
IEAT -  E  -  01 
หนา้ท่ี 1 ของเอกสารทั้งหมด……..หนา้ 

ค าขออนุญาตน าของออกจาก 
      เขตประกอบการเสรี 

      ตามมาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติั  
          การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 
 

วนัท่ี………เดือน……..…………..พ.ศ………… 

ขา้พเจา้……………………….…..…..(ช่ือผูป้ระกอบอุตสาหกรรมหรือผูป้ระกอบพาณิชยกรรม) 
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร...............................ใบอนุญาตใชท่ี้ดินท่ี………………ลงวนัท่ี............................. 
ประกอบกิจการผลิต……………………………………………………………………………………………. 
ส านกังานตั้งอยูท่ี่……………………..หมู่ท่ี……..…..ตรอก/ซอย………………………..………………….… 
ถนน…………………………………….แขวง/ต าบล………………………………………………………….. 
เขต/อ าเภอ…………………..………..…จงัหวดั…………………………....รหสัไปรษณีย…์………………… 
โทรศพัท…์…………………………………………….โทรสาร (FAX)……………………………………….. 
ช่ือเจา้หนา้ท่ีของบริษทั/หา้งฯ ท่ีติดต่อได…้…………………………………………………………………….. 

มีความประสงคจ์ะขออนุญาตน าของออกจากเขตประกอบการเสรี  ดงัน้ี 

 เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และเคร่ืองใช ้ รวมทั้งส่วนประกอบของส่ิงดงักล่าวท่ี   
จ  าเป็นตอ้งใชใ้นการผลิตสินคา้หรือเพื่อพาณิชยกรรม  และของท่ีใช้ในการสร้าง  
ประกอบหรือติดตั้งเป็น โรงงานหรืออาคารในเขตประกอบการเสรี โดยไดรั้บยกเวน้
ภาษีอากรตามมาตรา 48 (1) แห่งพระราชบญัญติัการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2522 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2550   ตามเลขท่ีค าขอท่ี ........................................……………………
ลงวนัท่ี…………………….. 

 ของท่ีไดน้ าเขา้มาในราชอาณาจกัรและน าเขา้ไปในเขตประกอบการเสรีเพื่อใช้ใน  
การผลิตสินคา้หรือเพื่อพาณิชยกรรม โดยไดรั้บยกเวน้ภาษีอากรตามมาตรา 48(2) แห่ง  
พระราชบญัญติัการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญติัการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2550   ตาม
ใบรับรองฯ / เลขท่ีค าขอท่ี ...................……………………ลงวนัท่ี…………………….. 

 

ส ำหรับเจำ้หนำ้ท่ี กนอ. 
เลขท่ีค ำขอ………………./25……. 
วนัท่ีรับค ำขอ…………..…………. 
ผูรั้บค ำขอ……………………..….. 
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 ผลิตภณัฑ ์ส่ิงพลอยได ้และส่ิงอ่ืนท่ีไดจ้ากการผลิตในเขตประกอบการเสรี 

 ของท่ีมีบทบญัญติัแห่งกฎหมายใหไ้ดรั้บยกเวน้หรือคืนค่าภาษีอากรเม่ือไดส่้งออกไป
นอกราชอาณาจกัรหรือของท่ีมิไดส่้งออกไปนอกราชอาณาจกัร แต่ไดน้ าเขา้ไปในเขต
ประกอบการเสรีเพื่อใชต้ามมาตรา 48(1)หรือ(2) แห่งพระราชบญัญติัการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2550 ตามใบรับรองฯ/เลขท่ีค าขอ
ท่ี ………………………………….……..…ลงวนัท่ี……...…………….......................... 

 ของท่ีน าเขา้ไปในเขตประกอบการเสรี  โดยไม่ไดรั้บยกเวน้หรือคืนค่าภาษีอากรตาม
เอกสารแจง้การน าเขา้ท่ี………...…………………….ลงวนัท่ี………………………….. 

 ของอ่ืน 

การขออนุญาตน าของออกไปจากเขตประกอบการเสรีเป็นการชัว่คราวเพื่อผา่นขบวนการผลิต 
 1.  รายละเอียดของของ 
      1.1  ลกัษณะของของท่ีน าออกจากเขตประกอบการเสรี 

ล าดบั 
ท่ี 

รายละเอียดของของ ปริมาณ 
(หน่วย) 

น ้าหนกั 
(หน่วย) 

ราคา 
(บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

รวม 
 

   

 
รายละเอียดตาม INVOICE NO…………………………………………………………………………………. 
ลงวนัท่ี ...........................เดือน..........................................................................พ.ศ. ........................................... 
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 เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร (ไม่ตอ้งกรอกรายละเอียด ขอ้1.2, ขอ้ 2 – 7) 

 เพื่อใชห้รือจ าหน่ายในราชอาณาจกัร (ไม่ตอ้งกรอกรายละเอียด ขอ้1.2, ขอ้ 2 – 7) 

 เพื่อท าลาย (ไม่ตอ้งกรอกรายละเอียด ขอ้1.2, ขอ้ 2 – 7) 

 เพื่อการอ่ืนเป็นการชัว่คราว โดยจะน ากลบัเขา้ไปในเขตประกอบการเสรีภายในวนัท่ี……………..
เดือน……………………พ.ศ………..……..(กรุณากรอกขอ้ 1.2, ขอ้ 2 – 7) 

 เพื่อบริจาค  ช่ือ (หน่วยงานรับบริจาค/ท่ีอยู)่…………………………………………………………….. 

          ………………………… ……………………………(ไม่ตอ้งกรอกรายละเอียด ขอ้1.2, ขอ้ 2 – 7) 

 เพื่อการทัว่ไป (ไม่ตอ้งกรอกรายละเอียด ขอ้1.2, ขอ้ 2 – 7) 
โดยมีเหตุผลดงัน้ี  …น าออกไปท าการ............... .....................................………………………………ณ 
(ช่ือหน่วยงาน /ท่ีอยู)่........................................................................................................................................... 
โดยมีเอกสารประกอบการพิจารณา คือ 
               1. …………………….……………………………………………………………………………… 
               2. …………………….……………………………………………………………………………… 
               3. …………………….……………………………………………………………………………… 

 
      1.2  ลกัษณะของของท่ีน ากลบัเขา้เขตประกอบการเสรี (กรณีเพื่อการอ่ืนเป็นการชัว่คราว) 

ล าดบั 
ท่ี 

รายละเอียดของของ ปริมาณ 
(หน่วย) 

น ้าหนกั 
(หน่วย) 

ราคา 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 
 
 
 
 

     

 
 

     

(ส่งตวัอยา่งหรือภาพถ่าย แบบแปลนเอกสาร ของของท่ีจะน าออกจากเขตประกอบการเสรี และตวัอยา่งของ
ของท่ีจะน ากลบัเขา้มาในเขตประกอบการเสรี  จ านวนอยา่งละ 5 ตวัอยา่ง) 

 2.  ช่ือผูรั้บจา้งผลิตนอกเขตประกอบการเสรีเป็นการชัว่คราว 
บริษทั/หา้งฯ…………………………………………………………………………………………………….. 
สถานท่ีตั้งโรงงาน เลขท่ี……………..…………หมู่ท่ี……………ตรอก/ซอย………………………………… 
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ถนน……………………………………………แขวง/ต าบล…………………………………………………... 
เขต/อ าเภอ………………………………………จงัหวดั……………………………………………………….. 
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเลขท่ี………………………….ลงวนัท่ี…………………………………….. 
(แนบส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และส าเนาสัญญาจา้ง/ใบสั่งจา้งท าของ) 
ก าหนดระยะเวลาท่ีจะน าของดงักล่าวกลบัเขา้มาในเขตประกอบการเสรีครบถว้น ภายในวนัท่ี……………...…
เดือน………………………….พ.ศ………………… 

 3.  เหตุผลและความจ าเป็นท่ีขอน าของออกไปจากเขตประกอบการเสรี 

 มีขบวนการผลิตดงักล่าวภายในเขตประกอบการเสรี  แต่ตอ้งน าออกไปจากเขต
ประกอบการเสรีเป็นการชัว่คราว เน่ืองจาก……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

 ไม่มี   
 4.  แผนงาน และก าหนดเวลาท่ีจะด าเนินการผลิตขั้นตอนดงักล่าว ภายในเขตประกอบการเสรี 

 ไม่มี 

 มี …………………………………………………………………………………... 
  …………………………………………………………………………………… 
  …………………………………………………………………………………… 

 5.  ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั/หา้งฯ 
 6.  แผนผงัแสดงกรรมวิธีการผลิตโดยย่อ (FLOW PROCESS CHART)  ทั้งขั้นตอนท่ีผลิตภายใน
เขตประกอบการเสรี  และขั้นตอนท่ีตอ้งน าออกไปท าการผลิตภายนอกเขตประกอบการเสรีเป็นการชัว่คราว 
 7.  สัญญาจา้ง  หรือใบสั่งจา้งท าของ 

ขา้พเจา้ขอรับรองว่ารายละเอียดขอ้มูลและเอกสารประกอบค าขอถูกตอ้งครบถว้นและเป็นจริง
ทุกประการหรือเป็นประมาณการท่ีใกลเ้คียงความจริงท่ีสุด 
 
 
 

ลงช่ือ……………. …………...………ผูป้ระกอบอุตสาหกรรมหรือ            
                                                                                                                     ผูป้ระกอบพาณิชยกรรม          

                                                                (                                                                        ) 
                                                                    ต  าแหน่ง ..................................................................... 

                                                          ผูม้อบอ านาจลงนามผกูพนับริษทั/หา้งฯ หรือผูรั้บมอบอ านาจ 


