………
2. …………………….………………………………………………………………………………
3. …………………….………………………………………………………………………………
1.2 ลักษณะของของที่นากลับเข้าเขตประกอบการเสรี (กรณี เพื่อการอื่นเป็ นการชัว่ คราว)
ลาดับ
ที่

รายละเอียดของของ

ปริ มาณ
(หน่วย)

น้ าหนัก
(หน่วย)

ราคา
(บาท)

หมายเหตุ

(ส่ งตัวอย่างหรื อภาพถ่าย แบบแปลนเอกสาร ของของที่จะนาออกจากเขตประกอบการเสรี และตัวอย่างของ
ของที่จะนากลับเข้ามาในเขตประกอบการเสรี จานวนอย่างละ 5 ตัวอย่าง)
2. ชื่อผูร้ ับจ้างผลิตนอกเขตประกอบการเสรี เป็ นการชัว่ คราว
บริ ษทั /ห้างฯ……………………………………………………………………………………………………..
สถานที่ต้ งั โรงงาน เลขที่……………..…………หมู่ที่……………ตรอก/ซอย…………………………………
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ถนน……………………………………………แขวง/ตาบล…………………………………………………...
เขต/อาเภอ………………………………………จังหวัด………………………………………………………..
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเลขที่………………………….ลงวันที่……………………………………..
(แนบสาเนาใบอนุ ญาตประกอบกิจการโรงงาน และสาเนาสัญญาจ้าง/ใบสั่งจ้างทาของ)
กาหนดระยะเวลาที่จะนาของดังกล่าวกลับเข้ามาในเขตประกอบการเสรี ครบถ้วน ภายในวันที่……………...…
เดือน………………………….พ.ศ…………………
3. เหตุผลและความจาเป็ นที่ขอนาของออกไปจากเขตประกอบการเสรี
มี ขบวนการผลิ ตดังกล่าวภายในเขตประกอบการเสรี แต่ตอ้ งนาออกไปจากเขต
ประกอบการเสรี เป็ นการชัว่ คราว เนื่องจาก………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
ไม่มี
4. แผนงาน และกาหนดเวลาที่จะดาเนินการผลิตขั้นตอนดังกล่าว ภายในเขตประกอบการเสรี
ไม่มี
มี …………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
5. ข้อมูลทัว่ ไปของบริ ษทั /ห้างฯ
6. แผนผังแสดงกรรมวิธีการผลิ ตโดยย่อ (FLOW PROCESS CHART) ทั้งขั้นตอนที่ผลิ ตภายใน
เขตประกอบการเสรี และขั้นตอนที่ตอ้ งนาออกไปทาการผลิ ตภายนอกเขตประกอบการเสรี เป็ นการชัว่ คราว
7. สัญญาจ้าง หรื อใบสั่งจ้างทาของ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายละเอียดข้อมูลและเอกสารประกอบคาขอถูกต้องครบถ้วนและเป็ นจริ ง
ทุกประการหรื อเป็ นประมาณการที่ใกล้เคียงความจริ งที่สุด

ลงชื่อ……………. …………...………ผูป้ ระกอบอุตสาหกรรมหรื อ
ผูป้ ระกอบพาณิ ชยกรรม
(
)
ตาแหน่ง .....................................................................
ผูม้ อบอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั /ห้างฯ หรื อผูร้ ับมอบอานาจ

