คู่มือการปฏิบัติงาน
(Work Manual)

กระบวนการ การอนุญาต-อนุมัติ ด้านสิทธิประโยชน์
งาน สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร และที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร
กองสิทธิประโยชน์
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

จัดทาโดย ฝ่ายบริการผู้ประกอบการ กองสิทธิประโยชน์

สิงหาคม 2560

คู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนการ การอนุมัติ/อนุญาต ด้านสิทธิประโยชน์
1. วัตถุประสงค์
เพื่ อ แสดงวิ ธี ก าร ขั้ น ตอน ระยะเวลา เอกสารและหลั ก ฐานในการพิ จ ารณาการอนุ ญ าต-อนุ มั ติ
สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรและที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ งาน เปิดเผย
ขั้นตอน ระยะเวลาให้ผู้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ เพื่อ
เป้าหมายอันเป็นหัวใจสาคัญ คือ อานวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบกิจการฯ
2. ขอบเขต
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น คู่ มื อ ในการอนุ ญ าต-อนุ มั ติ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ด้ า นภาษี อ ากรแก่ ผู้ ป ระกอบกิ จ การในเขต
ประกอบการเสรี (I-EA-T Free Zone) และสิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากรแก่ผู้ประกอบกิจการใน
เขตประกอบการเสรี (I-EA-T Free Zone) และเขตอุตสาหกรรมทั่วไป (General Industrial Zone:
GIZ)ในนิคมอุตสาหกรรม ภายใต้พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยปี พ.ศ. 2522
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ.2550 เพื่อให้ งานการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานแนวทางเดียวกัน
3. คาจากัดความ
- การอนุ ญ าต-อนุ มั ติ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ด้ า นภาษี อ ากร คื อ การอนุ ญ าตน าของเข้ า -ออกจากเขต
ประกอบการเสรี
- การอนุ ญ าต-อนุ มั ติ ที่ ไ ม่ เ กี่ ย วกั บ ภาษี อ ากร คื อ .........................................................
1) ในการถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม.............................................................
2) การอนุ ญ าตให้ ช่ า งฝี มื อ ผู้ ช านาญการ ต่ า งด้ า ว เข้ า มา และอยู่ เ พื่ อ ท างานใน
นิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งนาคู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร
- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป (General Industrial Zone: GIZ) หมายถึง เขตพื้นที่ที่กาหนดไว้สาหรับการ
ประกอบอุตสาหกรรมการบริการ หรือกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์หรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบ
อุตสาหกรรมหรือการบริการ
-

เขตประกอบการเสรี (I-EA-T Free Zone) หมายถึงเขตพื้นที่ที่กาหนดไว้สาหรับการประกอบ
อุตสาหกรรมพาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรมหรือ
พาณิชยกรรมเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ การรักษาความมั่นคงของรัฐ สวัสดิภาพของประชาชน
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม หรือความจาเป็นอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด โดยของที่นาเข้าไปใน
เขตดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี อากร และค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นตามที่กฎหมายบัญญัติ

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ผู้อานวยการฝ่ายบริการผู้ประกอบการ วางแผน กากับ ดูแล และเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ-อนุญาต
การขอถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมของนิติบุคคลต่างด้าว
- ผู้อานวยการกองสิทธิประโยชน์ กากับ ดูแล และเป็นผู้พิจารณาอนุญาต-อนุมัติ สิทธิประโยชน์ด้าน
ภาษีอากรและที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร
- ผู้อานวยการสานักงานนิคมอุตสาหกรรม กากับ ดูแล และเป็นผู้พิจารณาอนุญาต-อนุมัติ
สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร (สานักงานนิคมฯ)
- เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ พิ จ ารณา เป็ น ผู้ พิ จ ารณาตรวจสอบเอกสารและด าเนิ น การการเสนอเรื่ อ งถึ ง
ผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาอนุญาต-อนุมัติ
5. แผนผังการปฏิบัติงาน Work Flow
- รายละเอียดดังคู่มือการปฏิบัติงานด้านสิทธิประโยชน์
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- รายละเอียดดังคู่มือการปฏิบัติงานด้านสิทธิประโยชน์
7. ระบบติดตามประเมินผล
การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานปีละ 1 ครั้ง เพื่อดูกระบวนงานและหลักเกณฑ์ต่างๆที่ต้อง
ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งได้มีการทบทวนคู่มือการอนุญาต-อนุมัติสิทธิประโยชน์ทุกปี ตาม
รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.ข้อ 6)
8. เอกสารอ้างอิง
1) พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยปี พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อ ง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2551
3) ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
4) ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบใน
การอนุญาตให้นาของในเขตประกอบการเสรีออกจากเขตประกอบการเสรี พ.ศ. 2551
5) ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดจานวน
และระยะเวลาให้คนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร และการกาหนดตาแหน่งหน้าที่การงานให้ คน
ต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือ หรือผู้ชานาญการที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้รับอนุญาตให้
ทางานในนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2551
6) ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน อากรขาเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม

และภาษีสรรพสามิตสาหรับของที่เป็นเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ และวัตถุดิบ รวมถึง
ส่วนประกอบของสิ่งดังกล่าวที่จาเป็นต้องใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพื่อพาณิชยกรรม พ.ศ. 2551
7) ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน อากรขาเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม
และภาษีสรรพสามิตสาหรับของที่เป็นเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ และวัตถุดิบ รวมถึง
ส่วนประกอบของสิ่งดังกล่าวที่จาเป็นต้องใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพื่อพาณิชยกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
8) ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การขอได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใน
บังคับของกฎหมายควบคุมสาหรับของหรือวัตถุดิบที่นาเข้าไปในเขตประกอบการเสรี พ.ศ. 2555
9) ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 96/2551เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน อากรขาเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่ ม
และภาษีสรรพสามิตสาหรับของเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพื่อพาณิชยกรรมในเขตประกอบการเสรี
พ.ศ. 2551
10) ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 63/2551 เรื่อง แบบคาขอ แบบใบรับรอง แบบ
รายงานและหนังสือรับรองการขอรับสิทธิประโยชน์ พ.ศ. 2551
11) ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 94/2559 เรื่อง กาหนดอัตราค่าบริการในการ
อนุมัติอนุญาตในนิคมอุตสาหกรรมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Permission & Privilege
(e-PP))
12) ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ 28/2547 เรื่องระยะเวลาการพิจารณาคาขอรับ
สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
9. แบบฟอร์มที่ใช้
สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร (การนาเข้า-ส่งออก)
1. การนาเข้าวัตถุดิบ คาขอ IEAT-I-01, หนังสือรับรอง IEAT-I-02
2. การนาเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศ คาขอและหนังสือรับรองใช้ฟอร์มเดียวกัน IEAT-I-05
3. การน าเข้ า เครื่ อ งจั ก รจากภายในประเทศ ค าขอและหนั ง สื อ รั บ รองใช้ ฟ อร์ มเดี ย วกั น IEAT-I-06
(นาเข้าจากบริษัทที่ได้สิทธิจาก BOI, กรมศุลกากร)
4. การนาเข้าของ/วัตถุดิบที่ได้รับการยกเว้นไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายควบคุมมาตรฐานหรือคุณภาพ
คาขอ IEAT-I-03 และหนังสือรับรอง IEAT-I-04
5. การน าเข้าของหรื อวัตถุดิบตามมาตรา 49 เข้าไปในเขตประกอบการเสรี ให้ ของนั้นได้รับยกเว้น
กฎหมายควบคุ ม การน าเข้ า การส่ ง ออก การครอบครองฯ ใช้แ บบค าขอ IEAT-I-03-1B เพื่ อ
นาเสนอคณะอนุ กรรมการพิจ ารณาขอได้รับยกเว้นไม่อยู่ภ ายในบังคับกฎหมายควบคุม เมื่อได้รับ
อนุมัติแล้วใช้ฟอร์มนาเข้า IEAT-I-03-1 และรับหนังสือรับรอง IEAT-I-04-1 และเมื่อนาของออกจาก
เขตประกอบการเสรีใช้ฟอร์มคาขอ IEAT-E-03 และหนังสือรับรองฯ IEAT-E-04
6. การนาของออกจากเขตประกอบการเสรี ตามมาตรา 55 แห่ง พรบ.กนอ. พ.ศ. 2522 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมใช้ฟอร์ม IEAT-E-01 เพื่อรับหนังสือรับรองฯ IEAT-E-02

สิทธิประโยชน์ด้านไม่เกี่ยวกับภาษีอากร
1. การถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม
1.1 การถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม ของนิติบุคคลต่างด้าวใช้ฟอร์มคาขอกนอ. 15ส.
1.2 การถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม ของนิติบุคคลไทย, ผู้ประกอบกิจการคนไทย
ใช้ฟอร์มคาขอ กนอ.15.2ส
1.3 การถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในเขตพาณิชยกรรมและที่พักอาศัย ของนิติบุคคลต่างด้าวและนิติ บุคคลไทย
หรือผู้ประกอบกิจการคนไทย ใช้ฟอร์มคาขอ กนอ. 15.1ส
2. การอนุญาตนาช่างฝีมือ ผู้ชานาญการต่างด้าว เข้ามาทางานในนิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งนาคู่สมรส
และบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร
2.1 บรรจุ/ต่ออายุ ใช้ฟอร์มคาขอ กนอ. 17-1 รับหนังสือ กนอ. 17-2
2.2 คาขอทั่ว ไป ใช้ฟอร์มคาขอ กนอ. 17-3 เช่น แจ้งพ้นตาแหน่งช่างฝีมือ, ขอรับการตรวจลงตรา
วีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว, การเพิ่มตาแหน่ง, การเปลี่ยนตาแหน่ง เป็นต้น
10. ข้อเสนอแนะ/เทคนิคในการปฏิบัติงาน/ปัญหาอุปสรรค แนวทางในการแก้ไขและพัฒนางาน
ข้อเสนอแนะ/เทคนิคในการปฏิบัติงาน/ปัญหาอุปสรรค
แนวทางในการแก้ไขและพัฒนางาน
การท าให้ ก ารอนุ ญ าต-อนุ มั ติ ถู ก ต้ อ ง/มี คุ ณ ภาพ ตาม ศึกษาข้อกฎหมาย พ.ร.บ. กนอฯ และประกาศฯ ที่
หลักเกณฑ์ กนอ.
เกี่ยวข้อง
11. ภาคผนวก
แบบฟอร์มสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรและที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร

คู่มือการปฏิบัติงาน
การอนุมัติ/อนุญาต ด้านสิทธิประโยชน์

กองสิทธิประโยชน์
ฝ่ายบริการผู้ประกอบการ
กรกฎาคม 2560

สารบัญ
บทที่ 1 การอนุญาตถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม
ขั้นตอนการขออนุญาตถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
- การถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมของนิติบุคคลต่างด้าว
- การถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในเขตพาณิชยกรรมและที่พักอาศัย
ของนิติบุคคลต่างด้าว
- การถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมของนิติบุคคลไทย
บทที่ 2 การอนุญาตให้ช่างฝีมือ ผู้ชานาญการต่างด้าว และครอบครัวเข้ามา
และอยู่เพื่อทางานในราชอาณาจักร
ขั้นตอนการขออนุญาตให้ช่างฝีมือ ผู้ชานาญการต่างด้าวและครอบครัวเข้ามา
และอยู่เพื่อทางานในราชอาณาจักร
- การขออนุมัตติ าแหน่งและบรรจุช่างฝีมือ ผู้ชานาญการ
- การขอนาคู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะ ของช่างฝีมือ ผู้ชานาญการ
เข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักร
- การขอขยายระยะเวลาการอยู่ของช่างฝีมือ ผู้ชานาญการและครอบครัว
- การขอเปลี่ยนตาแหน่งช่างฝีมือ ผู้ชานาญการ
- การขอความร่วมมือในการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวของช่างฝีมือ และครอบครัว
- การเปลี่ยนประเภทวีซ่าของช่างฝีมือ ผู้ชานาญการและครอบครัว
- การขอแจ้งช่างฝีมือ ผู้ชานาญการต่างด้าวและครอบครัว พ้นจากตาแหน่ง
- การขออนุญาตให้ช่างฝีมือ ผู้ชานาญการต่างด้าวและครอบครัวอยู่ในราชอาณาจักร
ตามสิทธิที่ได้รับอนุญาตไว้เดิมฯ
- การควบตาแหน่งกรรมการของช่างฝีมือ ผู้ชานาญการในนิคมอุตสาหกรรม
- การเปลี่ยนชื่อนิติบุคคลประเภทบริษัทจากัด/การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
- การเปลี่ยน/ เพิ่มที่ตั้งสถานประกอบการ (สถานที่ตั้งใหม่)
- การเพิ่มท้องที่ทางานของช่างฝีมือ ผู้ชานาญการ
- การเปลี่ยนแปลงชื่อ/ สัญชาติ ของช่างฝีมือ ผู้ชานาญการและครอบครัว
- ยกเลิกการบรรจุตัวช่างฝีมือ ผู้ชานาญการที่ได้รับอนุญาต
- การขอใช้ช่องทางพิเศษ เพื่อตรวจลงตราหนังสือเดินทางสาหรับผู้บริหารระดับสูง
ในนิคมอุตสาหกรรมที่เดินทางเข้า-ออก ประเทศไทย
บทที่ 3 การอนุญาตนาของเข้า-ออกจากเขตประกอบการเสรี
ขั้นตอนการขออนุญาต-อนุมัติด้านภาษีอากร
การนาของเข้าในเขตประกอบการเสรี

หน้ า
1
2
4
7
9
11
12
14
17
20
22
25
27
30
31
32
33
34
35
37
38
40
42
43
44

กรณีสาหรับวัตถุดิบ
- ขอใบรับรองการเป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบพาณิชยกรรม
ในเขตประกอบการเสรี (IEAT-I-02)
- ขอใบรับรองให้นาของหรือวัตถุดิบเข้าไปในเขตประกอบการเสรี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการส่งออก ฯ (IEAT-I-04)
- ขออนุมัติให้นาของหรือวัตถุดิบเข้าไปในเขตประกอบการเสรี โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ให้ได้รับยกเว้นกฎหมายควบคุมตามมาตรา 49
(IEAT-I-03-1)
กรณีสาหรับเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ
- คาขออนุญาตยกเว้นภาษีอากรฯ นาเข้าจากต่างประเทศ (IEAT-I-05)
- คาขออนุญาตยกเว้นหรือคืนค่าภาษีอากร นาเข้าจากในประเทศ (IEAT-I-06)
การขออนุญาตนาของออกไปจากเขตประกอบการเสรี (IEAT-E-02)
- กรณีเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักรสาหรับวัตถุดิบ/ ผลิตภัณฑ์
- กรณีเพื่อใช้หรือจาหน่ายภายภายในราชอาณาจักร
- กรณีเพื่อจาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบกิจการในเขตประกอบการเสรีต่างเขตฯ
- กรณีเพื่อทาลายภายในราชอาณาจักร
- กรณีเพื่อการอื่นเป็นการชั่วคราว

51
53
56
56
58
60
62
65

สิทธิประโยชน์และการอานวยความสะดวกสาหรับผู้ประกอบอุตสาหกรรมฯ

68

44
45
47

1

บทที่ 1
การอนุญาตถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
ในนิคมอุตสาหกรรม

2

ขั้นตอนการขออนุญาตถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
1. ยื่นคาขออนุญาตถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมของนิติบุคคลต่างด้าว
2. ยื่นคาขออนุญาตถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในเขตที่พักอาศัยและพาณิชยกรรมของนิติบุคคลต่างด้าว
3. ยื่นคาขออนุญาตถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมของนิติบุคคลไทย

กนอ. พิจารณา
นิติบุคคลไทย

กนอ. พิจารณาอนุญาต

หนังสืออนุญาตถึงกรมทีด่ ิน

นิติบุคคลต่างด้าว

กนอ. พิจารณาอนุญาต

หนังสือแจ้งบริษัทฯ

3

การถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน
1. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม และผู้ประกอบพาณิชยกรรม ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อประกอบกิจการในนิคม
อุตสาหกรรม ที่เป็นนิติบุคคลต่างด้าว (ผู้ถือหุ้นต่างด้าวมากกว่าร้อยละ 49 ขึ้นไป) จะได้รับสิทธิประโยชน์ให้
ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน ตามมาตรา 44 ของ พ.ร.บ.กนอ. พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
- ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมของนิติบุคคลต่างด้าว
- ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในเขตที่พักอาศัยและพาณิชยกรรมของนิติบุคคลต่างด้าว
2. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม และผู้ประกอบพาณิชยกรรม ที่เป็นนิติบุคคลไทย (ผู้ถือหุ้นต่างด้าวไม่เกิน
ร้อยละ 49% ) ซึ่งสามารถทาการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินได้ตามกฎหมายของกรมที่ดิน แต่เพื่อความสะดวก
และรวดเร็วในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน จึงให้ดาเนินการดังนี้
- ขออนุญาตถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมของนิติบุคคลไทย

4

การขอถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมของนิติบุคคลต่างด้าว
ผู้ขออนุญาต ต้องยื่นหลักฐานและกรอกรายละเอียดในคาขออนุญาตฯ พร้อมรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้
1. คาขออนุญาตถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม (แบบ กนอ.15ส)
จานวน 1 ชุด
2. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลไม่เกิน 6 เดือน
จานวน 1 ชุด
(ประทับตราและลงนามโดยผู้มีอานาจตามหนังสือรับรองบริษัท)
3. สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นไม่เกิน 6 เดือน
จานวน 1 ชุด
(ประทับตราและลงนามโดยผู้มีอานาจตามหนังสือรับรองบริษัท)
4. สาเนาโฉนดที่ดินที่จะขออนุญาตถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (ขนาด A4)
จานวน 2 ชุด
(ประทับตราและลงนามโดยผู้มีอานาจตามหนังสือรับรองบริษัท)
5. หนังสือมอบอานาจ พร้อมติดอากรตามกฎหมาย (ถ้ามี)
6. แผนผังการใช้ที่ดิน (LAYOUT) ขนาด A4
จานวน 1 ชุด
(ประทับตราและลงนามโดยผู้มีอานาจตามหนังสือรับรองบริษัท)
ให้แสดงรายละเอียด ระบุส่วนของอาคารโรงงาน สานักงานหรืออาคารประกอบพื้นที่ สาหรับการรักษา
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการพื้นที่ว่างทั่วไป พื้นที่ใช้สอยประกอบโรงงานพื้นที่
สารองเพื่อการขยายตัวของโครงการในอนาคต
ผู้พิจารณา ต้องตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนในคาขออนุญาตฯ และมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้
1. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม และผู้ประกอบพาณิชยกรรม ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อประกอบกิจการ
และเป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจากัดหรือบริษัทจากัด ซึ่งได้จดทะเบียนตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว
2. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม และผู้ประกอบพาณิชยกรรม ที่มีหุ้นต่างชาติมากกว่าร้อยละ 49 ขึ้นไป ถือว่า
เป็นนิติบุคคลต่างด้าว จะได้รับสิทธิประโยชน์ให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน ตามมาตรา 44 ของพระราชบัญญัติการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. การใช้พื้นที่เพื่อประกอบกิจการ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาต
ให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม ตามประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม คือ พื้นที่เพื่อใช้
ประกอบกิจการ จะต้องประกอบด้วยพื้นที่ในส่วนต่าง ๆ ดังนี้
- พื้นที่ปลูกสร้างอาคารโรงงาน หรืออาคารสานักงาน ซึ่งจะต้องมีความถูกต้องเหมาะสมตามลักษณะ
ของการประกอบกิจการ ตลอดจนระบบหรือวิธีการผลิตตามแต่ละประเภทกิจการ
- พื้นที่สาหรับการรักษาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการประกอบกิจการ ตามความ
เหมาะสม เช่น ระบบกาจัดน้าเสีย ระบบป้องกันอุบัติภัย เป็นต้น
- พื้นที่ว่างตามลักษณะภูมิสถาปัตยกรรม
- พื้นที่ใช้สอยประกอบกิจการที่จาเป็นตามความเหมาะสมซึ่งอาจจะเป็นตัวอาคารหรือ
- พื้นที่โล่งก็ได้ เช่น ที่เก็บและวางของหรือพักสินค้า บริเวณที่จอดรถ โรงอาหาร ป้อมยาม เป็นต้น
- พื้นทีว่ ่างสาหรับการขยายกิจการในอนาคต

5

ผังความสัมพันธ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : การขอถือกรรมสิทธิ์ทดี่ ินในนิคม
อุตสาหกรรมของนิติบุคคลต่างด้าว



สัญลักษณ์
เริ่มต้น/สิ้นสุด
ลาดับ
ที่
1

2

กระบวนการ

ผู้ประกอบการ

ยื่นคาขออนุญาต ขอถือกรรมสิทธิ์
ที่ดิน
พิจารณาตรวจสอบและรับคาขอ

3

พิจารณาคาขอ

4

จัดเตรียมหนังสืออนุญาต

ดาเนินการ

พิจารณา

จุดเชื่อมโยง

สื่อสาร

เจ้าหน้าที่
ผู้รับคาขอ/
ผู้พิจารณา

ผู้มีอานาจ
ลงนาม
(ผอ.กสป.)

ผู้อนุมัติ
(ผอ.ฝบก.)

ออกเลข
หนังสือ

N



Y

N
5

พิจารณาอนุญาต/อนุมัติลงนาม
ในหนังสือแจ้ง

N

Y

Y

6

ออกเลขที่หนังสือแจ้งตามระบบ

7

แยก/จัดเก็บเอกสาร
(ระยะเวลาจัดเก็บ : ตลอดไป)
รับหนังสืออนุญาต

8

6

การขอถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในเขตพาณิชยกรรมและที่พักอาศัยของนิติบุคคลต่างด้าว
ผู้ขออนุญาต ต้องยื่นหลักฐานและกรอกรายละเอียดในคาขออนุญาตฯ พร้อมรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้
1. คาขออนุญาตถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินเขตที่พักอาศัยและพาณิชยกรรม
จานวน 1 ชุด
ของนิติบุคคลต่างด้าว
2. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลไม่เกิน 6 เดือน
จานวน 1 ชุด
(ประทับตราและลงนามโดยผู้มีอานาจตามหนังสือรับรองบริษัท)
3. สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นไม่เกิน 6 เดือน
จานวน 1 ชุด
(ประทับตราและลงนามโดยผู้มีอานาจตามหนังสือรับรองบริษัท)
4. สาเนาโฉนดที่ดินที่จะขออนุญาตถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (ขนาด A4)
จานวน 2 ชุด
(ประทับตราและลงนามโดยผู้มีอานาจตามหนังสือรับรองบริษัท)
5 แผนผังการใช้พื้นที่ในเขตที่พักอาศัยและพาณิชยกรรม
จานวน 1 ชุด
(ประทับตราและลงนามโดยผู้มีอานาจตามหนังสือรับรองบริษัท)
6. หนังสือมอบอานาจ พร้อมติดอากรตามกฎหมาย (ถ้ามี)
ผู้พิจารณา ต้องตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนในคาขออนุญาตฯ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้
1. ผู้ขอจะต้องเป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรม และผู้ประกอบพาณิชยกรรม ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดิน
เพื่อประกอบกิจการและเป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจากัดหรือบริษัทจากัด ซึ่งได้
จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว
2. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม และผู้ประกอบพาณิชยกรรม ที่มีหุ้นต่างชาติมากกว่าร้อยละ 49 ขึ้นไป
ถือว่าเป็นนิติบุคคลต่างด้าว จะได้รับสิทธิประโยชน์ให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน ตามมาตรา 44 ของพระราชบัญญัติ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. การใช้พื้นที่เพื่อประกอบกิจการ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาต
ให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม ตามประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม (นิติบุคคลต่างด้าว
ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อเป็นที่พักอาศัย)
4. เนื่องจาก กนอ. ไม่อนุญาตให้ผู้ประกอบกิจการจัดที่พักสาหรับพนักงานและคนงานในเขต
พื้นที่สาหรับการประกอบกิจการ ดังนั้น ผู้ประกอบอุตสาหกรรมอาจได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ในเขตที่พักอาศัยได้ และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ดังนี้
4.1 ที่ดินหรืออาคารชุด ทีจ่ ัดไว้เป็นที่พักอาศัยสาหรับพนักงานและคนงานของผู้ประกอบกิจการ
ตลอดจนครอบครัวของพนักงานและคนงานนั้นด้วย
4.2 ที่ดินหรืออาคารชุด ที่อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมที่สถานประกอบการของผู้ประกอบกิจการ
4.3 จานวนเนื้อที่ดินหรือจานวนอาคารชุดที่จะอนุญาต

7
ผู้ชานาญการ
ช่างฝีมือ
ผู้บริหาร
ผู้ชานาญการ
และช่างฝีมือ

คนงานในโรงงาน

ที่ดิน

อาคารชุด

ไม่เกิน 200 ตารางวา ต่อ 1 ครอบครัว แต่
- รวมกันต้องไม่เกิน 3 ไร่ สาหรับนิคมฯ
ในเขตกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ
นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร
นครปฐม
- รวมกันต้องไม่เกิน 5 ไร่ สาหรับนิคม
อุตสาหกรรม ในเขตจังหวัดอื่น ๆ
ไม่เกิน 100 ครอบครัว ต่อ 1 ไร่ แต่
- รวมกันต้องไม่เกิน 5 ไร่
สาหรับนิคมอุตสาหกรรม ในเขต
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ
นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร
นครปฐม
- รวมกันไม่เกิน 10 ไร่ สาหรับนิคม
อุตสาหกรรม ในเขตจังหวัดอื่น ๆ

1 ห้องชุด ต่อ 1 ครอบครัว แต่
- รวมกันไม่เกิน 10 ห้องชุดสาหรับนิคมฯ
ในเขตกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ
นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร
นครปฐม
- รวมกันต้องไม่เกิน 20 ห้องชุด สาหรับ
นิคมอุตสาหกรรม ในเขตจังหวัดอื่น ๆ
1 ห้องชุด ต่อ 1 ครอบครัว แต่
- รวมกันต้องไม่เกิน 100 ห้องชุด
สาหรับนิคมอุตสาหกรรม ในเขต
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ
นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร
นครปฐม
- รวมกันไม่เกิน 200 ห้องชุด สาหรับนิคม
อุตสาหกรรม ในเขตจังหวัดอื่น ๆ
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ผังความสัมพันธ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : การขอถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในเขตพาณิชย
กรรมและที่พักอาศัยของนิติบุคคลต่างด้าวของนิติบุคคลต่างด้าว



สัญลักษณ์
เริ่มต้น/สิ้นสุด
ลาดับ
ที่
1

2

กระบวนการ

ผู้ประกอบการ

ยื่นคาขออนุญาต ขอถือกรรมสิทธิ์
ที่ดิน
พิจารณาตรวจสอบและรับคาขอ

3

พิจารณาคาขอ

4

จัดเตรียมหนังสืออนุญาต

5

พิจารณาอนุญาต/อนุมัติลงนาม
ในหนังสือแจ้ง

ดาเนินการ

พิจารณา

จุดเชื่อมโยง

สื่อสาร

เจ้าหน้าที่
ผู้รับคาขอ/
ผู้พิจารณา

ผู้มีอานาจ
ลงนาม
(ผอ.กสป.)

ผู้อนุมัติ
(ผอ.ฝบก.)

ออกเลข
หนังสือ

N



Y

N
N

Y

Y

6

ออกเลขที่หนังสือแจ้งตามระบบ

7

แยก/จัดเก็บเอกสาร
(ระยะเวลาจัดเก็บ : ตลอดไป)
รับหนังสืออนุญาต

8

9

ขอถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมของนิติบคุ คลไทย
ผู้ขออนุญาต ต้องยื่นหลักฐานและกรอกรายละเอียดในคาขออนุญาตฯ พร้อมรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้
1. คาขอถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมของนิติบุคคลไทย
จานวน 1 ชุด
2. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลไม่เกิน 6 เดือน
จานวน 1 ชุด
(ประทับตราและลงนามโดยผู้มีอานาจตามหนังสือรับรองบริษัท)
3. สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นไม่เกิน 6 เดือน
จานวน 1 ชุด
(ประทับตราและลงนามโดยผู้มีอานาจตามหนังสือรับรองบริษัท)
4. สาเนาโฉนดที่ดินที่จะขออนุญาตถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (ขนาด A4)
จานวน 2 ชุด
(ประทับตราและลงนามโดยผู้มีอานาจตามหนังสือรับรองบริษัท)
5. หนังสือมอบอานาจ พร้อมติดอากรตามกฎหมาย (ถ้ามี)
ผู้พิจารณา ต้องตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนในคาขออนุญาตฯ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้
ในกรณีทผี่ ู้ประกอบอุตสาหกรรม และผู้ประกอบพาณิชยกรรม ที่เป็นนิติบุคคลไทย โดยมีหุ้นต่างชาติ
ร่วมทุนอยู่ด้วยไม่เกินร้อยละ 49 % ซึ่งปกติจะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินได้อยู่แล้วตามประมวลกฎหมายที่ดินแต่เพื่อ
ความสะดวกและรวดเร็ว และที่ดินอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม กนอ. จึงได้มีหนังสืออนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในนิคมฯ
ของนิติบุคคลไทย

10

ผังความสั มพันธ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : การถือกรรมสิ ทธิ์ทดี่ ินในนิคมอุตสาหกรรม

ของนิติบุคคลไทย



สัญลักษณ์

ลาดับ
ที่

กระบวนการ

1

ยื่นคาขออนุญาต

2

พิจารณาตรวจสอบและรับคาขอ

3

พิจารณาคาขอ

4

จัดเตรียมหนังสืออนุญาต

5

พิจารณาอนุญาต/อนุมัติลงนาม
ในหนังสือแจ้ง

เริ่มต้น
/
สิ้นสุด
ผู้ประกอบการ



ดาเนินการ

พิจารณา

เจ้าหน้าที่
ผู้รับคาขอ/
ผู้พิจารณา

จุดเชื่อมโยง
ผู้อนุมัติ
(ผอ.กสป.)

N
Y

N
Y

6

ออกเลขที่หนังสือแจ้งตามระบบ

7

แยก/จัดเก็บเอกสาร
(ระยะเวลาจัดเก็บ : ตลอดไป)
รับหนังสืออนุญาต

8

สื่อสาร
ออกเลขหนังสือ

11

บทที่ 2
การอนุญาตให้ช่างฝีมือ ผู้ชานาญการต่างด้าว
และครอบครัว เข้ามาและอยู่เพื่อทางาน
ในราชอาณาจักร

12

ขั้นตอนการขออนุญาตให้ช่างฝีมือ ผู้ชานาญการต่างด้าวและครอบครัว
เข้ามาและอยู่เพื่อทางานในราชอาณาจักร

1. ยื่นคาขออนุญาตนาคนต่างด้าวเข้ามาอยู่และเพื่อทางานในราชอาณาจักร
2. ยื่นคาขอทั่วไป

กนอ. พิจารณา
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะ
กรรมการ กนอ. กาหนด

ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการ กนอ.
กาหนด

คณะกรรมการ กนอ.
พิจารณาอนุญาต

กนอ. พิจารณาอนุญาต

หนังสืออนุญาต ถึง
สานักงานตรวจคน
เข้าเมือง

หนังสืออนุญาต ถึง
กรมการจัดหางาน

หนังสือถึงกรมการ
กงสุล

หนังสือแจ้งบริษัทฯ

13

การขออนุญาตนาคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่เพื่อทางานในราชอาณาจักร
1. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม และผู้ประกอบพาณิชยกรรม จะได้รับสิทธิประโยชน์ให้นาคนต่างด้าวซึ่งเป็น
- ช่างฝีมือ
- ผู้ชานาญการ
- คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะของช่างฝีมือ ผู้ชานาญการ เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตาม
จานวนและภายในกาหนดระยะเวลาให้อยู่ได้ในราชอาณาจักร ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร แม้ว่า
จะเกินกาหนดจานวนหรือระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ตามมาตรา
45 ของ พ.ร.บ. กนอ. พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือ หรือผู้ชานาญการที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรตามมาตรา 45
จะได้รับอนุญาตให้ทางานเฉพาะตาแหน่งหน้าที่การทางาน ตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอด
ระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ตามมาตรา 46 ของ พ.ร.บ. กนอ. พ.ศ. 2522 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม

14

การขออนุมัติตาแหน่งและบรรจุช่างฝีมือ ผู้ชานาญการ
ผู้ขออนุญาต ต้องยื่นหลักฐานและกรอกรายละเอียดในคาขออนุญาตฯ พร้อมรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้
1. คาขออนุญาตนาคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่เพื่อทางานในราชอาณาจักร
จานวน 1 ชุด
2. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลไม่เกิน 6 เดือน
จานวน 1 ชุด
(ประทับตราและลงนามโดยผู้มีอานาจตามหนังสือรับรองบริษัท)
3. สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นไม่เกิน 6 เดือน
จานวน 1 ชุด
(ประทับตราและลงนามโดยผู้มีอานาจตามหนังสือรับรองบริษัท)
4. แผนภูมิแสดงการจัดแบ่งหน่วยงานและหน้าที่
จานวน 1 ชุด
โดยจะต้องแสดงชื่อตาแหน่งและชื่อช่างฝีมือที่ขออนุญาต
(ประทับตราและลงนามโดยผู้มีอานาจตามหนังสือรับรองบริษัท)
5. หลักฐานแสดงอัตราการผลิต ปริมาณและมูลค่าการส่งออก (ถ้ามี)
จานวน 1 ชุด
(ประทับตราและลงนามโดยผู้มีอานาจตามหนังสือรับรองบริษัท)
6. สาเนาหนังสือเดินทางของช่างฝีมือ ผู้ชานาญการจะต้องได้รับ
จานวน 1 ชุด
การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (NON-IMMIGRANT VISA)
รหัส B (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
7. สาเนาคุณวุฒิการศึกษา
จานวน 1 ชุด
(พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
8. สาเนาใบผ่านงาน
จานวน 1 ชุด
(พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
9. ประวัติของช่างฝีมือ ผู้ชานาญการ
จานวน 1 ชุด
10. หนังสือมอบอานาจ พร้อมติดอากรตามกฎหมาย (ถ้ามี)
ผู้พิจารณา ต้องตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนในคาขออนุญาตฯ และมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้
การอนุญาตจานวน ตาแหน่งและระยะเวลาของช่างฝีมือ ผู้ชานาญการและการขอบรรจุ
1. ผู้ขอจะต้องเป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรม และผู้ประกอบพาณิชยกรรม ซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อ
ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
2. ตรวจสอบรายละเอียดในคาขออนุญาต ว่า กรอกแบบคาขอครบถ้วนถูกต้องหรือไม่
3. ตรวจสอบเอกสารประกอบว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่
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4. ตรวจสอบการลงลายมือชื่อว่าเป็นผู้มีอานาจลงชื่อผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน เป็น
นิติบุคคล และหรือ หนังสือมอบอานาจหรือไม่
5. พิจารณาตามหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตตาแหน่งและระยะเวลาของช่างฝีมือ ผู้ชานาญการ
ต่างด้าว ในการเข้ามาและทางานในนิคมอุตสาหกรรม
6. ตรวจสอบตาแหน่งที่ขออนุมัติว่าไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551
ตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกากาหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทางาน พ.ศ.2522
7. ในกรณี ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การอนุญาตตาแหน่งระยะเวลาของช่างฝีมือ ผู้ชานาญการ
ต่างด้าว ในการเข้ามาและทางานในนิคมอุตสาหกรรม จะต้องนาเรื่องเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา
ภายใน 30 วัน โดยจัดเตรียมเรื่องพร้อมเอกสาร ประกอบ จัดเข้าระเบียบวาระการประชุมของคณะอนุกรรมการฯ
เพื่อพิจารณา
8. ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่ขอบรรจุว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่ โดยตรวจสอบจากสาเนา
หนังสือเดินทางของช่างฝีมือ ผู้ชานาญการ จะต้องได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (NONIMMIGRANT VISA) รหัส B หรือ EX และระยะเวลาคงเหลือของหนังสือเดินทางจะต้องไม่น้อยกว่า 6 เดือน
9. ตรวจสอบสาเนาคุณวุฒิการศึกษา หากเป็นภาษาอื่นให้แปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
ซึ่งสถานทูตของผู้ขออนุญาตในประเทศไทยรับรองคาแปล
10. ตรวจสอบใบผ่านงาน หากเป็นภาษาอื่นให้แปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ซึ่งสถานทูต
ของผู้ขออนุญาตในประเทศไทยรับรองคาแปล
11. พิจารณาคุณวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการทางานว่าสอดคล้องเหมาะสมกับตาแหน่งที่
ขออนุมัตหิ รือไม่ (ในกรณีที่คุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับลักษณะงานจะต้องมีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้อง
กับตาแหน่งหน้าที่ที่ขออนุมัติไม่น้อยกว่า 3 ปี ในบางกรณีจะพิจารณาตามลักษณะงาน ความจาเป็นและความ
เหมาะสมของกิจการ)
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ผังความสัมพันธ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : การขออนุมัติตาแหน่งและบรรจุช่างฝีมือ ผู้ชานาญการ

สัญลักษณ์


เริ่มต้น/สิ้นสุด

ลาดับ
ที่
1

กระบวนการ

ผู้ประกอบการ

ดาเนินการ
เจ้าหน้าที่
ผู้รับคาขอ/
ผู้พิจารณา

พิจารณา
ผู้อนุมัติ
(ผอ.กสป.)

จุดเชื่อมโยง
คณะอนุกรรมการ
พิจารณาสิทธิ
ประโยชน์ ฯ

ยื่นคาขออนุญาตนาคน
ต่างด้าวเข้ามาอยู่และ
เพื่อทางานใน
ราชอาณาจักร
N

2

พิจารณาตรวจสอบและ
รับคาขอ

3

พิจารณาคาขอ

4

จัดเตรียมหนังสืออนุญาต

5

พิจารณาอนุญาต/อนุมัติ
ลงนามในหนังสือแจ้ง

ไม่เป็นไป
ตามเหลัก
เกณฑ์


Y

N
Y

6

ออกเลขที่หนังสือแจ้ง
ตามระบบ

7

แยก/จัดเก็บเอกสาร
(ระยะเวลาจัดเก็บ : 3 ปี)
รับหนังสืออนุญาต

8

สื่อสาร
ออกเลข
หนังสือ
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การขอนาคู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะ ของช่างฝีมือ ผู้ชานาญการ
เข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักร
ผู้ขออนุญาต ต้องยื่นหลักฐานและกรอกรายละเอียดในคาขออนุญาตฯ พร้อมรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้
1. คาขออนุญาตนาคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่เพื่อทางานในราชอาณาจักร
จานวน 1 ชุด
2 . สาเนาหนังสือเดินทางของบุคคลในครอบครัวของช่างฝีมือ ผู้ชานาญการ จานวน 1 ชุด
(คู่สมรสและหรือบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะ) (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
3. สาเนาใบทะเบียนสมรส
จานวน 1 ชุด
(พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
4. สาเนาใบสูติบัตรของบุตร
จานวน 1 ชุด
(พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
5. หลักฐานแสดงการเป็นบิดา มารดา หรือหนังสือรับรองจากสถาน
จานวน 1 ชุด
เอกอัครราชทูตและหรือสถานกงสุลใหญ่ (บิดา มารดาของช่างฝีมือ)
(พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
6. สาเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี)
จานวน 1 ชุด
ผู้พิจารณา ต้องตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนในคาขออนุญาตฯ และมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้
1. ตรวจสอบรายละเอียดในคาขอฯ ว่า กรอกแบบคาขอครบถ้วนถูกต้องหรือไม่
2. ตรวจสอบเอกสารประกอบว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่
3. ตรวจสอบการลงลายมือชื่อว่าเป็นผู้มีอานาจลงชื่อผูกพันตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคล หรือหนังสือมอบอานาจหรือไม่
4 . ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่ขอบรรจุว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่ โดยตรวจสอบจาก
สาเนาหนังสือเดินทางของบุคคลในครอบครัวของช่างฝีมือ ผู้ชานาญการ (คู่สมรสหรือบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะ)
จะต้องได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (NON-IMMIGRANT VISA) รหัส O และระยะเวลาคงเหลือ
ของหนังสือเดินทางจะต้องไม่น้อยกว่า 6 เดือน
5. ตรวจสอบสาเนาใบทะเบียนสมรส หรือเอกสารที่แสดงถึงความเกี่ยวพันของครอบครัวหากเป็น
ภาษาอื่นให้แปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ซึ่งสถานทูตของผู้ขออนุญาตในประเทศไทยรับรองคาแปล
6. ตรวจสอบสาเนาใบสูติบัตร (ของบุตร) หรือเอกสารที่แสดงถึงความเกี่ยวพันของครอบครัว
หากเป็นภาษาอื่นให้แปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ซึ่งสถานทูตของผู้ขออนุญาตในประเทศไทย
รับรองคาแปล
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7. ตรวจสอบหลักฐานแสดงการเป็นบิดา มารดา หรือหนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูต
หรือ สถานกงสุลใหญ่ (บิดา มารดา ของช่างฝีมือ)
8. ตรวจสอบทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) หากเป็นภาษาอื่นให้แปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
ซึ่งสถานทูตของผู้ขออนุญาตในประเทศไทยรับรองคาแปล
9. ตรวจสอบช่างฝีมือ ผู้ชานาญการ ของคู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะว่าได้รับอนุญาตให้
เข้ามาอยู่และทางานในราชอาณาจักร ตามมาตรา 45, 46 แล้ว และจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
ได้ไม่เกินระยะเวลาที่ช่างฝีมือ ผู้ชานาญการได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
10. กรณีเป็นบุตรต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปี
11. หากบุตรอายุเกิน 20 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี ต้องมีหลักฐานการศึกษาในประเทศไทย
ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
12. หากบุตรทุพพลภาพ (ไม่จากัดอายุ) ให้อยู่ได้ตามสิทธิของช่างฝีมือ ผู้ชานาญการ
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ผังความสัมพันธ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : การขอนาคู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะ
ของช่างฝีมือ ผู้ชานาญการเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักร



สัญลักษณ์
เริ่มต้น/สิ้นสุด
ลาดับ
ที่

กระบวนการ

1

ยื่นคาขออนุญาตนาคนต่างด้าวและ
ครอบครัวเข้ามาอยู่และเพื่อทางานใน
ราชอาณาจักร
พิจารณาตรวจสอบและรับคาขอ

2

3

พิจารณาคาขอ

4

จัดเตรียมหนังสืออนุญาต

5

พิจารณาอนุญาต/อนุมัติลงนาม
ในหนังสือแจ้ง

ผู้ประกอบการ

ดาเนินการ

พิจารณา

เจ้าหน้าที่
ผู้รับคาขอ/
ผู้พิจารณา

จุดเชื่อมโยง
ผู้อนุมัติ
(ผอ.กสป.)

N



Y

N
Y

6

ออกเลขที่หนังสือแจ้งตามระบบ

7

แยก/จัดเก็บเอกสาร
(ระยะเวลาจัดเก็บ : 3 ปี)
รับหนังสืออนุญาต

8

สื่อสาร
ออกเลข
หนังสือ
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การขอขยายระยะเวลาการอยู่ของช่างฝีมือ ผู้ชานาญการและครอบครัว
ผู้ขออนุญาต ต้องยื่นหลักฐานและกรอกรายละเอียดในคาขออนุญาตฯ พร้อมรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้
1. คาขออนุญาตนาคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่เพื่อทางานในราชอาณาจักร
จานวน 1 ชุด
2. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลไม่เกิน 6 เดือน
จานวน 1 ชุด
(ประทับตราและลงนามโดยผู้มีอานาจตามหนังสือรับรองบริษัท)
3. สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นไม่เกิน 6 เดือน
จานวน 1 ชุด
(ประทับตราและลงนามโดยผู้มีอานาจตามหนังสือรับรองบริษัท)
4. แผนภูมิแสดงการจัดแบ่งหน่วยงานและหน้าที่
จานวน 1 ชุด
(โดยจะต้องแสดงชื่อตาแหน่งและชื่อช่างฝีมือที่ขออนุญาต
(ประทับตราและลงนามโดยผู้มีอานาจตามหนังสือรับรองบริษัท)
5. หลักฐานแสดงอัตราการผลิต ปริมาณและมูลค่าการส่งออก (ถ้ามี)
จานวน 1 ชุด
(ประทับตราและลงนามโดยผู้มีอานาจตามหนังสือรับรองบริษัท)
6. สาเนาหนังสือเดินทางของช่างฝีมือ ผู้ชานาญการ
จานวน 1 ชุด
(พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
7. สาเนาหนังสือเดินทางของบุคคลในครอบครัวของช่างฝีมือ ผู้ชานาญการ
(คู่สมรส และหรือ บุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะ)
จานวน 1 ชุด
(พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
8. สาเนาใบอนุญาตทางานของช่างฝีมือ ผู้ชานาญการ
จานวน 1 ชุด
(พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
ผู้พิจารณา ต้องตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนในคาขออนุญาตฯ และมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้
1. ตรวจสอบรายละเอียดในคาขออนุญาต ว่า กรอกแบบคาขอครบถ้วนถูกต้องหรือไม่
2. ตรวจสอบเอกสารประกอบว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่
3. ตรวจสอบการลงลายมือชื่อว่าเป็นผู้มีอานาจลงชื่อผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคล หรือ หนังสือมอบอานาจหรือไม่
4. ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่ขอขยายระยะเวลาการอยู่ของช่างฝีมือ ผู้ชานาญการและครอบครัว
ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่ โดยตรวจสอบจากสาเนาหนังสือเดินทางของช่างฝีมือ ผู้ชานาญการ คู่สมรส และ
บุคคลซึง่ อยู่ในอุปการะว่าได้รับการประทับตราอนุญาตให้อยู่โดยสิทธิประโยชน์ของ กนอ. หรือไม่
5. ตรวจสอบสาเนาใบอนุญาตทางาน ว่าได้รับอนุญาตให้ทางานโดยสิทธิประโยชน์ของ กนอ. หรือไม่
6. พิจารณาว่าบุคคลที่ขอขยายระยะเวลาการอยู่และทางาน เป็นบุคคลที่เคยได้รับอนุญาตจาก กนอ.
ให้เข้ามาอยู่และทางานในตาแหน่งนั้นหรือไม่
7. ตรวจสอบสาเนาหนังสือเดินทางของบุตรที่ขอขยายระยะเวลาการอยู่ในราชอาณาจักรจะต้องมีอายุ
ไม่เกิน 20 ปี
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ผังความสัมพันธ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : การขอขยายระยะเวลาการอยู่ของช่างฝีมือ ผู้ชานาญการ
และครอบครัว



สัญลักษณ์
เริ่มต้น/สิ้นสุด
ลาดับ
ที่
1

กระบวนการ

ผู้ประกอบการ

ดาเนินการ

พิจารณา

เจ้าหน้าที่
ผู้รับคาขอ/
ผู้พิจารณา

จุดเชื่อมโยง
ผู้อนุมัติ
(ผอ.กสป.)

ยื่นคาขออนุญาตนาคนต่างด้าว
เข้ามาอยู่และเพือ่ ทางานใน
ราชอาณาจักร
N

2

พิจารณาตรวจสอบและรับคาขอ


Y

3

พิจารณาคาขอ

4

จัดเตรียมหนังสืออนุญาต

5

พิจารณาอนุญาต/อนุมัติลงนาม
ในหนังสือแจ้ง

N
Y

6

ออกเลขที่หนังสือแจ้งตามระบบ

7

แยก/จัดเก็บเอกสาร
(ระยะเวลาจัดเก็บ : 3 ปี)
รับหนังสืออนุญาต

8

สื่อสาร
ออกเลข
หนังสือ
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การขอเปลี่ยนตาแหน่ง ช่างฝีมือ ผู้ชานาญการ
ผู้ขออนุญาต ต้องยื่นหลักฐานและกรอกรายละเอียดในคาขออนุญาตฯ พร้อมรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้
1. คาขออนุญาตนาคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่เพื่อทางานในราชอาณาจักร
จานวน 1 ชุด
2. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลไม่เกิน 6 เดือน
จานวน 1 ชุด
(ประทับตราและลงนามโดยผู้มีอานาจตามหนังสือรับรองบริษัท)
3. สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นไม่เกิน 6 เดือน
จานวน 1 ชุด
(ประทับตราและลงนามโดยผู้มีอานาจตามหนังสือรับรองบริษัท)
4. แผนภูมิแสดงการจัดแบ่งหน่วยงานและหน้าที่
จานวน 1 ชุด
โดยจะต้องแสดงชื่อตาแหน่งและชื่อช่างฝีมือที่ขออนุญาต
(ประทับตราและลงนามโดยผู้มีอานาจตามหนังสือรับรองบริษัท)
5. หลักฐานแสดงอัตราการผลิต ปริมาณและมูลค่าการส่งออก (ถ้ามี)
จานวน 1 ชุด
(ประทับตราและลงนามโดยผู้มีอานาจตามหนังสือรับรองบริษัท)
6. สาเนาหนังสือเดินทางของช่างฝีมือ ผู้ชานาญการจะต้องได้รับ
จานวน 1 ชุด
(พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
7. สาเนาคุณวุฒิการศึกษา
จานวน 1 ชุด
(พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
8. สาเนาใบผ่านงาน
จานวน 1 ชุด
(พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
9. สาเนาใบอนุญาตทางานของช่างฝีมือ ผู้ชานาญการ
จานวน 1 ชุด
(พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
10. ประวัติของช่างฝีมือ ผู้ชานาญการที่ขอเปลี่ยนตาแหน่ง
จานวน 1 ชุด
11. รายงานการประชุม/ประกาศ/คาสั่ง ให้เปลี่ยนตาแหน่ง
จานวน 1 ชุด
ช่างฝีมือ ผู้ชานาญการ
ผู้พิจารณา มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้
1. ตรวจสอบรายละเอียดในคาขออนุญาตนาคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่เพื่อทางานในราชอาณาจักร
ว่ากรอกแบบคาขออนุญาตครบถ้วนถูกต้องหรือไม่
2. ตรวจสอบเอกสารประกอบว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่
3. ตรวจสอบการลงลายมือชื่อว่าเป็นผู้มีอานาจลงชื่อผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคล หรือ หนังสือมอบอานาจหรือไม่ตรวจสอบเอกสารประกอบว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่
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4 . พิจารณาตามหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตตาแหน่งและระยะเวลาของช่างฝีมือ ผู้ชานาญการ
ต่างด้าว ในการเข้ามาและทางานในนิคมอุตสาหกรรม
5. ตรวจสอบตาแหน่งที่ขออนุมัติว่าไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551
ตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกากาหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทางาน พ.ศ.2522
6. ตรวจสอบคุณสมบัติของช่างฝีมือ ผู้ชานาญการที่ขอเปลี่ยนตาแหน่งว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่
โดยตรวจสอบจากสาเนาหนังสือเดินทางของช่างฝีมือ ผู้ชานาญการที่ได้รับประทับตราอนุญาตให้อยู่โดยสิทธิ
ประโยชน์ของ กนอ.
7. ตรวจสอบสาเนาคุณวุฒิการศึกษา หากเป็นภาษาอื่นให้แปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
ซึ่งสถานทูตของผู้ขออนุญาตในประเทศไทยรับรองคาแปล
8. ตรวจสอบใบผ่านงาน หากเป็นภาษาอื่นให้แปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ซึ่งสถานทูตของ
ผู้ขออนุญาตในประเทศไทยรับรองคาแปล
9. ตรวจสอบสาเนาใบอนุญาตทางานที่ได้รับอนุญาตให้ทางาน โดยสิทธิประโยชน์ของ กนอ.
10. พิจารณาคุณวุฒิและประสบการณ์ในการทางานว่าสอดคล้องเหมาะสมกับตาแหน่งที่ขอเปลี่ยน
ตาแหน่งหรือไม่
11. ตรวจสอบรายงานการประชุม/ประกาศ/คาสั่ง ของบริษัทที่อนุมัติให้เปลี่ยนตาแหน่งช่างฝีมือ
ผู้ชานาญการ
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ผังความสัมพันธ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : การขอเปลี่ยนตาแหน่งของช่างฝีมือ ผู้ชานาญการ



สัญลักษณ์
เริ่มต้น/สิ้นสุด
ลาดับ
ที่
1

กระบวนการ

ผู้ประกอบการ

ดาเนินการ

พิจารณา

เจ้าหน้าที่
ผู้รับคาขอ/
ผู้พิจารณา

จุดเชื่อมโยง
ผู้อนุมัติ
(ผอ.กสป.)

ยื่นคาขออนุญาตนาคนต่างด้าว
เข้ามาอยู่และเพือ่ ทางานใน
ราชอาณาจักร
N

2

พิจารณาตรวจสอบและรับคาขอ


Y

3

พิจารณาคาขอ

4

จัดเตรียมหนังสืออนุญาต

5

พิจารณาอนุญาต/อนุมัติลงนาม
ในหนังสือแจ้ง

N
Y

6

ออกเลขที่หนังสือแจ้งตามระบบ

7

แยก/จัดเก็บเอกสาร
(ระยะเวลาจัดเก็บ : 3 ปี)
รับหนังสืออนุญาต

8

สื่อสาร
ออกเลข
หนังสือ
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การขอความร่วมมือในการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวของช่างฝีมือ และครอบครัว
ผู้ขออนุญาต ต้องยื่นหลักฐานและกรอกรายละเอียดในคาขออนุญาตฯ พร้อมรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้
1. คาขออนุญาตนาคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่เพื่อทางานในราชอาณาจักร
จานวน 1 ชุด
2. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลไม่เกิน 6 เดือน
จานวน 1 ชุด
(ประทับตราและลงนามโดยผู้มีอานาจตามหนังสือรับรองบริษัท)
3. สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นไม่เกิน 6 เดือน
จานวน 1 ชุด
(ประทับตราและลงนามโดยผู้มีอานาจตามหนังสือรับรองบริษัท)
4. แผนภูมิแสดงการจัดแบ่งหน่วยงานและหน้าที่
จานวน 1 ชุด
โดยจะต้องแสดงชื่อตาแหน่งและชื่อช่างฝีมือที่ขออนุญาต
(ประทับตราและลงนามโดยผู้มีอานาจตามหนังสือรับรองบริษัท)
5. หลักฐานแสดงอัตราการผลิต ปริมาณและมูลค่าการส่งออก (ถ้ามี)
จานวน 1 ชุด
(ประทับตราและลงนามโดยผู้มีอานาจตามหนังสือรับรองบริษัท)
6. สาเนาหนังสือเดินทางของช่างฝีมือ ผู้ชานาญการ
จานวน 1 ชุด
(พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
7. สาเนาคุณวุฒิการศึกษา
จานวน 1 ชุด
(พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
8. สาเนาใบผ่านงาน
จานวน 1 ชุด
(พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
9 . สาเนาหนังสือเดินทางของบุคคลในครอบครัวของช่างฝีมือ ผู้ชานาญการ จานวน 1 ชุด
(คู่สมรสและหรือบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะ) (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
10. สาเนาใบทะเบียนสมรส
จานวน 1 ชุด
(พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
11. สาเนาใบสูติบัตรของบุตร
จานวน 1 ชุด
(พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
12. หลักฐานแสดงการเป็นบิดา มารดา หรือหนังสือรับรองจากสถาน
จานวน 1 ชุด
เอกอัครราชทูตและหรือสถานกงสุลใหญ่ (บิดา มารดาของช่างฝีมือ)
(พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
13. สาเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี)
จานวน 1 ชุด
(พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
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ผู้พิจารณา หลักเกณฑ์การพิจารณามีดังนี้
1. ตรวจสอบรายละเอียดในคาขออนุญาต ว่า กรอกแบบคาขอครบถ้วนถูกต้องหรือไม่
2. ตรวจสอบเอกสารประกอบว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่
3. ตรวจสอบการลงลายมือชื่อว่าเป็นผู้มีอานาจลงชื่อผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคล หรือ หนังสือมอบอานาจหรือไม่
4. พิจารณาตามหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตตาแหน่งและระยะเวลาของช่างฝีมือ ผู้ชานาญการ
ต่างด้าว ในการเข้ามาและทางานในนิคมอุตสาหกรรม
5. ตรวจสอบตาแหน่งที่ขออนุมัติว่าไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551
ตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกากาหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทางาน พ.ศ.2522
6. ตรวจสอบสาเนาหนังสือเดินทางของช่างฝีมือ ผู้ชานาญการ และครอบครัว
7. พิจารณาคุณวุฒิและประสบการณ์ในการทางานว่าสอดคล้องเหมาะสมกับตาแหน่งที่ขออนุมัติหรือไม่
8. ตรวจสอบสาเนาใบทะเบียนสมรส หรือเอกสารที่แสดงถึงความเกี่ยวพันของครอบครัวหากเป็น
ภาษาอื่นให้แปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ซึ่งสถานทูตของผู้ขออนุญาตในประเทศไทยรับรองคาแปล
9. ตรวจสอบสาเนาใบสูติบัตร (ของบุตร) หรือเอกสารที่แสดงถึงความเกี่ยวพันของครอบครัว
หากเป็นภาษาอื่นให้แปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ซึ่งสถานทูตของผู้ขออนุญาตในประเทศไทย
รับรองคาแปล
10. ตรวจสอบหลักฐานแสดงการเป็นบิดา มารดา หรือหนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูต
หรือ สถานกงสุลใหญ่ (บิดา มารดา ของช่างฝีมือ)
11. ตรวจสอบทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) หากเป็นภาษาอื่นให้แปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
ซึ่งสถานทูตของผู้ขออนุญาตในประเทศไทยรับรองคาแปล

27

การเปลี่ยนประเภทวีซ่าของช่างฝีมือ ผู้ชานาญการและครอบครัว
ผู้ขออนุญาต ต้องยื่นหลักฐานและกรอกรายละเอียดในคาขออนุญาตฯ พร้อมรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้
1. คาขออนุญาตนาคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่เพื่อทางานในราชอาณาจักร
จานวน 1 ชุด
2. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลไม่เกิน 6 เดือน
จานวน 1 ชุด
(ประทับตราและลงนามโดยผู้มีอานาจตามหนังสือรับรองบริษัท)
3. สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นไม่เกิน 6 เดือน
จานวน 1 ชุด
(ประทับตราและลงนามโดยผู้มีอานาจตามหนังสือรับรองบริษัท)
4. แผนภูมิแสดงการจัดแบ่งหน่วยงานและหน้าที่
จานวน 1 ชุด
โดยจะต้องแสดงชื่อตาแหน่งและชื่อช่างฝีมือที่ขออนุญาต
(ประทับตราและลงนามโดยผู้มีอานาจตามหนังสือรับรองบริษัท)
5. หลักฐานแสดงอัตราการผลิต ปริมาณและมูลค่าการส่งออก (ถ้ามี)
จานวน 1 ชุด
(ประทับตราและลงนามโดยผู้มีอานาจตามหนังสือรับรองบริษัท)
6. สาเนาหนังสือเดินทางของช่างฝีมือ ผู้ชานาญการ
จานวน 1 ชุด
(พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
7. สาเนาคุณวุฒิการศึกษา
จานวน 1 ชุด
(พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
8. สาเนาใบผ่านงาน
จานวน 1 ชุด
(พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
9 . สาเนาหนังสือเดินทางของบุคคลในครอบครัวของช่างฝีมือ ผู้ชานาญการ จานวน 1 ชุด
(คู่สมรสและหรือบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะ) (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
10. สาเนาใบทะเบียนสมรส
จานวน 1 ชุด
(พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
11. สาเนาใบสูติบัตรของบุตร
จานวน 1 ชุด
(พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
12. หลักฐานแสดงการเป็นบิดา มารดา หรือหนังสือรับรองจากสถาน
จานวน 1 ชุด
เอกอัครราชทูตและหรือสถานกงสุลใหญ่ (บิดา มารดาของช่างฝีมือ)
(พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
13. สาเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี)
จานวน 1 ชุด
(พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
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ผู้พิจารณา ต้องตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนในคาขออนุญาตฯ และมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้
1. ผู้ขอจะต้องเป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรม และผู้ประกอบพาณิชยกรรม ซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดิน
เพื่อประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
2. ตรวจสอบรายละเอียดในคาขออนุญาต ว่า กรอกแบบคาขอครบถ้วนถูกต้องหรือไม่
3. ตรวจสอบเอกสารประกอบว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่
4. ตรวจสอบการลงลายมือชื่อว่าเป็นผู้มีอานาจลงชื่อผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคล และหรือ หนังสือมอบอานาจหรือไม่
5. พิจารณาตามหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตตาแหน่งและระยะเวลาของช่างฝีมือ ผู้ชานาญการ
ต่างด้าว ในการเข้ามาและทางานในนิคมอุตสาหกรรม
6. ตรวจสอบตาแหน่งที่ขออนุมัติว่าไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
ตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกากาหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทางาน พ.ศ. 2522
7. ตรวจสอบสาเนาหนังสือเดินทางของช่างของช่างฝีมือ ผู้ชานาญการ และครอบครัวจะต้องได้รับวีซ่า
ประเภทนักท่องเที่ยว (TOURIST VISA) (60 วัน) และมีระยะเวลาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 21 วัน
8. ตรวจสอบสาเนาคุณวุฒิการศึกษา หากเป็นภาษาอื่นให้แปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
ซึ่งสถานทูตของผู้ขออนุญาตในประเทศไทยรับรองคาแปล
9. ตรวจสอบใบผ่านงาน หากเป็นภาษาอื่นให้แปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ซึ่งสถานทูต
ของผู้ขออนุญาตในประเทศไทยรับรองคาแปล
10. พิจารณาคุณวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการทางานว่าสอดคล้องเหมาะสมกับตาแหน่งที่
ขออนุมัติหรือไม่ (ในกรณีที่คุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับลักษณะงานจะต้องมีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้อง
กับตาแหน่งหน้าที่ที่ขออนุมัติไม่น้อยกว่า 3 ปี ในบางกรณีจะพิจารณาตามลักษณะงาน ความจาเป็นและความ
เหมาะสมของกิจการ)
11. ตรวจสอบสาเนาใบทะเบียนสมรส หรือเอกสารที่แสดงถึงความเกี่ยวพันของครอบครัวหากเป็น
ภาษาอื่นให้แปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ซึ่งสถานทูตของผู้ขออนุญาตในประเทศไทยรับรองคาแปล
12. ตรวจสอบสาเนาใบสูติบัตร (ของบุตร) หรือเอกสารที่แสดงถึงความเกี่ยวพันของครอบครัว
หากเป็นภาษาอื่นให้แปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ซึ่งสถานทูตของผู้ขออนุญาตในประเทศไทย
รับรองคาแปล
13. ตรวจสอบหลักฐานแสดงการเป็นบิดา มารดา หรือหนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูต
หรือ สถานกงสุลใหญ่ (บิดา มารดา ของช่างฝีมือ)
14. ตรวจสอบทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) หากเป็นภาษาอื่นให้แปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
ซึ่งสถานทูตของผู้ขออนุญาตในประเทศไทยรับรองคาแปล
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ผังความสัมพันธ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : การขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว
ของช่างฝีมือ ผู้ชานาญการและครอบครัว
: การเปลี่ยนประเภทวีซ่าของช่างฝีมือ ผู้ชานาญการและครอบครัว



สัญลักษณ์
เริ่มต้น/สิ้นสุด
ลาดับ
ที่
1

กระบวนการ

ผู้ประกอบการ

ดาเนินการ

พิจารณา

เจ้าหน้าที่
ผู้รับคาขอ/
ผู้พิจารณา

จุดเชื่อมโยง
ผู้อนุมัติ
(ผอ.กสป.)

ยื่นคาขออนุญาตนาคนต่างด้าว
เข้ามาอยู่และเพือ่ ทางานใน
ราชอาณาจักร
N

2

พิจารณาตรวจสอบและรับคาขอ


Y

3

พิจารณาคาขอ

4

จัดเตรียมหนังสืออนุญาต

5

พิจารณาอนุญาต/อนุมัติลงนาม
ในหนังสือแจ้ง

N
Y

6

ออกเลขที่หนังสือแจ้งตามระบบ

7

แยก/จัดเก็บเอกสาร
(ระยะเวลาจัดเก็บ : 3 ปี)
รับหนังสืออนุญาต

8

สื่อสาร
ออกเลข
หนังสือ
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คาขอทั่วไป
การขอแจ้งช่างฝีมือ ผู้ชานาญการต่างด้าวและครอบครัว พ้นจากตาแหน่ง
ผู้ขออนุญาต ต้องยื่นหลักฐานและกรอกรายละเอียดในคาขออนุญาตฯ พร้อมรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้
1. คาขอทั่วไป
จานวน 1 ชุด
2. สาเนาหนังสือเดินทางของช่างฝีมือ ผู้ชานาญการ
จานวน 1 ชุด
(พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
3. สาเนาหนังสือเดินทางของบุคคลในครอบครัวของช่างฝีมือ
จานวน 1 ชุด
ผูช้ านาญการ (คู่สมรส และหรือ บุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะ)
(พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
4. สาเนาใบอนุญาตทางานของช่างฝีมือ ผู้ชานาญการ
จานวน 1 ชุด
(พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
5. สาเนาใบรับ ตท.10 (ถ้ามี)
จานวน 1 ชุด
ผู้พิจารณา หลักเกณฑ์การพิจารณามีดังนี้
กรณีที่ 1 ช่างฝีมือ ผู้ชานาญการ คืนใบอนุญาตทางาน ที่กรมการจัดหางานแล้ว
กรณีที่ 2 ช่างฝีมือ ผู้ชานาญการ ยังไม่ได้คืนใบอนุญาตทางาน
1. ตรวจสอบรายละเอียดในคาขออนุญาต ว่า กรอกแบบคาขอครบถ้วนถูกต้องหรือไม่
2. ตรวจสอบเอกสารประกอบว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่
- สาเนาหนังสือเดินทาง, สาเนาใบอนุญาตทางาน
3. ตรวจสอบการลงลายมือชื่อว่าเป็นผู้มีอานาจลงชื่อผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หรือ หนังสือมอบอานาจหรือไม่
4. ตรวจสอบจากสาเนาหนังสือเดินทางของช่างฝีมือ ผู้ชานาญการว่าได้รับการประทับตราอนุญาต
ให้อยู่โดยสิทธิประโยชน์ของ กนอ. หรือไม่
5. ตรวจสอบสาเนาใบอนุญาตทางาน ว่าได้รับอนุญาตให้ทางาน โดยสิทธิประโยชน์ของ
กนอ. หรือไม่
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การขออนุญาตให้ช่างฝีมือ ผู้ชานาญการต่างด้าวและครอบครัว อยู่ในราชอาณาจักรตามสิทธิ
ที่ได้รับอนุญาตไว้เดิม (ช่างฝีมือ ผู้ชานาญการและครอบครัว ไม่ได้ขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาใหม่
ในราชอาณาจักรอีก (ไม่ได้ทา Re-Entry Visa)
ผู้ขออนุญาต ต้องยื่นหลักฐานและกรอกรายละเอียดในคาขออนุญาตฯ พร้อมรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้
1. คาขอทั่วไป
จานวน 1 ชุด
2. สาเนาหนังสือเดินทางของช่างฝีมือ ผู้ชานาญการ
จานวน 1 ชุด
(พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
3. สาเนาหนังสือเดินทางของบุคคลในครอบครัวของช่างฝีมือ
จานวน 1 ชุด
ผูช้ านาญการ (คู่สมรส และหรือ บุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะ)
(พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
ผู้พิจารณา หลักเกณฑ์การพิจารณามีดังนี้
1. ตรวจสอบรายละเอียดในคาขออนุญาตว่า กรอกแบบคาขอครบถ้วนถูกต้องหรือไม่
2. ตรวจสอบเอกสารประกอบว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่
3. ตรวจสอบการลงลายมือชื่อว่าเป็นผู้มีอานาจลงชื่อผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคล หรือ หนังสือมอบอานาจหรือไม่
4 . ตรวจสอบสาเนาหนังสือเดินทางของช่างฝีมือ ผู้ชานาญการ และหรือ คู่สมรส และหรือ บุคคล
ที่อยู่ในอุปการะ ว่าได้รับการประทับตราอนุญาตให้อยู่โดยสิทธิประโยชน์ของ กนอ. หรือไม่
5 . ตรวจสอบสาเนาหนังสือเดินทาง ตามข้อ 4 ว่ามีการได้รับการประทับตราโดยด่านตรวจคนเข้าเมือง
เมื่อเดินทางเข้ามาครั้งล่าสุดเมื่อใด และได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (NON-IMMIGRANT VISA)
รหัส B หรือ EX หรือไม่ สาหรับช่างฝีมือ ผู้ชานาญการ และรหัส O สาหรับคู่สมรส และบุคคล
ซึ่งอยู่ในอุปการะ
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การควบตาแหน่งกรรมการของช่างฝีมือ ผู้ชานาญการในนิคมอุตสาหกรรม
ผู้ขออนุญาต ต้องยื่นหลักฐานและกรอกรายละเอียดในคาขออนุญาตฯ พร้อมรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้
1. คาขอทั่วไป
จานวน 1 ชุด
2. สาเนาหนังสือเดินทางของช่างฝีมือ ผู้ชานาญการ
จานวน 1 ชุด
(พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
3. สาเนาใบอนุญาตทางานของช่างฝีมือ ผู้ชานาญการ
จานวน 1 ชุด
(พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
4. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลไม่เกิน 6 เดือน
จานวน 2 ชุด
(ที่มีชื่อของช่างฝีมือผู้ชานาญการที่ขอควบตาแหน่งกรรมการ)
(พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
ผู้พิจารณา หลักเกณฑ์การพิจารณามีดังนี้
1. ตรวจสอบรายละเอียดในคาขออนุญาตว่า กรอกแบบคาขอครบถ้วนถูกต้องหรือไม่
2. ตรวจสอบเอกสารประกอบว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่
3. ตรวจสอบการลงลายมือชื่อว่าเป็นผู้มีอานาจลงชื่อผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคล หรือ หนังสือมอบอานาจหรือไม่
4. ตรวจสอบสาเนาหนังสือรับรองบริษัทว่ามีชื่อช่างฝีมือ ผู้ชานาญการที่ขอควบตาแหน่งกรรมการ
ผู้มีอานาจลงชื่อผูกพันบริษัทหรือไม่
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การเปลี่ยนชื่อนิติบุคคลประเภทบริษัทจากัด/การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
ผู้ขออนุญาต ต้องยื่นหลักฐานและกรอกรายละเอียดในคาขออนุญาตฯ พร้อมรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้
1. คาขอทั่วไป
จานวน 1 ชุด
2. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
จานวน 2 ชุด
ฉบับที่มีการเปลี่ยนชื่อนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน)
ผู้พิจารณา หลักเกณฑ์การพิจารณามีดังนี้
1. ตรวจสอบรายละเอียดในคาขออนุญาต ว่า กรอกแบบคาขอครบถ้วนถูกต้องหรือไม่
2. ตรวจสอบเอกสารประกอบว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่
3. ตรวจสอบการลงลายมือชื่อว่าเป็นผู้มีอานาจลงชื่อผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคล หรือ หนังสือมอบอานาจหรือไม่
4. ตรวจสอบการเปลี่ยนชื่อนิติบุคคลตามใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินฯ กับสาเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่
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การเปลี่ยน /เพิ่มที่ตั้งสถานประกอบการ (สถานทีต่ ั้งใหม่)
ผู้ขออนุญาต ต้องยื่นหลักฐานและกรอกรายละเอียดในคาขออนุญาตฯ พร้อมรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้
1. คาขอทั่วไป
จานวน 1 ชุด
2. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบับ
จานวน 2 ชุด
ที่มีการเปลี่ยนที่ตั้งสถานประกอบการใหม่ (ไม่เกิน 6 เดือน)
(พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
ผู้พิจารณา หลักเกณฑ์การพิจารณามีดังนี้
1. ตรวจสอบรายละเอียดในคาขออนุญาต ว่า กรอกแบบคาขอครบถ้วนถูกต้องหรือไม่
2. ตรวจสอบเอกสารประกอบว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่
3. ตรวจสอบการลงลายมือชื่อว่าเป็นผู้มีอานาจลงชื่อผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคล หรือ หนังสือมอบอานาจหรือไม่
4. ตรวจสอบการเปลี่ยนที่ตั้งสถานประกอบการตามใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินฯ กับสาเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่
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การเพิ่มท้องที่ทางานของช่างฝีมือ ผู้ชานาญการ
ผู้ขออนุญาต ต้องยื่นหลักฐานและกรอกรายละเอียดในคาขออนุญาตฯ พร้อมรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้
1. คาขอทั่วไป
จานวน 1 ชุด
2. สาเนาหนังสือเดินทางของช่างฝีมือ ผู้ชานาญการ
จานวน 1 ชุด
(พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
3. สาเนาใบอนุญาตทางาน
จานวน 1 ชุด
(พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
4. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลไม่เกิน 6 เดือน
จานวน 2 ชุด
(บริษทั ที่ขอเพิ่มท้องที่การทางาน) (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
ผู้พิจารณา หลักเกณฑ์การพิจารณามีดังนี้
1. ตรวจสอบรายละเอียดในคาขออนุญาต ว่า กรอกแบบคาขอครบถ้วนถูกต้องหรือไม่
2. ตรวจสอบเอกสารประกอบว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่
3. ตรวจสอบการลงลายมือชื่อว่าเป็นผู้มีอานาจลงชื่อผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคล หรือ หนังสือมอบอานาจหรือไม่
4. ตรวจสอบสาเนาหนังสือเดินทางของช่างฝีมือ ผู้ชานาญการ ว่าได้รับการประทับตราอนุญาต
ให้อยู่โดยสิทธิประโยชน์ของ กนอ. หรือไม่
5. ตรวจสอบสาเนาใบอนุญาตทางาน ว่าได้รับอนุญาตให้ทางานโดยสิทธิประโยชน์ของ กนอ. หรือไม่
6. พิจารณาท้องที่ทางานที่เพิ่ม จะต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ในที่ตั้งโรงงานหรือที่ตั้งสานักงานที่ระบุ
ในหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
7. การพิจารณาเพิ่มท้องที่ทางานในตาแหน่งเดียวกันจะพิจารณาดังนี้
7.1 จะต้องเป็นบริษัทในเครือหรือสานักงานสาขา ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนเกินกว่ากึ่งจานวนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคลหนึ่ง
เป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนเกินกว่ากึ่งจานวนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนในอีกนิติบุคคลหนึ่ง
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคลหนึ่งมีมูลค่าเกินกว่า
ร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมดถือหุ้นเหรือเป็นหุ้นส่วนในอีกนิติบุคคลหนึ่งที่มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละห้าสิบ
ของทุนทั้งหมด
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- บุคคลเกินกว่ากึ่งจานวนกรรมการหรือผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งมีอานาจจัดการในนิติบุคคลหนึ่งเป็น
กรรมการหรือเป็นผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งมีอานาจจัดการในอีกนิติบุคคล
- บริษัทหนึ่งมีอานาจควบคุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการซึ่งมีอานาจจัดการทั้งหมด
หรือโดยส่วนใหญ่ของอีกบริษัทหนึ่ง
- นิติบุคคลหนึ่งถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในอีกนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด
หรือของหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ว ในกรณีที่บริษัทแรกและ/หรือบริษัทในเครือบริษัทเดียวกันหรือหลายบริษัท หรือ
บริษัทแรก/หรือบริษัทในเครือในลาดับชั้นแรกและ/หรือในชั้นต่อ ๆ ไป บริษัทเดียวหรือหลายบริษัทถือหุ้นของ
บริษัทใดมีจานวนรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้วให้ถือว่าบริษัทนั้นเป็นบริษัทในเครือของ
บริษัทแรกด้วย
7.2 บริษัทที่ขอปฏิบัติงานเพิ่มตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.มีอานาจ)
7.3 บริษัทที่ขอปฏิบัติงานเพิ่มตั้งอยู่นอกเขตนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.ไม่มีอานาจ)
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การเปลี่ยนแปลงชื่อ/สัญชาติ ของช่างฝีมือ ผู้ชานาญการและครอบครัว
ผู้ขออนุญาต ต้องยื่นหลักฐานและกรอกรายละเอียดในคาขออนุญาตฯ พร้อมรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้
1. คาขอทั่วไป
จานวน 1 ชุด
2. สาเนาหนังสือเดินทางของช่างฝีมือ ผู้ชานาญการ
จานวน 1 ชุด
(พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
3. สาเนาใบอนุญาตทางาน
จานวน 1 ชุด
(พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
4. สาเนาหนังสือเดินทางของคู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะ
จานวน 1 ชุด
ของช่างฝีมือ ผู้ชานาญการ (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
5. หลักฐานแสดงการเปลี่ยนแปลงชื่อ/สัญชาติหรือหนังสือรับรอง
จานวน 1 ชุด
จากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่
(พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
ผู้พิจารณา หลักเกณฑ์การพิจารณามีดังนี้
1. ตรวจสอบรายละเอียดในคาขออนุญาต ว่า กรอกแบบคาขอครบถ้วนถูกต้องหรือไม่
2. ตรวจสอบเอกสารประกอบว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่
3. ตรวจสอบการลงลายมือชื่อว่าเป็นผู้มีอานาจลงชื่อผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคล หรือ หนังสือมอบอานาจหรือไม่
4. ตรวจสอบหลักฐานแสดงการเปลี่ยนแปลงชื่อ/สัญชาติหรือหนังสือรับรองจากสถาน
เอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่กับสาเนาหนังสือเดินทางว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่
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ยกเลิกการบรรจุตัวช่างฝีมือ ผู้ชานาญการที่ได้รับอนุญาต
(กรณีไม่ได้นาหนังสืออนุญาตไปดาเนินการ)
ผู้ขออนุญาต ต้องยื่นหลักฐานและกรอกรายละเอียดในคาขออนุญาตฯ พร้อมรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้
1. คาขอทั่วไป
จานวน 1 ชุด
2. หนังสืออนุญาตที่ กนอ. ออกให้ (ตัวจริงพร้อมสาเนา)
ผู้พิจารณา หลักเกณฑ์การพิจารณามีดังนี้
1. ตรวจสอบรายละเอียดในคาขออนุญาต ว่า กรอกแบบคาขอครบถ้วนถูกต้องหรือไม่
2. ตรวจสอบการลงลายมือชื่อว่าเป็นผู้มีอานาจลงชื่อผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคล หรือ หนังสือมอบอานาจหรือไม่
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ผังความสัมพันธ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : การยื่นคาขอทั่วไป



สัญลักษณ์
เริ่มต้น/สิ้นสุด
ลาดับ
ที่

กระบวนการ

1

ยื่นคาขอทั่วไป
- การขอแจ้งพ้นช่างฝีมือฯ
- การขออนุญาตให้ช่างฝีมือฯอยู่ในราชอาณาจักร
ตามสิทธ์ที่ได้รับอนุญาตไว้เดิม
- การควบตาแหน่งกรรมการ
-การเปลีย่ นชื่อนิติบุคคล
-การเปลีย่ น/เพิ่มที่ตั้งสถานประกอบการ
- การเพิ่มท้องที่ทางานของช่างฝีมือฯ
- การเปลีย่ นแปลงชื่อ/สัญชาติของช่างฝีมือฯ
- การยกเลิกหนังสืออนุญาต

2

พิจารณาตรวจสอบและรับคาขอ

ผู้ประกอบการ

ดาเนินการ

พิจารณา

เจ้าหน้าที่
ผู้รับคาขอ/
ผู้พิจารณา

จุดชื่อมโยง
ผู้อนุมัติ
(ผอ.กสป.)

N


Y

3

พิจารณาคาขอ

4

จัดเตรียมหนังสืออนุญาต

5

พิจารณาอนุญาต/อนุมัติลงนาม
ในหนังสือแจ้ง

N
Y

6

ออกเลขที่หนังสือแจ้งตามระบบ

7

แยก/จัดเก็บเอกสาร
(ระยะเวลาจัดเก็บ : 3 ปี)
รับหนังสืออนุญาต

8

สื่อสาร
ออกเลขหนังสือ

40

คาขอทั่วไป
คาขอใช้ช่องทางพิเศษ เพื่อตรวจลงตราหนังสือเดินทาง สาหรับผู้บริหารระดับสูง
ในนิคมอุตสาหกรรมที่เดินทางเข้า-ออก ประเทศไทย
ผู้ขออนุญาต ยื่นคาขอทั่วไป พร้อมหลักฐานและกรอกรายละเอียดในคาขออนุญาตฯ แนบเอกสาร ดังนี้
1. คาขอทั่วไป
จานวน 1 ชุด
2. สาเนาหนังสือเดินทางของช่างฝีมือ ผู้ชานาญการ
จานวน 1 ชุด
(พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
3. สาเนาหนังสือเดินทางของบุคคลในครอบครัวของช่างฝีมือ
จานวน 1 ชุด
ผูช้ านาญการ (คู่สมรส และหรือ บุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะ)
(พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
ผู้พิจารณา หลักเกณฑ์การพิจารณามีดังนี้
1. ตรวจสอบรายละเอียดในคาขออนุญาต ว่า กรอกแบบคาขอครบถ้วนถูกต้องหรือไม่
2. ตรวจสอบเอกสารประกอบว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่
- สาเนาหนังสือเดินทาง
- เที่ยวบิน
- วัน เวลา เดินทาง
3. ช่างฝืมือ ผู้ชานาญการและครอบครัวจะต้องแจ้งเวลาเดินทางล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
4. ตรวจสอบสาเนาหนังสือเดินทาง ว่าได้รับอนุญาตโดยสิทธิประโยชน์ของ กนอ. หรือไม่
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ผังความสัมพันธ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : คาขอใช้ช่องทางพิเศษ เพื่อตรวจลงตราหนังสือเดินทาง
สาหรับผู้บริหารระดับสูงในนิคมอุตสาหกรรมที่เดินทางเข้า-ออก ประเทศไทย

สัญลักษณ์
กระบวนการ

เริ่มต้น/สิ้นสุด

ดาเนินการ

ผู้ประกอบการ

เจ้าหน้าที่
ผู้รับคาขอ/
ผู้พิจารณา

พิจารณา

จุดเชื่อมโยง
ผู้อนุมัติ
(ผอ.กสป.)

ยื่นคาขอทั่วไป
- คาขอใช้ช่องทางพิเศษ

พิจารณาตรวจสอบและรับคาขอ


Y

พิจารณาคาขอ

N

จัดเตรียมหนังสืออนุญาต

พิจารณาอนุญาต/อนุมัติลงนาม
ในหนังสือแจ้ง

N
Y

- ออกเลขที่หนังสือแจ้งตามระบบ
- ส่งหนังสืออนุญาตให้ผู้ประกอบการผ่าน E-MAIL
ของบริษัท ตามที่แจ้งไว้ในคาขอ



สื่อสาร
ออกเลขหนังสือ
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บทที่ 3
การอนุญาตนาของเข้า-ออก
จากเขตประกอบการเสรี

43

ขั้นตอนการขออนุญาตนาของเข้า – ออกเขตประกอบการเสรี
1. ยื่นคาขอใบรับรองเป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบพาณิชยกรรมฯ
2. ยื่นคาขออนุมัติใบรับรองขอยกเว้นมาตรฐาน
3. ยื่นคาขอยกเว้นหรือคืนค่าภาษีอากร
4. ยื่นคาขออนุญาตนาของออกไปจากเขตประกอบการเสรี

เจ้าหน้าที่ กนอ.
พิจารณา

ผู้มีอานาจ พิจารณา
อนุมัติ อนุญาต

รับใบรับรอง / คาขออนุมัติ /
หนังสือรับรอง

44

การนาของเข้าในเขตประกอบการเสรี
ขอใบรับรองการเป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบพาณิชยกรรมในเขตประกอบการเสรี ( IEAT-I-02)
ผู้ขออนุญาต

1. จะต้องยื่นเอกสารต่างๆ ดังนี้
1.1 แบบคาขอใบรับรองการเป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรม
หรือผู้ประกอบพาณิชยกรรม (แบบ IEAT-I-01)
1.2 สาเนาใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม จานวน
1.3 สาเนาใบรับแจ้งอุตสาหกรรม (แบบ กนอ.03/2)
1.4 สาเนาหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
อายุไม่เกิน 6 เดือน (เฉพาะหน้าที่มีที่อยู่บริษัทฯ)

ผู้พิจารณา

จานวน 2 ชุด
2 ชุด
จานวน 2 ชุด
จานวน 2 ชุด

2. หลักเกณฑ์การพิจารณามีดังนี้
2.1 ผู้ที่ได้รับใบรับรองฯ จะต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตตามใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินฯ
2.2 พิจารณาใบรับรองฯ ตามใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินฯ โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีปฏิทิน หรือ
พิจารณาตามความเหมาะสม กรณีผู้ประกอบการยังมิได้รับใบรับรองการก่อสร้างอาคารหรือ
ใบรับแจ้งการประกอบอุตสาหกรรม ให้มีระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน
2.3 ผู้มีอานาจลงนามอนุมัติ
2.4 ผู้ประกอบกิจการรับใบรับรองฯ ต้นฉบับ
2.5 คู่ฉบับ 1 ฉบับ เก็บไว้ที่หน่วยงานที่พิจารณา

45
การนาของเข้าในเขตประกอบการเสรี
กรณีสำหรับของหรือวัตถุดิบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำรส่งออก
ขอใบรับรองให้นาของหรือวัตถุดิบเข้าไปในเขตประกอบการเสรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งออก ให้ของนั้นได้รับ
การยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายการควบคุมมาตรฐานหรือคุณภาพ การประทับตรา หรือเครื่องหมายใด
ๆ แก่ของนั้น (IEAT-I-04)
ผู้ขออนุญาต

1. จะต้องยื่นเอกสารต่างๆ ดังนี้
1.1 แบบคาขออนุมัติใบรับรองนาของหรือวัตถุดิบเข้าไปในเขตประกอบการเสรี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งออกฯ (IEAT-I-03)
1.2 สาเนาใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
1.3 สาเนาหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
อายุไม่เกิน 6 เดือน (เฉพาะหน้าที่มีที่อยู่บริษัทฯ)
1.4 INVOICE ของของที่จะนาเข้ามาเพื่อขอยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับของ
กฎหมายการควบคุมมาตรฐานหรือคุณภาพ การประทับตรา หรือ
เครื่องหมายใด ๆ แก่ของนั้น

ผู้พิจารณา

จานวน 2 ชุด
จานวน 2 ชุด
จานวน 2 ชุด

จานวน 2 ชุด

2. หลักเกณฑ์การพิจารณามีดังนี้
2.1 ผู้ที่ได้รับใบรับรองฯ จะต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตตามใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินฯ
2.2 พิจารณาใบรับรองฯ ตามใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินฯ โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีปฏิทิน หรือ
พิจารณาตามความเหมาะสม กรณีผู้ประกอบการยังมิได้รับใบรับรองการก่อสร้างอาคาร หรือ
ใบรับแจ้งการประกอบอุตสาหกรรม ให้มีระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน
2.3 ผู้มีอานาจลงนามอนุมัติ
2.4 ผู้ประกอบการรับใบรับรองฯ ต้นฉบับ
2.5 คู่ฉบับ 1 ฉบับ เก็บไว้ที่หน่วยงานที่พิจารณา

46
ผังความสัมพันธ์ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : - ขอใบรับรองการเป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือ
ผู้ประกอบพาณิชยกรรมในเขตประกอบการเสรี
- ขอใบรับรองการให้นาของหรือวัตถุดิบเข้าไปใน
เขตประกอบการเสรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งออกฯ



สัญลักษณ์

ลาดับ
ที่

กระบวนการ

1

ยื่นคาขอใบรับรองฯ นาเข้าวัตถุดิบ
(IEAT-I-01 หรือ IEAT-I-03
แล้วแต่กรณี)

2

พิจารณาตรวจสอบและรับคาขอ

เริ่มต้น/สิ้นสุด

ดาเนินการ

ผู้ประกอบการ

เจ้าหน้าที่
ผูร้ ับคาขอ/
ผู้พิจารณา

พิจารณา

จุดเชื่อมโยง
ผู้อนุมัติ
(ผอ.กสป.)
/ (ผอ.สานักงานนิคมฯ)

N


Y

3

พิจารณาคาขอ

4

จัดเตรียมใบรับรองฯ และนาเสนอ
ผู้มีอานาจอนุมัติพิจารณาลงนาม
(IEAT-I-02 หรือ IEAT-I-04
แล้วแต่กรณี)

5

N

N

ผู้มีอานาจอนุมัติลงนาม
Y

6

ออกเลขที่หนังสือแจ้งตามระบบ

7

แยก/จัดเก็บเอกสาร
(ระยะเวลาจัดเก็บ : 5 ปี)
รับใบรับรองฯ
(IEAT-I-02 หรือ IEAT-I-04
แล้วแต่กรณี)

8

สื่อสาร

47
การนาของเข้าในเขตประกอบการเสรี
กรณีสำหรับของหรือวัตถุดิบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำรส่งออก
ขอใบรับรองให้นาของหรือวัตถุดิบเข้าไปในเขตประกอบการเสรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งออก ให้ของนั้นได้รับ
ยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมการนาของเข้ามาในราชอาณาจักร การส่งออก
ไปนอกราชอาณาจักร การครอบครองหรือการใช้ประโยชน์ซึ่งของหรือวัตถุดิบที่นาเข้าไปในเขตประกอบการเสรี
( IEAT-I-04-1) และ (IEAT-E-04)
ขั้นตอนการนาเข้า
ผู้ขออนุญาต

1. จะต้องยื่นเอกสารต่างๆ ดังนี้
1.1 แบบคาขออนุมัติเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาในการนาของหรือวัตถุดิบฯ จานวน
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการส่งออกฯ ตามมาตรา 49 (แบบ IEAT-I-03-1B)
1.2 สาเนาใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
จานวน
1.3 สาเนาหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
จานวน
อายุไม่เกิน 6 เดือน (เฉพาะหน้าที่มีที่อยู่บริษัทฯ)
1.4 สาเนาภาพถ่ายของหรือวัตถุดิบที่จะนาเข้า
จานวน
1.5 ขบวนการผลิต (Flow Chart)
จานวน
1.6 สูตรการผลิต
จานวน
1.7 สาเนาภาพถ่ายของหรือผลิตภัณฑ์ที่จะส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
จานวน
1.8 แบบแปลนของสถานที่จัดเก็บของหรือวัตถุดิบ
จานวน
1.9 เส้นทางการขนส่ง และพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง
จานวน
1.10 หลักฐานหรือเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
จานวน

ผู้พิจารณา

2 ชุด
2 ชุด
2 ชุด
2
2
2
2
2
2
2

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

2. หลักเกณฑ์การพิจารณาขั้นตอนการนาเข้า มีดังนี้
2.1 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคาขอ ต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการในเขต
ประกอบการเสรี เอกสารและหลักฐานของคาขอถูกต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ การ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การขอได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายในบังคับของกฎหมาย
ควบคุมสาหรับของหรือวัตถุดิบที่เข้าไปในเขตประกอบการเสรี ให้ กนอ. นาเสนอ
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้ยื่นคาขอจัดส่งเอกสารและ
หลักฐานถูกต้องครบถ้วน
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2.2 เมื่อคณะอนุกรรมการฯ มาตรา 49 มีมติเห็นชอบแล้ว ให้ กนอ. แจ้งผลให้ผู้ประกอบการทราบ
เพื่อยื่นคาขออนุมัติให้นาของหรือวัตถุดิบเข้าไปในเขตประกอบการเสรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
การส่งออกฯ ตามแบบ IEAT-I-03-1
2.3 เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนคาขอฯ และจัดเตรียมใบรับรองฯ ตาม
แบบ IEAT-I-04-1 โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีปฏิทิน นาเสนอผู้มีอานาจอนุมัติ
2.4 ผู้มีอานาจลงนามอนุมัติ
2.5 ผู้ประกอบกิจการรับใบรับรองฯ ต้นฉบับ
2.6 คู่ฉบับ 1 ฉบับ เก็บไว้ที่หน่วยงานที่พิจารณา
2.7 กนอ. แจ้งหน่วยงานซึ่งมีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายควบคุมนั้น ๆ และเจ้าหน้าที่ศุลกากรทราบ
เพื่อปฏิบัติพิธีการศุลกากร พร้อมด้วยสาเนาใบรับรองตามแบบ IEAT-I-04-1 ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 7 วันทาการ นับแต่วันที่ กนอ. ได้รับแจ้งผลการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการฯ
ขั้นตอนการส่งออก
ผู้ขออนุญาต

1. จะต้องยื่นเอกสารต่างๆ ดังนี้
1.1 แบบคาขออนุมัติให้นาของหรือผลิตภัณฑ์ออกจากเขตประกอบการเสรี จานวน 2 ชุด
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการส่งออกฯ ตามมาตรา 49 (แบบ IEAT-E-03)
1.2 หลักฐานการส่งออก เช่น ชื่อของหรือผลิตภัณฑ์ พิกัด ปริมาณ/น้าหนัก
จานวน 2 ชุด

ผู้พิจารณา 2. หลักเกณฑ์การพิจารณาขั้นตอนการส่งออก มีดังนี้
2.1 ออกหนังสือรับรองให้นาของหรือผลิตภัณฑ์ออกจากเขตประกอบการเสรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
การส่งออกไปนอกราชอาณาจักรฯ ตามแบบ IEAT-E-04 โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีปฏิทิน
2.2 มีอานาจลงนามอนุมัติ
2.3 ผู้ประกอบการรับใบรับรองฯ ต้นฉบับ
2.4 คู่ฉบับ 1 ฉบับ เก็บไว้ที่หน่วยงานที่พิจารณา
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ผังความสัมพันธ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : การขอนาของหรือวัตถุดิบเข้าไปในเขตประกอบการเสรี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
ให้ได้รับยกเว้นกฎหมายควบคุมตามมาตร 49

สัญลักษณ์


เริ่มต้น/สิ้นสุด

ลาดับ
ที่
1

2

กระบวนการ

ยื่นคาขออนุมัติฯ ตามมาตรา 49
(IEAT-1-03-1B)
พิจารณาตรวจสอบและรับคาขอ

3

พิจารณาคาขอ

4

จัดเตรียมวาระเข้าที่ประชุม
คณะอนุกรรมการฯ มาตรา 49
พิจารณา

5

คณะอนุกรรมการฯ มาตรา 49
พิจารณาอนุมัติ

6

7

ผู้ประกอบการ



9

จัดเตรียมใบรับรองฯ นาเสนอ
ผู้มีอานาจอนุมัติ
(IEAT-I-04-1)
ผู้มีอานาจอนุมัติพิจารณา/
อนุมัติลงนาม

10

เจ้าหน้าที่
ผู้รับคาขอ/
ผู้พิจารณา

จุดเชื่อมโยง

คณะอนุกรรมการ ฯ
มาตรา 49

สื่อสาร
ผู้อนุมัติ
(ผอ.กสป.)
/( ผอ.สานักงานนิคมฯ)

YN

N
Y


พิจารณาคาขอ

พิจารณา

N

ยื่นคาขออนุมัติให้นาของหรือ
วัตถุดิบเข้าไปในเขตประกอบการ
เสรี
(IEAT-I-03-1)
พิจารณาตรวจสอบและรับคาขอ

8

ดาเนินการ
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สัญลักษณ์

เริ่มต้น/สิ้นสุด
ลาดับ
ที่

กระบวนการ

11

ออกเลขและแยกเอกสาร
(ระยะเวลาจัดเก็บเอกสาร : 5 ปี )

12

รับใบรับรอง
(IEAT-I-04-1)

13

14

ยื่นคาขออนุมัติให้นาของหรือ
ผลิตภัณฑ์ออกจากเขต
ประกอบการเสรี
(IEAT-E-03)
พิจารณาตรวจสอบและรับคาขอ

15

พิจารณาคาขอ

16

จัดเตรียมหนังสือรับรองฯ นาเสนอ
เสนอผู้มีอานาจอนุมัติ
(IEAT-E-04)

17

ผู้มีอานาจอนุมัตลิ งนาม

ผู้ประกอบการ

ดาเนินการ
เจ้าหน้าที่
ผู้รับคาขอ/
ผู้พิจารณา

พิจารณา

จุดเชื่อมโยง

คณะอนุกรรมการ ฯ
มาตรา 49

สื่อสาร
ผู้อนุมัติ
(ผอ.กสป.)
/( ผอ.สานักงานนิคม
ฯ)



N
Y

18

ออกเลขและแยกเอกสาร
(ระยะเวลาจัดเก็บเอกสาร : 5 ปี )

19

รับใบรับรอง
(IEAT-E-04)
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การนาของเข้าในเขตประกอบการเสรี
คาขออนุญาตยกเว้นภาษีอากร
กรณีสำหรับเครื่องจักรฯ/วัตถุดิบ (นำเข้ำจำกต่ำงประเทศ) เพื่อขออนุญำตยกเว้นภำษีอำกร
ผู้ขออนุญาต

ผู้พิจารณา

1. จะต้องยื่นเอกสาร พร้อมรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
1.1 คาขอยกเว้นภาษีอากร (IEAT-I-05)
1.2 INVOICE
1.3 PACKING LIST

จานวน 3 ชุด
จานวน 3 ชุด
จานวน 1 ชุด

2. หลักเกณฑ์พิจารณามีดังนี้
2.1 ผู้ที่มีสิทธิได้รับการยกเว้นภาษีอากร จะต้องเป็นผู้ได้รั บอนุญาตให้ใช้ที่ดินตามใบอนุญาต
ให้ใช้ที่ดินฯ , ได้รับใบรับรองการก่อสร้างอาคาร หรือได้รับใบรับแจ้งการประกอบอุตสาหกรรม
แล้วแต่กรณี
2.2 พิจารณาตรวจสอบชื่อบริษัทฯ, ข้อมูลผู้ประกอบกิจการ เพื่อให้ตรงกับใบอนุญาตให้ ใช้ที่ดินฯ
2.3 พิจารณาตรวจสอบรายการของฯ ที่ขออนุญาต , จานวน (หน่วย) , ราคาของของแต่ละรายการต้อง
ให้ตรงกับ INVOICE , ลายเซ็นต์ผู้มีอานาจลงนามว่าถูกต้องหรือไม่
2.4 พิจารณาตรวจสอบชื่อผู้ขออนุญาตนาเข้ามีชื่อใน INVOICE เป็นผู้ซื้อหรือเป็นผู้รับของถูกต้อง
หรือไม่
2.5 พิจารณาตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยน เงินสกุลตาม INVOICE แปลงเป็นเงินบาทถูกต้องหรือไม่
2.6 ในกรณีที่เอกสารถูกต้อง ลงรับเรื่อง
2.7 ผู้พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดของของที่ขออนุญาต และลักษณะการใช้งานเป็นของเข้าเกณฑ์
ได้รับการยกเว้นภาษีอากรตามมาตรา 48 (1) หรือ มาตรา 48 (2) โดยดูว่าเป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการ กนอ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วีธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน อากรขาเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิตสาหรับ
ของที่เป็นเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ และวัตถุดิบ รวมทั้งส่วนประกอบของสิ่ง
ดังกล่าวที่จาเป็นต้องใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพื่อพาณิชยกรรม ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน
พ.ศ. 2551 และประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 96/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
อากรขาเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิต สาหรับของเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพื่อ
พาณิชยกรรมในเขตประกอบการเสรี ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2551 หรือไม่
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2.8 กรณีที่ทุกรายการที่ยื่นมาในคาขอฯ นั้นไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ กนอ. ตามข้อ 2.7
จะส่งเอกสารคืนผู้ประกอบกิจการ และแจ้งเหตุผลให้ทราบทันที พร้อมทั้งคืนคาขอยกเว้นภาษี
อากรให้ผู้ประกอบกิจการ
2.9 กรณีมีรายการใดบางรายการ ในคาขอยกเว้นภาษีอากรไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากไม่เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการ กนอ. ตามข้อ 2.7 จะไม่พิจารณาอนุมัติรายการนั้น โดยจะขีดฆ่าพร้อม
ทั้งประทับตรา กนอ. และให้ผู้มีอานาจลงนามเซ็นต์ชื่อกากับ
2.10 ผู้มีอานาจพิจารณาลงนามอนุมัติ
2.11 ผู้ประกอบกิจการรับคาขอยกเว้นภาษีอากร ที่ได้รับอนุมัตติ ัวจริง พร้อมกับสาเนา 1 ฉบับ
2.12 คู่ฉบับ 1 ฉบับ เก็บไว้ที่หน่วยงานที่พิจารณา
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การนาของเข้าในเขตประกอบการเสรี
คาขออนุญาตยกเว้นหรือคืนค่าภาษีอากร
กรณีสำหรับเครื่องจักรฯ/วัตถุดิบ (นำเข้ำจำกในประเทศ) เพื่อยกเว้นหรือคืนค่ำภำษีอำกร(ตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรส่งเสริมกำรลงทุนและกฎหมำยว่ำด้วยศุลกำกร)
ผู้ขออนุญาต 1. จะต้องยื่นเอกสารพร้อมรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
1.1 คาขอยกเว้นหรือคืนค่าภาษีอากร (IEAT-I-06)
1.2 INVOICE
1.3 PACKING LIST
ผู้พิจารณา

จานวน 3 ชุด
จานวน 3 ชุด
จานวน 1 ชุด

2. หลักเกณฑ์การพิจารณามีดังนี้
2.1 ผู้ที่มีสิทธิได้รับการยกเว้นหรือคืนค่าภาษีอากร จะต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินตาม
ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินฯ, ได้รับใบรับรองการก่อสร้างอาคาร หรือได้รับใบรับแจ้งการประกอบ
อุตสาหกรรม แล้วแต่กรณี
2.2 พิจารณาตรวจสอบชื่อบริษัทฯ , ข้อมูลผู้ประกอบอุตสาหกรรม เพื่อให้ตรงกับใบอนุญาต
ให้ใช้ที่ดินฯ
2.3 พิจารณาตรวจสอบรายการของฯ ที่ขออนุญาต , จานวน (หน่วย) , ราคาของของแต่ละรายการ
ต้องให้ตรงกับ INVOICE , ลายเซ็นต์ผู้มีอานาจลงนาม ว่าถูกต้องหรือไม่
2.4 พิจารณาตรวจสอบชื่อผู้ขออนุญาตนาเข้ามีชื่อใน INVOICE เป็นผู้ซื้อหรือเป็นผู้รับของถูกต้องหรือไม่
2.5 พิจารณาตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยน เงินสกุลตาม INVOICE แปลงเป็นเงินบาทถูกต้องหรือไม่
2.6 ในกรณีที่เอกสารถูกต้อง ลงรับเรื่อง
2.7 ผู้พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดของของที่ขออนุญาต และลักษณะการใช้งานเป็นของเข้าเกณฑ์
ได้รับการยกเว้นหรือคืนค่าภาษีอากร ตามมาตรา 48 (1) หรือมาตรา 48(2)โดยดูว่าเป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการ กนอ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วีธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษ
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน อากรขาเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิต
สาหรับของที่เป็นเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ และวัตถุดิบ รวมทั้งส่วนประกอบ
ของสิ่งดังกล่าวที่จาเป็นต้องใช้ในการผลิต สินค้าหรือเพื่อพาณิชยกรรม ประกาศ ณ วันที่ 10
มิถุนายน พ.ศ. 2551 และประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 96/2551 เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การลงทุน อากรขาเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิต สาหรับของเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า
หรือเพื่อพาณิชยกรรมในเขตประกอบการเสรี ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2551 หรือไม่
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2.8 กรณีที่ทุกรายการที่ยื่นมาในคาขอฯ นั้นไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ กนอ. ตามข้อ 2.7
จะส่งเอกสารคืนผู้ประกอบกิจการ และแจ้งเหตุผลให้ทราบทันที พร้อมทั้ งคืนคาขอยกเว้น
หรือคืนค่าภาษีอากรให้กับผู้ประกอบกิจการ
2.9 กรณีมีรายการใดบางรายการ ในคาขอยกเว้นหรือคืนค่าภาษีอากรไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากไม่
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ กนอ. ตามข้อ 2.7 จะไม่พิจารณาอนุมัติรายการนั้น โดยจะ
ขีดฆ่าพร้อมทั้งประทับตรา กนอ. และให้ผู้มีอานาจลงนามเซ็นต์ชื่อกากับ
2.10 ผู้มีอานาจพิจารณาลงนามอนุมัติ
2.11 ผู้ประกอบกิจการรับคาขอยกเว้นหรือคืนค่าภาษีอากรที่ได้รับอนุมัติตัวจริง พร้อมกับสาเนา
1 ฉบับ
2.12 คู่ฉบับ 1 ฉบับ เก็บไว้ที่หน่วยงานที่พิจารณา
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ผังความสัมพันธ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : การขออนุญาตยกเว้นภาษีอากร
: การขออนุญาตยกเว้นหรือคืนค่าภาษีอากร
สัญลักษณ์


เริ่มต้น/สิ้นสุด

ลาดับ
ที่
1

กระบวนการ

ผู้ประกอบการ

ดาเนินการ
เจ้าหน้าที่
ผู้รับคาขอ/
ผู้พิจารณา

พิจารณา

จุดเชื่อมโยง

ผู้อนุมัติ
(ผอ.กสป.)
/(ผอ.สานักงานนิคมฯ)

ยื่นคาขออนุญาต
(IEAT-I-05 หรือ IEAT-I-06
แล้วแต่กรณี)
N

2

พิจารณาตรวจสอบและรับคาขอ

3

พิจารณาคาขอ

4

จัดเตรียมหนังสืออนุญาต

5

พิจารณาอนุญาต/อนุมัติลงนาม
ในหนังสือแจ้ง
IEAT-I-05 หรือ IEAT-I-06
แล้วแต่กรณี)

6

ออกเลขที่หนังสือแจ้งตามระบบ

7

แยก/จัดเก็บเอกสาร
(ระยะเวลาจัดเก็บ : ตลอดไป)

8

รับหนังสืออนุญาต
IEAT-I-05 หรือ IEAT-I-06
แล้วแต่กรณี)



Y

N
Y

สื่อสาร
ออกเลขหนังสือ

56
การขออนุญาตนาของออกไปจากเขตประกอบการเสรี
กรณีเพื่อส่งออกไปนอกรำชอำณำจักรสำหรับวัตถุดิบ/ ผลิตภัณฑ์ฯ
ผู้ขออนุญาต

1. จะต้องยื่นเอกสารพร้อมรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
1.1 คาขออนุญาตนาของออกจากเขตประกอบการเสรี (IEAT-E-01)
1.2 สาเนาใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินฯ
1.3 สาเนาใบรับแจ้งการประกอบอุตสาหกรรมฯ
1.4 สาเนาหนังสือรับรองฯ ของกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือน
(เฉพาะหน้าที่มีที่อยู่บริษัทฯ)
1.5 สาเนาหนังสือรับรองให้นาวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์ฯ ออกไป
จากเขตประกอบการเสรี (IEAT-E-02) ฉบับเดิม (ถ้ามี)
1.6 รายละเอียดของวัตถุดิบให้แนบมาในรูปของ Excel File

ผู้พิจารณา

จานวน 2 ชุด
จานวน 2 ชุด
จานวน 2 ชุด
จานวน 2 ชุด
จานวน 2 ชุด
จานวน 2 ชุด

2. หลักเกณฑ์การพิจารณามีดังนี้
2.1 ผู้ที่มีสิทธิได้รับการอนุญาตนาของออกจากเขตประกอบการเสรี (กรณีสาหรับวัตถุดิบ/
ผลิตภัณฑ์ฯ) จะต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ ที่ดินตามใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินฯ, ได้รับใบรับรอง
การก่อสร้างอาคาร หรือได้รับใบรับแจ้งการประกอบอุตสาหกรรม แล้วแต่กรณี
2.2 พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดในคาขออนุญาตนาของออกจากเขตประกอบการเสรี
ว่าลงรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องหรือไม่
2.3 ตรวจสอบเอกสารประกอบว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่
2.4 ตรวจสอบลายเซ็นต์ว่าเป็นผู้มีอานาจลงนามหรือไม่ (ตามอานาจบริษัทฯ มอบให้บุคคลนั้น)
2.5 ในกรณีที่เอกสารถูกต้อง ลงรับเรื่อง
2.6 ผู้พิจารณาตรวจสอบว่าของที่ขออนุญาตส่งออกไปนอกราชอาณาจักรนั้น เป็นของตามข้อ 3
ของประกาศคณะกรรมการ กนอ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและแบบในการอนุญาตให้นาของในเขต
ประกอบการเสรี ออกจากเขตประกอบการเสรี ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2551 และประกาศ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 63/2551 เรื่อง แบบคาขอ แบบใบรับรอง แบบ
รายงาน และหนังสือรับรองการขอรับสิทธิประโยชน์ ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2551หรือไม่
2.7 พิจารณาตรวจสอบแล้วพบว่าวัตถุดิบ/ ผลิตภัณฑ์ฯ นั้น เป็นไปตามข้อ 2.6 ให้พิจารณาอนุญาตได้
ไม่เกินสองปีปฏิทินนับแต่วันที่อนุญาตให้นาของออกไปจากเขตประกอบการเสรี ตามประกาศ
คณะกรรมการ กนอ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและแบบในการอนุญาตให้นาของในเขต
ประกอบการเสรี ออกจากเขตประกอบการเสรี ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ข้อ 3
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2.8 กรณีพิจารณาตามข้อ 2.1 – 2.7 ถูกต้องเป็นไปตามประกาศฯ แล้วให้ดาเนินการพิจารณา
อนุญาต
2.9 กรณีที่พิจารณาแล้วพบว่าวัตถุดิบ/ ผลิตภัณฑ์ฯ นั้นไม่เป็นไปตามข้อ 2.6 จะส่งเอกสาร
ทั้งหมดคืนผู้ประกอบกิจการและแจ้งเหตุผลให้ทราบทันทีพร้อมทั้งยกเลิก คาขออนุญาต
นาของออกจากเขตประกอบการเสรี
2.10 ผู้มีอานาจพิจารณาลงนามอนุมัติ
2.11 ผู้ประกอบกิจการรับหนังสือรับรองให้นาของในเขตประกอบการเสรีออกไปจากเขต
ประกอบการเสรี (IEAT-E-02) เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
2.12 คู่ฉบับ 1 ฉบับ เก็บไว้ที่หน่วยงานที่พิจารณา
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การขออนุญาตนาของออกไปจากเขตประกอบการเสรี
กรณีเพื่อใช้หรือจำหน่ำยภำยในรำชอำณำจักร
ผู้ขออนุญาต

1. จะต้องยื่นเอกสารพร้อมรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

ผู้พิจารณา

คาขออนุญาตนาของออกจากเขตประกอบการเสรี (IEAT-E-01)
สาเนาใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินฯ
สาเนาใบรับแจ้งการประกอบอุตสาหกรรมฯ
สาเนาหนังสือรับรองฯ ของกระทรวงพาณิชย์ (เฉพาะหน้าที่มีที่อยู่บริษัทฯ)
INVOICE ของของที่จะอนุญาตจาหน่ายภายในราชอาณาจักร
(กรณีขออนุญาตเป็นรายครั้ง)

จานวน 2 ชุด
จานวน 2 ชุด
จานวน 2 ชุด
จานวน 2 ชุด
จานวน 2 ชุด

2. หลักเกณฑ์การพิจารณามีดังนี้
2.1 ผู้ที่มีสิทธิได้รับการอนุญาตนาของออกจากเขตประกอบการเสรี (กรณีจาหน่ายผลิตภัณฑ์)
จะต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินตามใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินฯ , ได้รับใบรับรองการก่อสร้างอาคาร หรือได้รับใบรับแจ้งการประกอบอุตสาหกรรม แล้วแต่กรณี
2.2 พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดในคาขออนุญาตนาของออกจากเขตประกอบการเสรี ว่าลง
รายละเอียดครบถ้วนถูกต้องหรือไม่
2.3 ตรวจสอบเอกสารประกอบว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่
2.4 ตรวจสอบลายเซ็นต์ว่าเป็นผู้มีอานาจลงนามหรือไม่ (ตามอานาจบริษัทฯ มอบให้บุคคลนั้น)
2.5 ในกรณีที่เอกสารถูกต้อง ลงรับเรื่อง
2.6 ผู้พิจารณาตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ฯ ที่ขออนุญาตใช้หรือจาหน่ายภายในราชอาณาจักรสาหรับ
ผลิตภัณฑ์นั้น เป็นของตามข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ กนอ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และแบบในการอนุญาตให้นาของในเขตประกอบการเสรี ออกจากเขตประกอบการเสรี ลงวันที่
10 มิถุนายน 2551 และประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 63/2551
เรื่อง แบบคาขอ แบบใบรับรอง แบบรายงาน และหนังสือรับรองการขอรับสิทธิประโยชน์
ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2551หรือไม่
2.7 พิจารณาตรวจสอบแล้วพบว่าของฯ นั้น เป็นไปตามข้อ 2.6 ให้พิจารณาอนุญาตได้ไม่เกิน
สองปีปฏิทินนับแต่วันที่อนุญาตให้นาของออกไปจากเขตประกอบการเสรี ตามประกาศ
คณะกรรมการ กนอ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและแบบในการอนุญาตให้นาของในเขต
ประกอบการเสรี ออกจากเขตประกอบการเสรี ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ข้อ 4
2.8 กรณีพิจารณาตามข้อ 2.1 – 2.7 ถูกต้องเป็นไปตามประกาศฯ แล้ว ให้ดาเนินการพิจารณาอนุญาต
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2.9 กรณีที่พิจารณาแล้วพบว่าของฯ นั้นไม่เป็นไปตามข้อ 2.6 จะส่งเอกสารทั้งหมดคืนผู้ประกอบ
กิจการ และแจ้งเหตุผลให้ทราบทันทีพร้อมทั้งยกเลิก คาขอนาของออกจากเขตประกอบการเสรี
2.10 ผู้มีอานาจพิจารณาลงนามอนุมัติ
2.11 ผู้ประกอบกิจการรับหนังสือรับรองให้นาของในเขตประกอบการเสรีออกไปจากเขต
ประกอบการเสรี (IEAT-E-02)
2.12 คู่ฉบับ 1 ฉบับ เก็บไว้ที่หน่วยงานที่พิจารณา
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การขออนุญาตนาของออกไปจากเขตประกอบการเสรี
กรณีเพื่อจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ให้แก่ ผู้ประกอบกิจกำรในเขตประกอบกำรเสรีต่ำงเขตกัน หรือ คลังสินค้ำทัณฑ์บนฯ
หรือ 19 ทวิ หรือ BOI หรือเขตปลอดอำกร เพื่อใช้หรือจำหน่ำยภำยในรำชอำณำจักร
ผู้ขออนุญาต

1. จะต้องยื่นเอกสารพร้อมรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

คาขออนุญาตนาของออกจากเขตประกอบการเสรี (IEAT-E-01)
จานวน 2 ชุด
สาเนาใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินฯ
จานวน 2 ชุด
สาเนาใบรับแจ้งการประกอบอุตสาหกรรมฯ
จานวน 2 ชุด
สาเนาหนังสือรับรองฯ ของกระทรวงพาณิชย์ (เฉพาะหน้าที่มีที่อยู่บริษัทฯ) จานวน 2 ชุด
สาเนาใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินฯ ของผู้ประกอบกิจการ
เขตประกอบการเสรีต่างเขตประกอบการเสรี
1.6 หนังสือของกรมศุลกากรที่อนุมัติให้ผู้ซื้อจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า หรือ
ขอคืนเงินค่าภาษีอากรตามมาตรา 19 ทวิ หรือสาเนาบัตรส่งเสริมการลงทุน หรือใบรับรองเป็น
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมในเขตปลอดอากร (แล้วแต่กรณี)
1.8 สูตรการผลิตของผู้ซื้อซึ่งกรมศุลกากรหรือสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติแล้ว
(แล้วแต่กรณี)
1.9 หนังสือสั่งปล่อยวัตถุดิบและวัสดุจาเป็นที่ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าที่สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนออกให้แก่ผู้ซื้อ (แล้วแต่กรณี)
1.10
INVOICE ของผู้ขาย (ผู้ยื่นคาขอ) (แล้วแต่กรณี)
ผู้พิจารณา

2. หลักเกณฑ์การพิจารณามีดังนี้
2.1 ผู้ที่มีสิทธิได้รับการอนุญาตนาของออกจากเขตประกอบการเสรี (กรณีสาหรับผลิตภัณฑ์) จะต้อง
เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินตามใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินฯ , ได้รับใบรับรองการก่อสร้างอาคาร
หรือได้รับใบรับแจ้งการประกอบอุตสาหกรรม แล้วแต่กรณี
2.2 พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดในคาขออนุญาตนาของออกจากเขตประกอบการเสรี
ว่าลงรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องหรือไม่
2.3 ตรวจสอบเอกสารประกอบว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่
2.4 ตรวจสอบลายเซ็นต์ว่าเป็นผู้มีอานาจลงนามหรือไม่ (ตามอานาจบริษัทฯ มอบให้บุคคลนั้น)
2.5 ในกรณีที่เอกสารถูกต้อง ลงรับเรื่อง
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2.6 ผู้พจิ ารณาตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ที่ขออนุญาตใช้หรือจาหน่ายภายในราชอาณาจักรให้แก่
ผู้ประกอบกิจการในเขตประกอบการเสรีต่างเขตประกอบการเสรี หรือ คลังสินค้าทัณฑ์บนหรือ
19 ทวิ หรือ BOI หรือ เขตปลอดอากร เพื่อใช้หรือจาหน่ายภายในราชอาณาจักรนั้นเป็นของ
ตามข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ กนอ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและแบบในการอนุญาตให้
นาของในเขตประกอบการเสรี ออกจากเขตประกอบการเสรี ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2551 และ
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 63/2551 เรื่อง แบบคาขอแบบใบรับรอง
แบบรายงาน และหนังสือรับรองการขอรับสิทธิประโยชน์ ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 หรือไม่
2.7 พิจารณาตรวจสอบแล้วพบว่าของฯ นั้น เป็นไปตามข้อ 2.6 ให้พิจารณาอนุญาตได้ไม่เกินสองปี
ปฏิทินนับแต่วันที่อนุญาตให้นาของออกไปจากเขตประกอบการเสรี ตามประกาศ
คณะกรรมการ กนอ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและแบบในการอนุญาตให้นาของในเขต
ประกอบการเสรี ออกจากเขตประกอบการเสรี ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2551 ข้อ 4
2.8 กรณีพิจารณาตามข้อ 2.1 – 2.7 ถูกต้องเป็นไปตามประกาศฯ แล้ว ให้ดาเนินการพิจารณา
อนุญาต
2.9 กรณีที่พิจารณาแล้วพบว่าของฯ นั้นไม่เป็นไปตามข้อ 2.6 จะส่งเอกสารทั้งหมดคืนผู้ประกอบ
กิจการ และแจ้งเหตุผลให้ทราบทันทีพร้อมทั้งยกเลิกคาขออนุญาตนาของออกจากเขต
ประกอบการเสรี
2.10 ผู้มีอานาจพิจารณาลงนามอนุมัติ
2.11 ผู้ประกอบกิจการรับหนังสือรับรองให้นาของในเขตประกอบการเสรีออกไปจากเขต
ประกอบการเสรี (IEAT-E-02)
2.12 คู่ฉบับ 1 ฉบับ เก็บไว้ที่หน่วยงานที่พิจารณา
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การขออนุญาตนาของออกไปจากเขตประกอบการเสรี
กรณีเพื่อทำลำยภำยในรำชอำณำจักร
ผู้ขออนุญาต

1. จะต้องยื่นเอกสารพร้อมรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

ผู้พิจารณา

คาขออนุญาตนาของออกจากเขตประกอบการเสรี (IEAT-E-01)
สาเนาใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินฯ
สาเนาใบรับแจ้งการประกอบอุตสาหกรรมฯ
สาเนาหนังสือรับรองฯ ของกระทรวงพาณิชย์ (เฉพาะหน้าที่มีที่อยู่บริษัทฯ)
INVOICE หรือรายละเอียดของของที่ทาลาย

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

2
2
2
2
2

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

2. หลักเกณฑ์การพิจารณามีดังนี้
2.1 ผู้ที่มีสิทธิได้รับการอนุญาตนาของออกจากเขตประกอบการเสรี (กรณีเพื่อทาลาย) จะต้องเป็นผู้
ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินตามใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินฯ , ได้รับใบรับรองการก่อสร้างอาคาร หรือได้รับ
ใบรับแจ้งการประกอบอุตสาหกรรม แล้วแต่กรณี
2.2 พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดในคาขออนุญาตนาของออกจากเขตประกอบการเสรีว่าลง
รายละเอียดครบถ้วนถูกต้องหรือไม่
2.3 ตรวจสอบเอกสารประกอบว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่
2.4 ตรวจสอบลายเซ็นต์ว่าเป็นผู้มีอานาจลงนามหรือไม่ (ตามอานาจบริษัทฯ มอบให้บุคคลนั้น)
2.5 ในกรณีที่เอกสารถูกต้อง ลงรับเรื่อง
2.6 ผู้พิจารณาตรวจสอบว่าของขออนุญาตทาลายนั้น เป็นของตามข้อ 5 ของประกาศ
คณะกรรมการ กนอ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและแบบในการอนุญาตให้นาของในเขต
ประกอบการเสรี ออกจากเขตประกอบการเสรี ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2551 และประกาศการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 63/2551 เรื่ อง แบบคาขอ แบบใบรับรอง แบบรายงาน
และหนังสือรับรองการขอรับสิทธิประโยชน์ ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2551หรือไม่
2.7 พิจารณาตรวจสอบแล้วพบว่าของฯ นั้น เป็นไปตามข้อ 2.6 ให้พิจารณาอนุญาตตามประกาศ
คณะกรรมการ กนอ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและแบบในการอนุญาตให้นาของในเขต
ประกอบการเสรี ออกจากเขตประกอบการเสรี ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ข้อ 5
2.8 กรณีพิจารณาตามข้อ 2.1 – 2.7 ถูกต้องเป็นไปตามประกาศฯ แล้ว ให้ดาเนินการพิจารณาอนุญาต
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2.9 กรณีที่พิจารณาแล้วพบว่าของนั้นไม่เป็นไปตามข้อ 2.6 จะส่งเอกสารทั้งหมดคืนผู้ประกอบ
กิจการ และแจ้งเหตุผลให้ทราบทันทีพร้อมทั้งยกเลิก คาขอนาของออกจากเขตประกอบการเสรี
2.10 ผู้มีอานาจพิจารณาลงนามอนุมัติ
2.11 ผู้ประกอบกิจการรับหนังสือรับรองให้นาของในเขตประกอบการเสรีออกไปจากเขต
ประกอบการเสรี (IEAT-E-02)
2.12 คู่ฉบับ 1 ฉบับ เก็บไว้ที่หน่วยงานที่พิจารณา
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ผังความสัมพันธ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : การขออนุญาตนาของในเขตประกอบการเสรี
ออกไปจากเขตประกอบการเสรี



สัญลักษณ์
เริ่มต้น/สิ้นสุด
ลาดับ
ที่

กระบวนการ

1

ยื่นคาขออนุญาตนาของออกจากเขต
ประกอบการเสรี
(IEAT-E-01)

ผู้ประกอบการ

ดาเนินการ

พิจารณา

เจ้าหน้าที่
ผู้รับคาขอ/
ผู้พิจารณา

จุดเชื่อมโยง

ผู้อนุมัติ
(ผอ.กสป.)
/ (ผอ.สานักงานนิคมฯ)

N
2

พิจารณาตรวจสอบและรับคาขอ


Y

3

พิจารณาคาขอ

4

จัดเตรียมหนังสืออนุญาตและนาเสนอ
ผู้มีอานาจอนุมัติพิจารณาลงนาม
(IEAT-E-02)
N

5

ผู้มีอานาจอนุมัติพิจารณา/
อนุมัติลงนาม
Y

6

ออกเลขและแยกเอกสาร
(ระยะเวลาจัดเก็บเอกสาร : 5 ปี)

7

รับหนังสือรับรอง
(IEAT-E-02)

สื่อสาร
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การขออนุญาตนาของออกไปจากเขตประกอบการเสรี
กรณีเพื่อกำรอื่นเป็นกำรชั่วครำว
ผู้ขออนุญาต

1. จะต้องยื่นเอกสารพร้อมรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
1.1 คาขออนุญาตนาของออกจากเขตประกอบการเสรี (IEAT-E-01)
จานวน 2
1.2 สาเนาใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินฯ
จานวน 2
1.3 สาเนาใบรับแจ้งการประกอบอุตสาหกรรมฯ
จานวน 2
1.4 สาเนาหนังสือรับรองฯ ของกระทรวงพาณิชย์ (เฉพาะหน้าที่มีที่อยู่บริษัทฯ) จานวน 2
1.5 ตัวอย่างของของที่จะนาออก – กลับเข้ามาในเขตประกอบการเสรี
1.6 ตัวอย่างหรือภาพถ่ายของของที่จะนาออก – กลับเข้ามาในเขตประกอบการสรี
1.7 สาเนาใบอนุญาตประกอบอุตสาหกรรมของผู้รับจ้าง
1.8 ขั้นตอนการผลิตทั้งหมดของของดังกล่าว โดยแบ่งแยกให้ชัดเจนว่าขั้นตอนใดทาภายใน
เขตประกอบการเสรี และขั้นตอนใดต้องนาออกไปทานอกเขตประกอบการเสรี
1.9 สัญญาจ้าง หรือใบสั่งจ้างทาของ

ผู้พิจารณา

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

2. หลักเกณฑ์การพิจารณามีดังนี้
2.1 ผู้ที่มีสิทธิได้รับการอนุญาตนาของออกจากเขตประกอบการเสรี (กรณีเพื่อการอื่นเป็นการชั่วคราว)
จะต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินตามใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินฯ , ได้รับใบรับรองการก่อสร้างอาคาร หรือได้รับใบรับแจ้งการประกอบอุตสาหกรรม แล้วแต่กรณี
2.2 พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดในคาขออนุญาตนาของออกจากเขตประกอบการเสรี ว่าลง
รายละเอียดครบถ้วนถูกต้องหรือไม่
2.3 ตรวจสอบเอกสารประกอบว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่
2.4 ตรวจสอบลายเซ็นต์ว่าเป็นผู้มีอานาจลงนามหรือไม่ (ตามอานาจบริษัทฯ มอบให้บุคคลนั้น)
2.5 ในกรณีที่เอกสารถูกต้อง ลงรับเรื่อง
2.6 ผู้พิจารณาตรวจสอบว่าของที่ขออนุญาตนาออกเพื่อการอื่นเป็นการชั่วคราว เป็นของตาม
ข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ กนอ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและแบบในการอนุญาตให้นา
ของในเขตประกอบการเสรี ออกจากเขตประกอบการเสรี ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2551 และ
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 63/2551 เรื่อง แบบคาขอ แบบใบรับรอง
แบบรายงาน และหนังสือรับรองการขอรับสิทธิประโยชน์ ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
หรือไม่
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2.7 กรณีพิจารณาตรวจสอบแล้วพบว่าของฯ นั้น เป็นไปตามประกาศ หลักเกณฑ์ของประกาศ
คณะกรรมการ กนอ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและแบบในการอนุญาตให้นาของในเขต
ประกอบการเสรี ออกจากเขตประกอบการเสรี ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2551 ข้อ 6 แล้ว
ให้ดาเนินการพิจารณาอนุญาตได้
2.8 กรณีพิจารณาตรวจสอบแล้วพบว่าของฯ นั้นไม่เป็นไปตามประกาศ หลักเกณฑ์ของประกาศ
คณะกรรมการ กนอ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและแบบในการอนุญาตให้นาของในเขต
ประกอบการเสรี ออกจากเขตประกอบการเสรี ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2551 ข้อ 6 จะต้อง
จัดเตรียมเอกสารเพื่อนาเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิประโยชน์และโครงการ
ประกอบกิจการบริการ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
2.9 กรณีที่คณะอนุกรรมการสิทธิฯ พิจารณาแล้วไม่เห็นชอบ จะส่งเอกสารทั้งหมดคืนผู้ประกอบ
กิจการ และแจ้งเหตุผลให้ทราบทันทีพร้อมทั้งยกเลิก คาขอนาของออกจากเขตประกอบการเสรี
2.10 ผู้มีอานาจพิจารณาลงนามอนุมัติ
2.11 ผู้ประกอบกิจการรับหนังสือรับรองให้นาของในเขตประกอบการเสรีออกไปจากเขต
ประกอบการเสรี (IEAT-E-02)
2.12 คู่ฉบับ 1 ฉบับ เก็บไว้ที่หน่วยงานที่พิจารณา
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ผังความสัมพันธ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : การขออนุญาตนาของในเขตประกอบการเสรี ออกไปจาก
เขตประกอบการเสรี เพื่อการอื่นเป็นการชั่วคราว



สัญลักษณ์

เริ่มต้น/สิ้นสุด
ลาดับ
ที่
1

กระบวนการ

ผูป้ ระกอบการ

ดาเนินการ

พิจารณา

จุดเชื่อมโยง

เจ้าหน้าที่
ผู้รับคาขอ/
ผู้พิจารณา

คณะอนุกรรมการ
พิจารณาสิทธิประโยชน์ฯ

ผู้อนุมัติ
(ผอ.กสป.)/( ผอ.
สานักงานนิคมฯ)

ยื่นคาขออนุญาตนาของออกจาก
เขตประกอบการเสรี
(IEAT-E-01)
N

2

พิจารณาตรวจสอบและรับคาขอ



N

Y
3

พิจารณาคาขอว่าของที่จะนาออกไป
และของที่นากลับเข้ามามีการ
เปลี่ยนแปลงหรือไม่

Y
N

4

จัดเตรียมหนังสืออนุญาตและ
นาเสนอเสนอผู้มีอานาจอนุมัติ
พิจารณาลงนาม
(IEAT-E-02)

5

ผู้มีอานาจอนุมัติพิจารณา/
อนุมัติลงนาม

6

ออกเลขและแยกเอกสาร
(ระยะเวลาจัดเก็บเอกสาร : 5 ปี )
รับหนังสืออนุญาต

7

สื่อสาร

Y

68
สิทธิประโยชน์และการอานวยความสะดวกสาหรับผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม หรือการบริการในนิคมอุ ตสาหกรรม
ตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550

สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากรในเขตอุตสาหกรรมทั่วไปและเขตประกอบการเสรี
1. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือการบริการ หรือผู้ประกอบการพาณิชยกรรม ทั้งที่เป็นคนไทยและคนต่างด้าว อาจได้รับ
อนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อประกอบกิจการได้ตามจานวนเนื้อที่ ที่คณะกรรมการ กนอ.
เห็นสมควร แม้ว่าจะเกินกาหนดที่จะพึงมีได้ตามกฎหมายอื่น
2. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือการบริการ หรือผู้ประกอบพาณิชยกรรม จะได้รับอนุญาตให้นาคนต่างด้าว ซึ่งเป็นช่างฝีมือ
ผู้ชานาญการ คู่สมรส และบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะ เข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักร ตามจานวนและภาย ในกาหนด
ระยะเวลาที่คณะกรรมการ กนอ. เห็นสมควร
3. คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชานาญการ ซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ตามข้อ 2. ได้รับอนุญาตให้ทางาน
เฉพาะตาแหน่งที่คณะกรรมการ กนอ. ให้ความเห็นชอบ ตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
4. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือการบริการ หรือผู้ประกอบพาณิชยกรรม ซึ่งมีภูมิลาเนานอกราชอาณาจักร จะได้รับอนุญาต
ให้ ส่งเงิน ออกไปนอกราชอาณาจัก รเป็ นเงิ นตราต่ างประเทศได้ เมื่ อ เงิ น นั้น เป็น เงิ น ทุน ที่ นาเข้า มา เงิ น ปัน ผลหรื อ
ผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินทุนนั้น เงินกู้ต่างประเทศ และเงินที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือการบริการ หรือผู้ประกอบ
พาณิชยกรรมมีข้อผูกพันกับต่างประเทศ
สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรและการอานวยความสะดวกในเขตประกอบการเสรี
1. ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน อากรขาเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษี
สรรพสามิต สาหรับเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ รวมทั้งส่วนประกอบของสิ่งดังกล่าวที่จาเป็นต้องใช้ใน
การผลิตสินค้า หรือเพื่อพาณิชยกรรมและของที่ใช้ในการสร้าง ประกอบ หรือติดตั้งในโรงงานหรืออาคาร สิทธิประโยชน์
ทางภาษีอากรที่เกิดขึ้นให้กับเครื่องจักร อุปกรณ์ฯ ไม่ผูกพันความเป็นเจ้าของของผู้ประกอบการ
2. ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน อากรขาเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษี
สรรพสามิต สาหรับของที่นาเข้ามาเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า หรือเพื่อพาณิชยกรรม สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่เกิดขึ้น
ให้กับของ ไม่ผูกพันความเป็นเจ้าของของผู้ประกอบการ
3. ได้รับการยกเว้นอากรขาออก ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิต สาหรับวัตถุดิบ รวมทั้งผลิตภัณฑ์สิ่งพลอยได้ และสิ่ง
อื่นที่ได้จากการผลิต
4. ได้รับการยกเว้นหรือคืนค่าภาษีอากร สาหรับของที่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้ได้รับยกเว้นหรือคืนค่าภาษีอากร เมื่อได้
ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งถึงแม้จะมิได้มีการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร แต่ได้เป็นการนาเข้าไปในเขตประกอบการ
เสรี สาหรับเครื่องจักร อุปกรณ์ฯ และวัตถุดิบ
5. ของที่นาเข้าไปในเขตประกอบการเสรีได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับเขตปลอดอากร
6. ของที่นาเข้ามาในราชอาณาจักรหรือนาวัตถุดิบภายในราชอาณาจักรเข้าไปในเขตประกอบการเสรีเพื่อผลิต ผสม ประกอบ
บรรจุ หรือดาเนินการอื่นใดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งออก ให้ยกเว้นไม่อยู่ภายในบังคับของกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
การนาเข้า การส่งออกไปนอกราชอาณาจักร การครอบครองหรือการใช้ประโยชน์ การควบคุมมาตรฐานหรือคุณภาพ
การประทับตราหรือเครื่องหมายใด ๆ แก่ของนั้น แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงกฎหมายว่าด้วยศุลกากร แต่ถ้าของดังกล่าวก่อให้เกิด
หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคง สุขภาพอนามัยของประชาชน หรือสิ่งแวดล้อม ให้รัฐมนตรีออกกฎกระทรวง
กาหนดชนิดหรือประเภทของของนั้นมิให้ได้รับยกเว้นตามกฎหมายดังกล่าว
7. การขายผลิตภัณฑ์จากเขตประกอบการเสรีเข้ามาในประเทศสามารถนาราคาวัตถุดิบที่ไม่มีสิทธิคืน หรือยกเว้นอากร
หักจากราคาผลิตภัณฑ์ก่อนคานวณราคาภาษีอากร

