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ค าขออนุมตัิให้น าของหรอืผลิตภณัฑอ์อกจากเขตประกอบการเสรี 
โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่การส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ให้ได้รับยกเว้นกฎหมายควบคุม 

ตามมาตรา 49 แห่ง พ.ร.บ. ก.น.อ. พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิม่เติม 
Application for Approval of Bringing Materials or Products out of the IEAT Free Zone for the Purpose of 
Export for Such Materials not subject to the Controlling Laws under Section 49 of the  Industrial Estate 

Authority of Thailand Act B.E. 2522 (1979) and its Amendment 
 

เลขที่   วันที่   เดือน   พ.ศ.   
No. Date  Month  Year 
  ข้าพเจ้า   (ผู้ประกอบการ) 
 I/We  (Business Operator) 
เลขประจ าตัวผูเ้สียภาษีอากร เลขที ่   
Taxpayer Identification No. 
เลขประจ าตัวโรงงาน (Factory No.) เลขที่   
Factory No. 
ใบอนุญาตให้ใชท้ี่ดินที่   ลงวันที่   เขตประกอบการเสรี   
Permit for Land Utilization No.  dated  IEAT Free Zone 
นิคมอุตสาหกรรม   ประกอบกิจการ   
Industrial Estate   Business Activities 
  
  
  
  
ส านักงานตั้งอยู่เลขที่    หมู่ที่    ถนน    
Office is located at No.   Moo   Road 
แขวง/ต าบล   เขต/อ าเภอ    
Subdistrict/Tambon   District/Amphoe 
จังหวัด    โทรศัพท์    โทรสาร (FAX)    
Province  Telephone   Fax 
มีความประสงคจ์ะน า  ของหรือผลิตภัณฑ์  ผลต่างที่เป็นส่วนเกินของของหรอืผลิตภัณฑ์ 
wish to bring  materials or products  Excess materials or products 
ออกไปจากเขตประกอบการเสรี     (โดยของดังกล่าวนี้ได้รับอนุญาตให้น าเข้ามาตามใบรับรอง 
out of the IEAT Free Zone  (such materials have been permitted to be brought in under the Certificate,  
IEAT-I-04-1 เลขที่   ลงวันที่   ตามมติคณะอนุกรรมการ ครั้งที่   
IEAT-I-04-1 No.  dated   per the Resolution of the Subcommittee No. 
ลงวันที่  ) 
dated 

ตามรายการดังต่อไปนี้ 
per the list as follows: 
ล าดับที ่

No. 
ช่ือของหรือวัตถุดบิ 

Name of Materials or Raw Materials 
พิกัด 
Tariff 

ปริมาณ/น้ าหนัก 
Quantity/Weight 
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ให้ได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายในบังคับของกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมการน าเข้ามาในราชอาณาจักร การ
ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร การครอบครอง หรือการใช้ประโยชน์ซ่ึงของดังกล่าว และเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการ
ปฏิบัติพิธีการศุลกากรต่อไป 
Such materials shall not be subject to the laws relating to the control of import, export, possession or utilization of 
such materials, and for use as evidence in the customs clearance. 

โดยมีการควบคุมทางด้านบัญชี ดังนี้ 
with the list control as follows: 

รายการส่งออก 
Export List 

ช่ือของหรือผลิตภัณฑ์ 
Name of Materials or 

Products 

พิกัด 
Tariff 

ปริมาณ/น้ าหนัก 
Quantity/Weight 

จ านวนทั้งหมดที่ต้องส่งออก 
Total amount to be exported 

   

รวมจ านวนที่ส่งออกไปแล้ว 
จ านวน  ครั้ง 
Total exports                  times 

   

ส่งออกครั้งนี้เป็นครั้งที่   
Export No. 

   

คงเหลือทีจ่ะต้องส่งออก  
ในครัง้ต่อๆ ไป 
Balance to be exported in the future 

   

ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดตามค าขอถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ 
I/We certify that the information provided herein is correct, complete and true in all respects. 

ลงช่ือ   ผู้ประกอบการ (ประทับตราบริษัท) 
 Signed  Business Operator (Affix Company’s seal) 
 ( ) 
 ต าแหน่ง   
 Position 


