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กรณีีศึึกษา Free Zone ของ กรณีีศึึกษา Free Zone ของ 
UAE, จีีน, มอริเชีียส  และโปแลนด์์UAE, จีีน, มอริเชีียส  และโปแลนด์์

ข้อเปรียบเทีียบและแนวทีางข้อเปรียบเทีียบและแนวทีาง
เพื่่�อการพื่ัฒนา Free Zone ของศึุลกากรเพื่่�อการพื่ัฒนา Free Zone ของศึุลกากร



สวััสดีีครัับ ท่่านผู้้�อ่่าน 

   เขตปลอดอากร หรือ Free Zone เป็นหน่�งในแนวทางการพััฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ด้วยการส่่งออก เนื�องจากสิ่นค้้าท่�นำาเข้าหรือส่่งออกจากเขตปลอดอากรจะเส่มืือนว่าไม่ืเค้ยถููก
นำาเข้ามืาในประเทศนั�น ๆ  โดยได้รับการยกเว้นอากรขาเข้า/ขาออก และการอำานวยค้วามืส่ะดวก
ด้านศุลกากรอื�น ๆ สิ่นค้้าท่�ถููกนำาเข้าเพืั�อการผลิตในเขตปลอดอากรเหล่าน่�ส่่วนใหญ่่จ่งไม่ืได้
เป็นสิ่นค้้าท่�นำามืาวางจำาหน่ายในประเทศ แต่ถููกนำาไปส่่งออกซ้ำำ�า (Re - export) ยังตลาดในประเทศอื�น ๆ

   ประเทศไทยก็ถืูอเป็นประเทศท่�ให้ค้วามืส่ำาคั้ญ่กับการพััฒนาเขตปลอดอากรเป็นอย่างมืาก 
โดยม่ืเขตปลอดอากรท่�เปิดทำาการแล้วทั�งสิ่�น 129 แห่ง และม่ืเขตปลอดอากรหลายแห่ง           
ท่�เป็นท่� รู้จักในระดับนานาชาติ จดหมืายข่าว CPMU News ฉบับน่�จ่งขอนำาเส่นอ                
แนวปฏิิบัติตัวอย่าง (Good Practices) ของเขตปลอดอากรในประเทศต่าง ๆ ท่�ได้รับ         
การจัดอันดับให้ม่ืเขตปลอดอากรท่�ด่ท่�สุ่ดในโลกจาก FDi Intelligence เพืั�อเป็นแนวทาง   
เปร่ยบเท่ยบและการพััฒนาของเขตปลอดอากรไทย

 ในการน่� จดหมืายข่าว CPMU News ฉบับน่�จ่งจะลงรายละเอ่ยดท่�เก่�ยวข้องกับ
เขตปลอดอากรของประเทศกรณ่ีศ่กษาและของประเทศไทย ใน 3 ประเด็น ได้แก่               

 1) สิ่ทธิิประโยชน์ท่�เขตปลอดอากรเส่นอให้ผู้ประกอบการ 
 2) แนวทางและเงื�อนไขการจัดตั�งเขตปลอดอากร และ 
 3) พิัธ่ิการศุลกากรท่�เก่�ยวข้องกับเขตปลอดอากร

เพืั�อให้ท่านผู้อ่านม่ืค้วามืเข้าใจในแนวปฏิิบัติของเขตปลอดอากรในแต่ละกรณ่ีศ่กษา         
และจะนำาเส่นอข้อเส่นอแนะเพืั�อการพััฒนาเขตปลอดอากรของหน่วยงานศุลกากรในลำาดับ
สุ่ดท้าย

                                                  นิติิ วิัท่ยาเต็ิม
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คุณสำมบัติิข่องเข่ติปลื่อดอากร คุณสำมบัติิข่องเข่ติปลื่อดอากร 
แลื่ะเข่ติปลื่อดอากรในประเที่ศไที่ยแลื่ะเข่ติปลื่อดอากรในประเที่ศไที่ย

 
    เขตปลอดอากร (Free Zone) คื้อเขตพืั�นท่�ส่ำาหรับ
การประกอบอุตส่าหกรรมื พัาณิีชยกรรมื การบริการ หรือ
กิจการอื�น ๆ  ซ่้ำ�งผู้ประกอบการในเขตปลอดอากรน่�จะได้รับ       
สิ่ทธิิประโยชน์ภาษ่ และส่ิทธิิประโยชน์จากมืาตรการจูงใจ
ทางเศรษฐกิจอื�น ๆ1 โดยส่ิทธิิประโยชน์เหล่าน่�อาจม่ื         
ค้วามืแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ และข่�นอยู่กับ ทิศทาง
นโยบายในแต่ละรัฐบาล อย่างไรก็ตามื เขตปลอดอากร                 
ทั�วโลกมัืกม่ืลักษณีะร่วมืกันดังน่�

1เขตปลอดอากรอาจถููกเร่ยกโดยชื�ออื�นตามืท่�แต่ละประเทศผู้จัดตั�งกำาหนด อาทิ 
Free Trade Zone, Special Economic Zones, Export Processing Zone, 
Free Port, Special Customs Zones, Special Customs Supervision 
Areas, Foreign Trade Zone

1. การอย่้นอกอาณาเข่ติที่างศุลื่กากรปกติิ 
    (Extraterritoriality) 

  หมืายถู่ง สิ่นค้้าในเขตปลอดอากรจะปลอดจากภาระทาง
ภาษ่อากร (Duties and Taxes) ตั�งแต่ต้น และไม่ือยู่ภายใต้
การค้วบคุ้มืทางศุลกากรแบบปกติ กล่าวคื้อ ของท่�นำาเข้าไปใน
เขตพืั�นท่�ดังกล่าวจะถืูอเส่มืือนว่ายังมิืได้นำาเข้ามืาในประเทศนั�น 
และของท่�ออกจากเขตปลอดอากรจะถืูอเส่มืือนว่ายังไม่ืเข้ามืา
และอยู่ในประเทศนั�น ๆ2 

2. การม่กฎเกณฑ์์ที่างธุิรกิจัท่ี่�ยืดหยุ่นมากขึ่�น 

  เขตปลอดอากรมัืกม่ืระเบ่ยบท่�เอื�อให้ผู้ประกอบการดำาเนิน
กิจการอย่างค้ล่องตัว อาทิ การลดระเบ่ยบการค้วบคุ้มื       
ทางศุลกากรให้เหลือเพ่ัยงขั�นตอนท่�ส่ำาคั้ญ่เท่านั�นเพืั�อ                                                   
ค้วามืรวดเร็วในการตรวจปล่อยสิ่นค้้า การใช้ระบบส่่ง
เอกส่ารการลงทุนและค้ำาร้องอื�น ๆ พัร้อมืกันในช่องทางเด่ยว                                                    
หรือระบบ One Stop Shop และการใช้กฎหมืายด้านแรงงาน
และอุตส่าหกรรมืท่�ยืดหยุ่นมืากกว่าการผลิตนอกเขตปลอดอากร

2ส่ถิูตย์ ลิ�มืพังศ์พัันธ์ุิ, “เขตปลอดอากร,” วัารัสารัศุุลกากรั ปีท่� 10, ฉบับท่� 65 
(ม่ืนาค้มื - เมืษายน 2541): 21.
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3. เน้นการผู้ลิื่ติเพืั�อการส่ำงออก 

  ธุิรกิจท่�ได้รับอนุญ่าตให้ดำาเนินการภายในเขตปลอดอากร
มัืกเน้นการผลิตส่ำาหรับการส่่งออกไปยังตลาดอื�น ๆ  นอกเขต
ประเทศท่�ตั�งของเขตปลอดอากรนั�น

4. โครงสำร้างที่างอุติสำาหกรรมท่ี่�ม่ความพัร้อม
     แลื่ะลื่ำ�าหน้า

     เขตปลอดอากรหลายแห่งม่ืการเส่นอโค้รงส่ร้างพืั�นฐานเพืั�อ
การผลิตอุตส่าหกรรมืหรือการดำาเนินการของธุิรกิจท่�เก่�ยวข้อง
อันท่�ม่ืคุ้ณีภาพัสู่งกว่าการผลิตนอกเขตพืั�นท่�นั�น อาทิ ท่�ตั�ง
ของเขตปลอดอากรท่�ช่วยลดต้นทุนการขนส่่ง ระบบโลจิส่ติกส์่     
ทั�งยังเส่นอสิ่�งอำานวยค้วามืส่ะดวกอื�น ๆ ส่ำาหรับบุค้ลากร
ภายในเขตปลอดอากร

5. การเสำนอมาติรการจ้ังใจัที่างเศรษฐกิจัสำำาหรับ       
     นักลื่งทุี่นต่ิางประเที่ศ 

   อาทิ การยกเว้นอากรศุลกากรขาเข้าส่ำาหรับวัตถุูดิบ สิ่นค้้า
ชั�นกลาง (Intermediate Input) และสิ่นค้้าทุนท่�ใช้เพืั�อการผลิต
สิ่นค้้าส่ำาหรับการส่่งออก การยกเว้นภาษ่ (Tax Holiday) หรือ
การลดภาษ่เงินได้นิติบุค้ค้ลท่�ข่�นกับผลประกอบการส่่งออก
ของผู้ประกอบการนั�น  

   

   เขตปลอดอากรม่ืค้วามืส่ำาคั้ญ่อย่างมืากต่อการพััฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ เพัราะจะช่วยด่งดูดกลุ่มืทุนและผู้ประกอบการ      
ให้เข้าไปลงทุนในพืั�นท่� ส่่งผลให้เกิดการส่ร้างงานและพััฒนา
โค้รงส่ร้างพืั�นฐาน นอกจากน่� ยังส่ามืารถูด่งดูดการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) 
ส่่งเส่ริมืภาค้ธุิรกิจการส่่งออก และการถู่ายโอนเทค้โนโลย่
จากบริษัทต่างประเทศอ่กด้วย ในปัจจุบัน จ่งม่ืการจัดตั�ง         
เขตปลอดอากรมืากกว่า 5,000 เขตทั�วโลก ซ่้ำ�งทำาการผลิต
สิ่นค้้าประมืาณีร้อยละ 20 ของปริมืาณีสิ่นค้้าในตลาดโลก3  
ซ่้ำ�งในประเทศไทย ม่ืเขตปลอดอากรท่�เปิดทำาการแล้วทั�งสิ่�น 
129 แห่ง4 โดยเขตปลอดอากรหลายแห่งม่ืค้วามืส่ำาคั้ญ่และ       
เป็นท่�รู้จักในระดับโลก เช่น เขตปลอดอากรอมืตะ ซิ้ำต่�                                       
นิค้มือุตส่าหกรรมือ่ส่เทิร์นซ่้ำบอร์ด เขตปลอดอากรโรจนะ         
เขตปลอดอากร WHA Logistics Park เป็นต้น

3Kiel Institute for the World Economy, “Project: World Free Zones 
Economic Outlook,” accessed 24 July 2022, https://www.ifw-kiel.de/
institute/research-centers/business-cycles-and-growth/projects/
world-free-zones-economic-outlook/?cookieLevel=not-set.
4กรมืศุลกากร. “รายชื�อเขตปลอดอากร ณี เดือนกรกฎาค้มื 2564,” เข้าถู่งเมืื�อ 24 
กรกฎาค้มื 2565.
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   อน่�ง กรมืศุลกากรและหน่วยงานท่�เก่�ยวข้องจำาเป็น
ต้องปรับปรุงและพััฒนากฎเกณีฑ์์ด้านสิ่ทธิิประโยชน์                
การจัดตั�ง และพิัธ่ิการศุลกากรของเขตปลอดอากรอยู่เส่มือ 
เพืั�อด่งดูดนักลงทุน ผู้ประกอบการ และเพืั�อค้วามืส่ำาเร็จอัน
ยั�งยืนของเขตปลอดอากร จดหมืายข่าว CPMU News ฉบับ
น่�จ่งจะขอนำาเส่นอแนวปฏิิบัติท่�เป็นตัวอย่างของการจัดการ                       
เขตปลอดอากรของประเทศต่าง ๆ  ได้แก่ 1) ส่หรัฐอาหรับเอมิืเรตส์่ 
2) ส่าธิารณีรัฐประชาชนจ่น 3) ส่าธิารณีรัฐมือริเช่ยส่ และ     
4) ส่าธิารณีรัฐโปแลนด์ ซ่้ำ�งประเทศเหล่าน่�ม่ืเขตปลอดอากรท่�
ได้รับการจัดอันดับโดย FDi Intelligence ใน พั.ศ. 2564 (ค้.ศ. 2021)            
ให้เป็นเขตปลอดอากรอันดับต้น ๆ ของโลก และนำาเส่นอ
ข้อมูืลเปร่ยบเท่ยบกับแนวปฏิิบัติด้านเขตปลอดอากรของไทย
เพืั�อเป็นทางในการพััฒนาแก่หน่วยงานท่�เก่�ยวข้องต่อไป

เข่ติปลื่อดอากรในประเที่ศไที่ย
   เพืั�อให้ม่ืค้วามืเข้าใจและเกิดการเปร่ยบเท่ยบอย่างชัดเจน
ระหว่างแนวปฏิิบัติด้านเขตปลอดอากรของไทยและแนวปฏิิบัติ
ของประเทศอื�น ๆ จะขอนำาเส่นอข้อมูืลทั�วไป สิ่ทธิิประโยชน์ 
ระเบ่ยบการจัดตั�งเขตปลอดอากร และพิัธ่ิการศุลกากรของ  
เขตปลอดอากรในไทยโดยเบื�องต้น ดังน่�  

   ในปัจจุบัน ไทยม่ืเขตปลอดอากรกระจุกตัวอยู่บริเวณี
ภาค้กลางและภาค้ตะวันออก ในจังหวัดกรุงเทพัมืหานค้ร 
พัระนค้รศร่อยุธิยา ส่มุืทรปราการ ชลบุร่ ระยอง และ
ฉะเ ชิง เทรา ซ่้ำ� ง ม่ืทั� ง เขตปลอดอากรท่� จัดตั� ง ข่�น เ พืั�อ              
การผลิตของผู้ประกอบการเด่ยวเป็นหลัก เช่น เขตปลอดอากร 
Thai-Swedish Free Zone จัดตั�งข่�นเพืั�อรองรับการผลิตของ
บริษัทไทย-ส่ว่ดิช แอส่เซ้ำมืบล่ย์ จำากัด เขตปลอดอากร BMW 
เพืั�อรองรับการผลิตของบริษัท บ่เอ็มืดับเบิลยู แมืนูแฟค้เจอริ�ง          
และเขตปลอดอากรท่�เป็นนิค้มือุตส่าหกรรมืให้บริษัทอื�น                                    
เข้าไปเช่า/ซื้ำ�อพืั�นท่�เพืั�อการดำาเนินการภายในเขตปลอดอากร          
เช่น เขตปลอดอากรอมืตะ ซิ้ำต่� อันเป็นท่�ตั�งของบริษัทต่าง ๆ 
มืากกว่า 750 บริษัท อาทิ บริษัท Robert Bosch Automotive 

Technologies และ บริษัท Sony Technology 

      

1.1 ไดี�รัับยกเวั�นอ่ากรัขาเข�า ส่ำาหรับของท่�นำาเข้ามืาใน       
ราชอาณีาจักรเพืั�อเข้าไปในเขตปลอดอากรในกรณ่ีดังน่�

• เค้รื�องจักร อุปกรณ์ี เค้รื�องมืือเค้รื�องใช้ รวมืทั�ง        
ส่่วนประกอบแห่งของดังกล่าวท่�จำาเป็นต่อการประกอบ
กิจการ โดยให้รวมืถู่งของท่�ใช้ในการส่ร้าง ประกอบหรือ
ติดตั�งโรงงานหรืออาค้ารในเขตปลอดอากร

• ของท่�นำาเข้ามืาเพืั�อใช้ในการประกอบอุตส่าหกรรมื     
พัาณิีชยกรรมื หรือกิจการอื�นใด ท่�เป็นประโยชน์แก่     
การพััฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

• ของท่�ปล่อยออกมืาจากเขตปลอดอากรอื�น

1.2 ไดี�รัับยกเวั�นอ่ากรัขาอ่อ่ก ส่ำาหรับของท่�ปล่อยออกไปจาก
เขตปลอดอากรเพืั�อส่่งออกไปนอกราชอาณีาจักร

1.3 ขอ่งที่�ไดี�รัับการัยกเวั�น/คืนอ่ากรัเมื�อ่ส่งอ่อ่ก         
ในกรณ่ีท่�ม่ืกฎหมืายบัญ่ญั่ติให้ของใดได้รับยกเว้นหรือ       
คื้นอากรเมืื�อส่่งออกไปนอกราชอาณีาจักร หากนำาของนั�นเข้าไป
ในเขตปลอดอากร ให้ได้รับยกเว้นหรือคื้นอากร โดยให้ถืูอว่า
ของนั�นได้ส่่งออกไปนอกราชอาณีาจักรในเวลาท่�ได้นำาของนั�น
เข้าไปในเขตปลอดอากร

1. สิำที่ธิิประโยชน์ข่องเข่ติปลื่อดอากรไที่ย

© Jemastock, Freepik
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1.4 การัไม่อ่ย่้ภายใติ�บังคับขอ่งกฎหมาย

• การไม่ือ ยู่ภายใต้บังคั้บของกฎหมืายท่� เ ก่�ยวกับ             
การค้วบคุ้มืมืาตรฐานหรือคุ้ณีภาพั การประทับตราหรือ
เค้รื�องหมืายใด ๆ แก่ของท่�นำาเข้ามืาในราชอาณีาจักร 
หรือนำาวัตถุูดิบภายในราชอาณีาจักรเข้าไปในเขตปลอดอากร 
เพืั�อผลิต ผส่มื ประกอบ บรรจุ หรือดำาเนินการด้วยวิธ่ิ
อื�นใดกับของนั�น โดยม่ืวัตถุูประส่งค์้เพืั�อส่่งออกไปนอก
ราชอาณีาจักร

• การไม่ือยู่ภายใต้บังคั้บของกฎหมืายในส่่วนท่�เก่�ยวกับ
การค้วบคุ้มืการนำาเข้ามืาในราชอาณีาจักร การส่่งออกไป
นอกราชอาณีาจักร การค้รอบค้รองหรือการใช้ประโยชน์
ซ่้ำ�งของท่�นำาเข้ามืาในราชอาณีาจักร หรือวัตถุูดิบภายใน
ราชอาณีาจักร ซ่้ำ�งนำาเข้าไปในเขตปลอดอากร เพืั�อ
ผลิต ผส่มื ประกอบ บรรจุ หรือดำาเนินการด้วยวิธ่ิอื�น
ใดกับของนั�น โดยม่ืวัตถุูประส่งค์้เพืั�อส่่งออกไปนอก          
ราชอาณีาจักร ส่ำาหรับเฉพัาะผู้ประกอบกิจการในเขต
ปลอดอากรในพืั�นท่�ต่อไปน่�

• เ ขตปลอดอากร ณี ส่นามืบินดอนเ มืือง                
ส่นามืบินสุ่วรรณีภูมิื และส่นามืบินอู่ตะเภา

• เขตปลอดอากรท่�จัดตั�งในพืั�นท่�เขตพััฒนา                  
เศรษฐกิจพิัเศษ

• เขตปลอดอากรท่�จัดตั�งในพืั�นท่�ระเบ่ยงเศรษฐกิจพิัเศษ
ภาค้ตะวันออก

  
   การจัดตั�งเขตปลอดอากรในประเทศไทย ต้องได้รับ      
การอนุญ่าตจากอธิิบด่กรมืศุลกากร โดยผู้ขอใบอนุญ่าต    
จัดตั�งเขตปลอดอากรต้องม่ืคุ้ณีส่มืบัติเป็นรัฐวิส่าหกิจ    
บริษัทจำากัด หรือบริษัทมืหาชนจำากัด โดยต้องม่ืกรรมืสิ่ทธิิ� 
สิ่ทธิิค้รอบค้รอง หรือสิ่ทธิิบริหารจัดการในพืั�นท่�ส่ำาหรับ                   
การจัดตั�ง และต้องเป็นกิจการท่�ม่ืฐานะการเงินท่�มัื�นค้ง                                    
โดยพิัจารณีาจากงบการเงินท่�ผู้ส่อบบัญ่ช่ท่�ได้รับอนุญ่าต
รับรอง ซ่้ำ�งต้องไม่ืม่ืผลการดำาเนินงานขาดทุนส่ะส่มืเกินกว่า
ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบ่ยนท่�ชำาระแล้ว 

   ผู้ขอใบอนุญ่าตจะต้องระบุประเภทของเขตปลอดอากร                
จากท่�กำาหนดไว้ 7 ประเภท คื้อ 1) พัาณิีชยกรรมื                
2) อุตส่าหกรรมื 3) อุตส่าหกรรมืและพัาณิีชยกรรมื                                           
4) ค้รัวการบิน 5) เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุ่วรรณีภูมิื            
6) ซ่้ำอมืหรือส่ร้างอากาศยานหรือเรือ และ 7) ปิโตรเล่ยมื 
หรือส่ามืารถูขอจัดตั�งเขตปลอดอากรเพืั�อประกอบกิจการ
ประเภทอื�นท่�เป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศ ตามืท่�
อธิิบด่ ฯ เห็นส่มืค้วร 

   เมืื�อได้รับอนุญ่าตให้จัดตั�งเขตปลอดอากรแล้ว ผู้ได้รับ           
ใบอนุญ่าตต้องจัดให้ม่ืระบบส่าธิารณูีปโภค้ สิ่�งอำานวยค้วามืส่ะดวก 
และบริการท่�จำาเป็นตามืค้วามืเหมืาะส่มืกับลักษณีะและขนาด
ของกิจการแต่ละประเภทบนพืั�นฐานทั�วไป ได้แก่ ระบบถูนน 
ระบบระบายนำ�าฝน ระบบไฟฟ้า ระบบรักษาค้วามืปลอดภัย 
และต้องเตร่ยมืส่ถูานท่�ให้ม่ือาค้ารส่ำานักงานศุลกากร                                                        
โดยม่ืระบบค้วบคุ้มืการรับมือบ-ส่่งมือบ การค้วบคุ้มืและ
ตรวจปล่อยสิ่นค้้า ส่ถูาน่ตรวจส่อบ (Checking Post) ท่�พััก
ของพันักงานศุลกากร และระบบอิเล็กทรอนิกส์่ส่ำาหรับการส่่ง
ข้อมูืลรายงานยืนยันการโอนย้ายของเข้าออกเขตปลอดอากร 
(Confirmation of goods report) เมืื�อได้รับการตรวจส่อบ
และอนุมัืติจากกรมืศุลกากรแล้ว จ่งจะส่ามืารถูเปิดทำาการได้

2. การจััดตัิ�งเข่ติปลื่อดอากรในไที่ย
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   ผู้ประกอบการท่�ต้องการนำาขอ่งเข�าเก็บในเขตปลอดอากร 
จะต้องยื�นใบขนสิ่นค้้าท่�แยกตามืลักษณีะการนำาเข้า คื้อ        
1) การนำาเข้าจากต่างประเทศ 2) การรับโอนจากเขตปลอดอากรอื�น                                                      
ของจากค้ลังสิ่นค้้าทัณีฑ์์บน และของท่�ได้รับการส่่งเส่ริมื     
การลงทุน และ 3) การนำาของเข้าจากภายในประเทศ  

   ส่ำาหรับการนำาขอ่งอ่อ่กจากเขตปลอดอากร ผู้ประกอบการ
จะต้องยื�นใบขนสิ่นค้้าอ่กค้รั�ง โดยแบ่งประเภทค้ล้ายค้ล่ง
กับการนำาของเข้า คื้อ 1) การนำาของออกไปต่างประเทศ        
2) การโอนของไปยังสิ่ทธิิประโยชน์ทางภาษ่อากรอื�น และ        
3) การนำาของออกจากเขตปลอดอากรเข้าภายในประเทศ       
ท่�จะต้องชำาระอากรตามืราค้าศุลกากรและพิักัดอัตราศุลกากร
ท่�เป็นอยู่ในช่วงเวลาท่�ปล่อยของออกจากเขตปลอดอากร

  โดยของท่�นำาเข้ามืาในราชอาณีาจักรและเก็บในเขตปลอด
อากร ได้รับสิ่ทธิิยกเว้นอากรตามืกฎหมืายว่าด้วยศุลกากรให้      
เก็บขอ่งในเขติปลอ่ดีอ่ากรัไดี�ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันท่�                                                    
นำาเข้าเก็บค้รั�งแรกและส่ามืารถูขยายระยะเวลาการเก็บของ
ได้ตามืหลักเกณีฑ์์และเงื�อนไขท่�กรมืศุลกากรกำาหนดไว้ อน่�ง 
ผู้ได้รับอนุญ่าตให้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร จะต้อง
จัดทำารายงานประจำางวด 6 เดือน ตามืรูปแบบท่�กรมืศุลกากร
กำาหนด อำานวยค้วามืส่ะดวกให้เจ้าหน้าท่�ศุลกากรเข้าตรวจนับ
ของค้งเหลือประจำาปีอย่างน้อยปีละ 1 ค้รั�ง เพืั�อให้กรมืศุลกากร
ส่ามืารถูตรวจส่อบและป้องกันการใช้เขตปลอดอากรในทางมิืชอบ

3. พิัธ่ิการศุลื่กากรข่องเข่ติปลื่อดอากร
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Kiel Institute for the World Economy. “Project: World Free Zones Economic Outlook.” Accessed 24 July 
 2022. Https://www.ifw-kiel.de/institute/research-centers/business-cycles-and-growth/projects/ 
 world-free-zones-economic-outlook/?cookieLevel=not-set.
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กรณีีศึึกษา: แนวปฏิิบัติิตัิวอย่างกรณีีศึึกษา: แนวปฏิิบัติิตัิวอย่าง
ของเขติปลอด์อากรจีากประเทีศึต่ิาง ๆของเขติปลอด์อากรจีากประเทีศึต่ิาง ๆ

   ถู่งแมื้ว่าเขตปลอดอากรทั�วโลกจะม่ืลักษะร่วมืกันดังท่�
ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น เขตปลอดอากรในแต่ละประเทศ        
ก็ม่ืค้วามืหลากหลายในรูปแบบและแนวปฏิิบัติท่�เก่�ยวข้อง 
ซ่้ำ�งข่�นอยู่กับลักษณีะเฉพัาะตัวของประเทศและเป้าหมืาย
ของรัฐบาลในเวลานั�น ด้วยเหตุน่�เอง เขตปลอดอากรใน
แต่ละแห่งทั�วโลกจ่งม่ืค้วามืส่ามืารถูในการด่งดูดนักลงทุนและ
ผู้ประกอบการในแต่ละประเภทธุิรกิจต่างกัน รายงานฉบับน่�                                     
จ่งขอนำาเส่นอข้อมูืลและแนวปฏิิบัติด้านเขตปลอดอากร
ของส่หรัฐอาหรับเอมิืเรตส์่ ส่าธิารณีรัฐประชาชนจ่น                                                   
ส่าธิารณีรัฐมือริเช่ยส่ และส่าธิารณีรัฐโปแลนด์ ท่�ล้วนม่ื
แนวปฏิิบัติท่� เป็นตัวอย่าง จนได้รับการจัดอันดับให้ม่ื                                     
เขตปลอดอากรท่�ด่ท่�สุ่ดของโลก
    

    

  ส่หรัฐอาหรับเอมิืเรตส์่ (United Arab Emirates: UAE)                            

เริ�มืโค้รงการเขตปลอดอากรมืาตั�งแต่ พั.ศ. 2528 (ค้.ศ. 1985)    
โดยถืูอเป็นกลยุทธ์ิกระจายค้วามืเส่่�ยงทางเศรษฐกิจ     
(Economic Diversification) ออกจากระบบท่�พ่ั�งพิังเฉพัาะ
การผลิตและส่่งออกนำ�ามัืนเพ่ัยงอย่างเด่ยว ซ่้ำ�งกลยุทธ์ิ                       
ดังกล่าวประส่บค้วามืส่ำาเร็จเป็นอย่างมืาก ด้วยทำาเลท่�ตั�ง
ของ UAE ท่�เหมืาะส่ำาหรับการเป็นศูนย์กลางเชื�อมืภาค้ธิรุกิจ
ในโลกตะวันออกและโลกตะวันตก และด้วยสิ่ทธิิประโยชน์                         
ท่�โดดเด่นภายในเขตปลอดอากร 

© Rich Howard, Pexels

1. สำหรัฐอาหรับเอมิเรติส์ำ 
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    ในช่วงทศวรรษท่�ผ่านมืา เขตปลอดอากร UAE ม่ื
จำานวนเพิั�มืข่�นมืากกว่า 40 แห่งในทุกรัฐ โดยได้กลายเป็น                            
เส่าหลักทางเศรษฐกิจท่�ส่ำาคั้ญ่ของประเทศ เนื�องจากส่ามืารถู
ด่งดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ส่ร้างอาช่พั                                 
หลายพัันตำาแหน่ง และช่วยเร่งการพััฒนาด้านเทค้โนโลย่
ให้แก่ประเทศ ในปัจจุบันสิ่นค้้าจากเขตปลอดอากร                                 
คิ้ดเป็นจำานวนมืากกว่าร้อยละ 50 ของภาค้การส่่งออกท่�ไม่ืใช่
นำ�ามัืน ทำาให้ UAE กลายเป็นศูนย์กลางการส่่งออกท่�ส่ำาคั้ญ่
ท่�ใหญ่่ท่�สุ่ดแห่งหน่�งของโลก ส่ร้างรายได้ร้อยละ 31.9 ของ
ผลิตภัณีฑ์์มืวลรวมืในประเทศ (GDP) และเปน็หน่�งในกลไก
ส่ำาคั้ญ่ท่�ทำาให้เศรษฐกิจของ UAE ฟ้�นตัวได้อย่างรวดเร็ว       
หลังวิกฤติโรค้ระบาด Covid-19 

      อน่�ง เขตปลอดอากรจะได้รับการค้วบคุ้มืจาก        
หน่วยงานอิส่ระด้านเขตปลอดอากร (Free Zone Authority: 

FZA) ผู้ม่ืหน้าท่�ออกใบอนุญ่าตการจัดตั�งเขตปลอดอากร 
ใบอนุญ่าตให้เป็นผู้ประกอบการในเขตปลอดอากร รวมืถู่ง     
การจดัหาค้วามือำานวยค้วามืส่ะดวกพืั�นฐานต่าง ๆ  ในขณีะท่�
กรมืศุลกากร UAE จะม่ือำานาจในการค้วบคุ้มืสิ่นค้้าเข้าและ
สิ่นค้้าออกในเขตปลอดอากรเท่านั�น

   เขตปลอดอากรในแต่ละพืั�นท่�และในแต่ละแค้ว้นของ 
UAE จะม่ืการเส่นอสิ่ทธิิประโยชน์เฉพัาะทางให้แก่ธุิรกิจ
ประเภทต่าง ๆ อาทิ เขตปลอดอากร Dubai Health City 
จะเส่นอสิ่ทธิิประโยชน์แก่ธุิรกิจด้านสุ่ขภาพัและส่าธิารณีสุ่ข
แบบค้รบวงจร และ เขตปลอดอากร Dubai Multi Commodities 

Centre (DMCC) จะเส่นอสิ่ทธิิประโยชน์ส่ำาหรับธุิรกิจประเภท
พัาณิีชยกรรมืและเทค้โนโลย่ แต่ในทุกเขตปลอดอากร             
จะเส่นอสิ่ทธิิประโยชน์ร่วมืกันดังน่�

• การให้กรรมืสิ่ทธิิ�ของกิจการต่างประเทศอย่างเต็มืรูปแบบ 
(100 % Foreign ownership)

• การโอนเงินต้นทุนและผลกำาไรกลับประเทศต้นทาง      
เต็มืจำานวน (100 % Repatriation of capital and profits) 

• การยกเว้นอากรขาเข้าและอากรขาออกอย่างเต็มืรูปแบบ 
(100 % Import and Export tax exemption)

• การยกเว้นภาษ่เงินได้ และภาษ่เงินได้นิติบุค้ค้ล               
• สิ่ทธิิการเข้าถู่งทรัพัยากรพัลังงานท่�ม่ืจำานวนมืากและราค้าถููก
• บริการวางเค้รือข่ายอินเทอร์เน็ตค้วามืเร็วสู่งและ

โทรค้มืนาค้มืจาก FZA หลังจากท่�ได้รับใบอนุญ่าตให้ดำาเนิน
กิจการในเขตปลอดอากร

 

1.1 สิำที่ธิิประโยชน์ข่องเข่ติปลื่อดอากร

  *       รัฐอาบูดาบ่ 

*

*

 *      รัฐดูไบ
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   สิ่ทธิิประโยชน์เหล่าน่�ทำาให้บริษัทต่างชาติส่ามืารถูลงทุน
หรือดำาเนินธุิรกิจได้อย่างไร้รอยต่อกับประเทศต้นทาง และ
ช่วยประหยัดต้นทุนทางภาษ่และการผลิตได้อย่างมืาก 
โดยเฉพัาะต่อผู้ประกอบการท่�ม่ืฐานลูกค้้าอยู่ในบริเวณี
ภูมิืภาค้ตะวันออกกลาง นอกจากน่� ยังม่ืสิ่ทธิิประโยชน์                
ท่�เป็นเอกลักษณ์ีของแต่ละเขตปลอดอากร ซ่้ำ�งม่ืตัวอย่าง     
ท่�น่าส่นใจ ดังน่�

Dubai Multi Commodities Centre 
(DMCC)

    เขตปลอดอากร DMCC เป็นเขตปลอดอากร
ท่� ไ ด้ รับการจัดอันดับให้เป็นเขตปลอดอากรท่� ด่ท่� สุ่ด                                
ของโลก 7 ปีติดต่อกัน ตั�งแต่ พั.ศ. 2558-2564 (ค้.ศ. 2015 - 2021) 
โดยใน พั.ศ. 2564 (2021) ม่ืบริษัทใหม่ืเปิดกิจการใน 
DMCC เพิั�มืข่�นร้อยละ 13 จากปี 2563 (2020) และม่ื
อัตราการค้งอยู่ของบริษัทเดิมื (Retention rate) ร้อยละ 90 
นอกจากน่�ยังม่ืการส่ร้างระบบการทำางานด้วยระบบดิจิทัล 
และการตั�งศูนย์ค้ริปโตเค้อร์เรนซ่้ำ (Cryptocurrency)       

ในปีดังกล่าวด้วย โดยเขตปลอดอากร DMCC เส่นอ                                   
สิ่ทธิิประโยชน์ ดังน่� 

• สิ่� งอำานวยค้วามืส่ะดวกค้รบวงจรส่ำาห รับ ธุิร กิจ             
ด้านพัาณิีชยกรรมื เทค้โนโลย่ และการให้ค้ำาปร่กษา

• ศูนย์รวมืธุิรกิจการค้้าอัญ่มืณ่ีและเหล็กกล้า และธุิรกิจ
ประเภทอื�น ๆ มืากกว่า 21,000 บริษัท

• สิ่ทธิิประโยชน์การได้ยกเว้นภาษ่ (Tax Holiday) 

ยาวนานติดต่อกัน 50 ปี

International Freezone Authority 
(IFZA)

• นำาเส่นอสิ่ทธิิประโยชน์ส่ำาหรับผู้ประกอบการรายย่อย หรือ
ผู้ท่�ต้องการเริ�มืต้นกิจการค้รั�งแรก (Start-ups) ใน UAE

• สิ่ทธิิประโยชน์ด้านค่้าใช้จ่ายและค่้าเช่าท่�ม่ืราค้าถููกเมืื�อ
เท่ยบกับเขตปลอดอากรอื�น เพืั�อช่วยให้ผู้ประกอบการ
ประหยัดต้นทุนการผลิต

• ไม่ืม่ืข้อห้ามืด้านการใช้ส่กุลเงินต่างประเทศ ช่วยลดต้นทุน
ในการเปล่�ยนส่กุลเงิน

• ไม่ืจำาเป็นต้องการม่ืการจัดตั�งพืั�นท่�อาค้ารส่ำานักงาน 
(Physical Office Requirement) เอื�อประโยชน์ให้ธุิรกิจ
ท่�ส่ามืารถูดำาเนินกิจการบางอย่างทางส่ำานักงานเส่มืือน 
(Virtual Office)

• บริการพืั�นท่�ส่ำานักงานส่่วนกลางให้เช่า (Flex Desk Office 

Service) ส่ำาหรับธุิรกิจ Start-Ups

DMCC © Investment Corperation of Dubai

IFZA © UAE Free Zones
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    เขตปลอดอากรในแต่ละแค้ว้นของ UAE จะได้รับ     
การจัดตั�งโดยหน่วยงานบริหารของแค้ว้นนั�น ๆ โดยจะม่ื
การจัดตั�ง FZA ให้เป็นผู้ดูแลและบริหารเขตปลอดอากร
ในแต่ละแห่งอ่กขั�นหน่�ง ดังนั�น ผู้ประกอบการทั�วไปจ่ง        
ไม่ืส่ามืารถูขอยื�นจัดตั�งเขตปลอดอากรของตนเองได้ ทำาได้
แค่้เพ่ัยงยื�นเอกส่ารขอเข้าไปดำาเนินกิจการในเขตปลอดอากร
ท่�ม่ือยู่แล้วเท่านั�น กลไกน่�เองท่�ทำาให้เกิดค้วามืหลากหลาย
ทางสิ่ทธิิประโยชน์ของแต่ละเขตปลอดอากร

 ในการน่� ผู้ท่�ต้องการขอใบอนุญ่าตเพืั�อการประกอบ
ธุิรกิจในเขตปลอดอากร จะต้องยื�นเอกส่ารขอใบอนุญ่าต
ทำาธุิรกิจประเภทต่าง ๆ และระบุพืั�นท่�และเขตปลอดอากรท่�
ต้องการเข้าไปทำาธุิรกิจ และใช้เวลาประมืาณี 2 – 4 สั่ปดาห์
ส่ำาหรบัการลงทะเบ่ยนธิรุกิจและไดรั้บใบอนุญ่าตใหป้ระกอบ
กิจการ

 นอกจากน่�  เขตปลอดอากรแต่ละแห่งยัง ม่ื             
ข้อกำาหนดด้านค่้าธิรรมืเน่ยมืการประกอบกจิการต่างกัน เช่น               
เขตปลอดอากร DMCC จะม่ืค่้าธิรรมืเน่ยมืขั�นตำ�าอยู่ท่� 
50,000 AED (500,000 บาทโดยประมืาณี) เขตปลอดอากร 
Hamriyah Free Zone ซ่้ำ�งอยู่ทางตอนเหนือของเมืืองดูไบ 
ม่ืท่าเรือ 3 แห่ง และท่าอากาศยานนานาชาติ 1 แห่งตั�งอยู่
ข้างใน ม่ืค่้าธิรรมืเน่ยมื 150,000 AED (1,500,000 บาท
โดยประมืาณี) ในขณีะเด่ยวกัน ผู้ประกอบการก็ไม่ืจำาเป็น
ต้องชำาระค่้าธิรรมืเน่ยมืใด ๆ ในบางเขตปลอดอากร อาทิ    
เขตปลอดอากร IFZA และเขตปลอดอากร Twofour54       

ตามืนโยบายด่งดูดธุิรกิจรายย่อยของเขตปลอดอากรนั�น

1.2 การจััดตัิ�งเข่ติปลื่อดอากร

    ศุลกากร UAE ม่ืหน้าท่�ในการตรวจส่อบและ
ค้วบคุ้มืพิัธ่ิการศุลกากรส่ำาหรับสิ่นค้้าเข้าและสิ่นค้้าออกของ         
เขตปลอดอากร โดยม่ืพัธ่ิิการศลุกากรท่�ค้ล้ายค้ล่งกับพิัธ่ิการ
ศุลกากรท่�เก่�ยวกับเขตปลอดอากรในประเทศอื�น ๆ อาทิ 
การนำาเข้าสิ่นค้้าไปยังเขตปลอดอากร การส่่งออกสิ่นค้้า
ไปยังต่างประเทศหรือไปยังเขตปลอดอากรอื�น การโอน
สิ่นค้้าจากผู้ประกอบการหน่�งไปให้อ่กผู้ประกอบการหน่�ง
ภายในเขตปลอดอากรเด่ยวกัน แต่จะม่ืพิัธ่ิการศุลกากร
พิัเศษส่ำาหรับการนำาเข้า/ส่่งออกสิ่นค้้าจากกลุ่มืประเทศ                                              
ค้วามืร่วมืมืือแห่งอ่าวอาหรับ (Gulf Cooperation Council: 

GCC)1 และม่ืข้อห้ามืการนำาเข้าสิ่นค้้าบางประเภท เช่น สิ่นค้้า
ไวไฟ และสิ่นค้้าท่�อยู่ภายใต้มืาตรการค้วำ�าบาตรของ UAE

    ทั�งน่� ทุกเขตปลอดอากรจะต้องจัดทำาระบบค้วบคุ้มื
สิ่นค้้าค้งค้ลังทางอิเล็กทรอนิกส์่ท่�รวบรวมืทั�งข้อมูืลของ
ใบขนสิ่นค้้าท่�เก่�ยวข้องกับเขตปลอดอากรทั�งหมืด จำานวน
สิ่นค้้าท่�อยู่ในเขตปลอดอากรนั�น และเจ้าหน้าท่�ศุลกากร
ส่ามืารถูทำาการตรวจส่อบส่ถูานประกอบการและค้ลังสิ่นค้้า         
และส่ามืารถูย่ดใบอนุญ่าตการประกอบธุิรกิจในเขต                                            
ปลอดอากรได้โดยไม่ืต้องแจ้งล่วงหน้า หากตรวจพับ             
การฝ่าฝ้นระเบ่ยบพิัธ่ิการศุลกากรหรือการใช้เขตปลอดอากร   
ในทางมิืชอบ

1กลุ่มืประเทศ GCC ประกอบด้วยส่มืาชิก 6 ประเทศ ได้แก่ ซ้ำาอุด่อาระเบ่ย 
คู้เวต โอมืาน ส่หรัฐอาหรับเอมิืเรตส์่ กาตาร์ และบาห์เรน

1.3 พิัธ่ิการศุลื่กากรข่องเข่ติปลื่อดอากร

© Jemastock, Freepik
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   ส่าธิารณีรัฐประชาชนจ่นเริ�มืโค้รงการเขตปลอดอากรค้รั�งแรก2ใน พั.ศ. 2556    
(ค้.ศ. 2013) ท่�นค้รเซ่้ำ�ยงไฮ้้ โดยม่ืจุดประส่งค์้เพืั�อทดลองนโยบายทางเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม่ื ก่อนการนำานโยบายเหล่าน่�ไปปรับใช้ในระดับประเทศ ซ่้ำ�งเขต                                                                           
ปลอดอากรนค้รเซ้ำ่�ยงไฮ้้ประส่บค้วามืส่ำาเร็จเป็นอย่างมืากจากการท่�นักลงทุน     
ต่างประเทศเห็นโอกาส่ของตลาดผู้บริโภค้ท่�ม่ืขนาดใหญ่่และต้นทุนด้านแรงงาน
ของจ่น ใน พั.ศ. 2558 (ค้.ศ. 2015) จ่งได้ม่ืการจัดตั�งเขตปลอดอากร ณี       
นค้รเท่ยนจิน มืณีฑ์ลฝูเจ่�ยน และมืณีฑ์ลกวางตุ้งตามืมืา ซ่้ำ�งล้วนแล้วแต่ประส่บ
ค้วามืส่ำาเร็จในการด่งดูดนักลงทุนและผู้ประกอบจากต่างประเทศ โดยในช่วง 
7 เดือนแรกของ พั.ศ. 2563 (ค้.ศ. 2020) เขตปลอดอากรในจ่นส่ร้างรายได้ประมืาณี 
400,000 ล้านดอลล่าร์ส่หรัฐ ฯ และส่ามืารถูเพิั�มืการลงทุนจากต่างประเทศคิ้ดเป็น      
ร้อยละ 17 ของการลงทุนจากต่างประเทศทั�งหมืดในจ่น  

  ในปัจจุบันม่ืเขตปลอดอากรในจ่นทั�งสิ่�น 21 แห่ง ซ่้ำ�งในแต่ละแห่งม่ืหน้าท่�ใน
การทดลองนโยบายทางเศรษฐกิจของจ่น อาทิ เขตปลอดอากรท่�นค้รเซ่้ำ�ยงไฮ้้       
ถืูอเป็นการนำาร่องการทดลองใช้นโยบายเศรษฐกิจแบบเส่ร่นิยมื และการลงทุน
จากต่างชาติ และเขตปลอดอากรท่�ถููกจัดตั�งในค้รั�งล่าสุ่ดใน พั.ศ. 2563 (ค้.ศ. 2020)          
ณี กรุงปักกิ�ง มืณีฑ์ลอานฮุ้ย และมืณีฑ์ลหูหนาน เป็นการทดลองใช้ยุทธิศาส่ตร์
วงจรคู่้ขนาน (Dual Circulation) ท่�เน้นการผลิตเพืั�อการหมืุนเว่ยนภายใน
ประเทศ เพืั�อเพิั�มือปุส่งค์้ในประเทศ ลดการพั่�งพิังปัจจัยการผลิตจากต่างประเทศ        
และในขณีะเด่ยวกัน ก็ต้องม่ืการผลิตเพืั�อการหมุืนเว่ยนภายนอกประเทศเพืั�อ
รักษาส่่วนแบ่งการส่่งออกและการไหลเว่ยนของเงินทุน ด้วยเหตุน่� เขตปลอด
อากรของจ่นแต่ละเขตจ่งม่ืแนวปฏิิบัติและสิ่ทธิิประโยชน์ท่�หลากหลาย แต่ยังค้งให้        
สิ่ทธิิประโยชน์ดังท่�เขตปลอดอากรทั�วโลกเส่นอให้ผู้ประกอบการด้วยเช่นกัน

2ในกรณ่ีของประเทศจ่น เร่ยกเขตปลอดอากรว่า Free Trade Zone © Li Yang, Unsplash

2. สำาธิารณรัฐประชาชนจ่ัน
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  สิ่ทธิิประโยชน์ ท่� เขตปลอดอากรในจ่นเส่นอให้                
กลุ่มืนักลงทุนและผู้ประกอบการ ม่ืดังน่�

• พิิธีีการัศุุลกากรัและการัติรัวัจปล่อ่ยสินค�าที่�กรัะชัับ

และคล่อ่งตัิวัมากข้�น โดยพิัธ่ิการศุลกากรส่ำาหรับสิ่นค้้า
เข้าและส่ินค้้าของเขตปลอดอากรจะม่ืค้วามืรวดเร็ว      
เร่ยบง่าย และไม่ืจำาเป็นต้องผ่านการตรวจส่อบท่�                                              
เข้มืงวดมืากนกัจากเจา้หน้าท่�ศุลกากร ซ่้ำ�งส่ามืารถูช่วยลด
ค่้าเส่่ยโอกาส่ทางเวลาเป็นอย่างมืาก โดยเฉพัาะในประเทศ
ท่�ม่ืระบบราชการขนาดใหญ่่อย่างจ่น

• การัยกเวั�นอ่ากรัขาเข�า อ่ากรัคลังสินค�า และอ่ากรัขาอ่อ่ก                      

สิ่นค้้าท่�นำาเข้าเพืั�อนำาไปประกอบการผลิต หรือนำาไปเก็บ 
ณี ค้ลังสิ่นค้้าในเขตปลอดอากรจะไม่ืต้องเส่่ยอากร แต่
จะต้องชำาระอากรหากม่ืการนำาสิ่นค้้าเหล่าน่�ออกจาก                         
เขตปลอดอากรไปยังตลาดในประเทศจ่น

2.1 สิำที่ธิิประโยชน์ข่องเข่ติปลื่อดอากร

• รัะยะเวัลาการัเก็บขอ่งแบบไม่จำากัดี ผู้ประกอบการ
ในเขตปลอดอากรจ่นส่ามืารถูเก็บสิ่นค้้าไว้ในเขต        
ปลอดอากรได้แบบไม่ืจำากัดเวลา ซ่้ำ�งเป็นการเอื�อ
ประโยชน์แก่บริษัทท่�ม่ืการผลิตจำานวนมืาก ให้ส่ามืารถู
ส่่งออกสิ่นค้้าหรอืเศษชิ�นส่่วนในเวลาท่�เหมืาะส่มืได ้เช่น 
ในช่วงเวลาท่�ม่ืการงดเว้นอากรเศษชิ�นส่่วนการผลิต 
(Scrap Duty exemption) 

• มาติรัการัแลกเปลี�ยนเงินติรัาต่ิางปรัะเท่ศุอ่ย่างเสรีั  
ผู้ประกอบการในเขตปลอดอากรส่ามืารถูตั�งบัญ่ช่การค้้าเส่ร่ 
(Free Trade Accounts: FTA) อันส่ามืารถูรับทั�งเงินหยวน
และส่กุลเงินต่างประเทศ และส่ามืารถูแลกเปล่ �ยน
ส่กุลเงินได้อย่างเส่ร่ โดยไม่ืจำาเป็นต้องได้รับอนุญ่าต
จากส่ำานักงานบริหารเงินตราต่างประเทศ (SAFE) และ
ไม่ืต้องชำาระค่้าธิรรมืเน่ยมืการแลกเปล่�ยนเงินตราใน
ส่กุลเงินส่ำาค้ัญ่

• การัลดีอ่ัติรัาภาษีีเงินไดี�นิติิบุคคล โดยส่ามืารถูลด
อัตราภาษ่ดังกล่าวอยู่ท่�ร้อยละ 9 - 15

© CGTN
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    นอกจากน่� ยังม่ืสิ่ทธิิประโยชน์ท่�แต่ละเขตปลอดอากร
เส่นอให้แตกต่างกัน โดยม่ืตัวอย่างท่�น่าส่นใจคื้อ Dalian 

Free Trade Zone (เขตปลอดอากรท่�ด่ท่�สุ่ดอันดับ 3 ของโลก) 
ท่�เส่นอสิ่ทธิิประโยชน์เฉพัาะดังน่�
• ทำาเลท่�ตั�งบนค้าบส่มุืทรเหล่ยวหนิง ท่�ส่ะดวกส่ำาหรับ   

การขนส่่งสิ่นค้้าทางอากาศและทางทะเล
• บ ริ ษัท ต่ า งชาติ ส่ ามืารถูถูื อค้รองกรรมืส่ิท ธิิ� ใน             

ส่ถูานท่�ผลิตได้
• พันักงานระดับสู่ง คู่้ส่มืรมืและผู้ติดตามื ท่�มืาทำางานใน

เขตปลอดอากรน่�จะได้รับสิ่ทธิิท่�จะม่ืถิู�นท่�อยู่ถูาวรใน
ประเทศจ่น (Permanent residency)

• การม่ืส่ภาพัแวดล้อมืท่�เหมืาะส่มืต่อกลุ่มืธุิรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมื (SMEs) เนื�องจากได้รับการส่นับส่นุนจาก
รัฐบาลให้เป็นแหล่งส่่งเส่ริมืการพัาณิีชย์อิเล็กทรอนิกส์่ 
(E-commerce) ของ SMEs อย่างค้รบวงจรเป็นท่�แรก ๆ 
ของประเทศ ในปี 2563 (2020)

© Dalian Free Trade Zones

2.2 การจััดตัิ�งเข่ติปลื่อดอากร

    รัฐบาลจ่นเป็นผู้กำาหนดการจัดตั�งเขตปลอดอากรว่าจะ                                                    
จัดตั�งในช่วงเวลาใด ในพืั�นท่�ไหน และจะม่ืการส่่งเส่ริมื
กิจการรูปแบบใดในเขตปลอดอากรนั�น ๆ ซ่้ำ�งข่�นอยู่กับ
การตัดสิ่นใจภายในของพัรรค้ค้อมืมิืวนิส่ต์จ่นตามืรูปแบบ
เศรษฐกิจแบบวางแผน (Planned Economy) ผู้ประกอบ
การทั�วจ่งไม่ืส่ามืารถูยื�นขอจัดตั�งเขตปลอดอากรของตนเองได้

   ทั�งน่� การขอใบอนุญ่าตส่ำาหรับการทำาธุิรกิจในเขตปลอดอากร
ของบริษัทต่างชาติจะต้องเป็นไปตามืเงื�อนไขท่�ระบุไว้ในมืาตรการ
ส่ำาหรับการลงทุนในเขตปลอดของนักลงทุนต่างชาติท่�ออกโดย
รัฐบาลจ่น (Foreign Investor Negative List for Free Trade 

Zones) ท่�จะระบุประเภทธุิรกิจท่�นักลงทุนต่างชาติไม่ืส่ามืารถู
ลงทุนได้ เช่น อุตส่าหกรรมืการขุดเจาะและเหมืืองแร่ 
อุตส่าหกรรมืการผลิตกระแส่ไฟฟ้า ค้วามืร้อน แก๊ส่และนำ�า 
การจัดจำาหน่ายสิ่นค้้าจำาพัวกใบยาสู่บ บุหร่� และผลิตภัณีฑ์์
จากยาสู่บ และอุตส่าหกรรมืการผลิตสื่�อค้วามืบันเทิงและ
ภาพัยนต์ เป็นต้น หรือสั่ดส่่วนขั�นตำ�าของนักลงทุนจ่นในกลุ่มื
ธุิรกิจนั�น ๆ เช่น อุตส่าหกรรมืการคั้ดแยกเมืล็ดข้าวส่าล่ท่�
ต้องม่ืสั่ดส่่วนของนักลงทุนชาวจ่นไม่ืน้อยกว่าร้อยละ 34                                                   
หรืออตุส่าหกรรมืการออกแบบและการผลิตอปุกรณ์ีทางการ
บินท่�ต้องม่ืสั่ดส่่วนของนักลงทุนจ่นอย่างน้อยร้อยละ 50 
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    อย่างไรก็ตามื รัฐบาลก็ได้เส่นอมืาตรการต่าง ๆ เพืั�ออำานวยค้วามืส่ะดวก
ต่อการเปิดกิจการในเขตปลอดอากร อาท ิการยกเลกิค่้าธิรรมืเน่ยมืการประกอบ
กิจการทั�งต่อบริษัทจำากัด และบริษัทมืหาชนจำากัด รวมืถู่งการท่�ผู้ประกอบการ
ส่ามืารถูยื�นใบส่มัืค้รผา่นระบบ One-stop Application Processing Platforms 
ในเว็บไซ้ำต์ของเขตปลอดอากรในแต่ละแห่ง เพืั�อส่่งข้อมูืลดังกล่าวไปรับการตรวจส่อบ
โดยกระทรวงอุตส่าหกรรมืและการพัาณิีชย์ของจ่นได้โดยตรง

  ศุลกากรจ่นได้กำาหนดพิัธ่ิการศุลกากรท่�ม่ืค้วามืเร่ยบง่ายมืากข่�นส่ำาหรับสิ่นค้้าเข้า 
และสิ่นค้้าออกของทุกเขตปลอดอากร โดยระบุให้การส่ำาแดงสิ่นค้้าเข้าส่ามืารถูทำาได้
ย้อนหลัง 14 วันหลังจากท่�สิ่นค้้าเข้ามืาในเขตประเทศจ่นแล้ว และม่ืการเส่นอระบบ
การตรวจปล่อยสิ่นค้้าและยื�นใบขนสิ่นค้้าทางช่องทางออนไลน์ทั�งหมืด อย่างไรก็ตามื 
พิัธ่ิการศุลกากรของแต่ละเขตปลอดอากรก็ม่ืค้วามืแตกต่างกัน เนื�องจากอยู่ภายใต้
แกนนโยบายทางเศรษฐกิจท่�แตกต่างกัน ตัวอย่างพิัธ่ิการศุลกากรในเขตปลอดอากร
นค้รเซ่้ำ�ยงไฮ้้ ม่ืดังน่�
• Home Port Tax Rebate สิ่นค้้าท่�ถููกขนส่่งทางเรือท่�ม่ืต้นทางมืาจากท่าเรือภายใน

ประเทศจ่น มืายังท่าเรือในเขตปลอดอากรนค้รเซ่้ำ�ยงไฮ้้ จะได้รับการลดหย่อนภาษ่

• สิ่นค้้าท่�จะถููกส่่งต่อไปยังเขตปลอดอากรอื�น หรือจุดหมืายปลายทางใน      
ต่างประเทศ ด้วยการขนส่่งทางนำ�า ทางอากาศ และทางราง จะได้รับ        
การอำานวยค้วามืส่ะดวกเป็นพิัเศษในการตรวจปล่อยสิ่นค้้า

• สิ่นค้้าขาเข้าส่ามืารถูรับการัติรัวัจสอ่บล่วังหน�า (Pre-inspection)                                        

และการักักกันล่วังหน�า (Pre Quarantine) ด้วยการยื�นข้อมูืลท่�เก่�ยวข้อง                  
ในใบขนสิ่นค้้าเป็นการล่วงหน้า เพืั�อร่นระยะเวลาการตรวจส่อบและการกักกันเมืื�อ
สิ่นค้้ามืาถู่งด่านศุลกากร

2.3 พิัธ่ิการศุลื่กากรข่องเข่ติปลื่อดอากร
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   ส่าธิารณีรัฐมือริเช่ยส่ เป็นประเทศเกาะขนาดเล็กท่�ม่ืประชากร
ไม่ืเกิน 1.5 ล้านค้น ตั�งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉ่ยงใต้ของมืหาส่มุืทร
อินเด่ย ซ่้ำ�งม่ืภาค้การท่องเท่�ยวเป็นแหล่งรายได้หลักของประเทศ 
แต่ใน พั.ศ. 2535 (ค้.ศ. 1992) รัฐบาลมือริเช่ยส่ได้ม่ื          
ค้วามืพัยายามืท่�จะส่ร้างแหล่งรายได้ใหม่ื โดยการส่่งเส่ริมืให้
มือริเช่ยส่เป็นศูนย์กลางด้านการค้้าและการขนส่่งในภูมิืภาค้
แอฟริกา ด้วยการเปิดเขตปลอดอากร Mauritius Freeport3 
ซ่้ำ�งค้รอบค้ลุมืพืั�นท่� 5,000 ตารางเมืตร เพืั�อเน้นกิจการ                                             
รูปแบบการส่่งออกซ้ำำ�า (Entrepot Trade) ท่�รับนำาเข้าสิ่นค้้า
มืาเพืั�อเข้ามืาพัักไว้ในเขตปลอดอากรก่อนส่่งออกไปยัง      
ตลาดอื�น ๆ ต่อไป

   ตลอดหลายปีท่�ผ่านมืาเขตปลอดอากรของมือริเช่ยส่ได้
ขยายตัวและเติบโตอย่างค่้อยเป็นค่้อยไป  จนในปัจจุบัน 
ม่ืพืั�นท่�รวมืทั�งสิ่�น 60,000 ตารางเมืตร ม่ืมูืลค่้าทางการค้้า 
16.89 ล้านดอลลาร์ส่หรัฐ จากผู้ประกอบการ 220 ราย 
โดยส่ร้างรายได้คิ้ดเป็นร้อยละ 0.7 ของ GDP ของประเทศ 
โดยม่ืบริการท่�หลากหลายมืากข่�น เช่น บริการค้ลังสิ่นค้้า             
หน่วยผลิตสิ่นค้้า ห้องรักษาค้วามืเย็น หน่วยคั้ดแยกและ
แปะป้ายผลิตภัณีฑ์์ บริการห้องนิรภัยส่ำาหรับวัตถุูม่ืค่้า และ
อาค้ารส่ำานักงานท่�ได้มืาตรฐาน เป็นต้น

3มือริเช่ยส่เร่ยกเขตปลอดอากรว่า Freeport เนื�องจากเขตปลอดอากรส่่วนใหญ่่ม่ื
ลักษณีะเป็นท่าขนส่่งสิ่นค้้าทางอากาศหรือทางเรือ

3. สำาธิารณรัฐมอริเช่ยสำ
   ใน พั.ศ. 2564 (ค้.ศ. 2021) เขตปลอดอากรมือริเช่ยส่
ม่ืคู่้ค้้าส่ำาหรับการนำาเข้าท่�ส่ำาคั้ญ่ ได้แก่ ไต้หวัน จ่น อินเด่ย 
สิ่งค้โปร์ และแอฟริกาใต้ ในขณีะท่�คู่้ค้้าส่ำาหรับการส่่งออก
ท่�ส่ำาคั้ญ่จะเป็นประเทศในแถูบแอฟริกาและอเมืริกา เช่น 
แอฟริกาใต้ มืาดากัส่การ์ เกาะ Reunion และส่หรัฐอเมืริกา 
ซ่้ำ�งสิ่นค้้าส่่วนใหญ่่เป็นสิ่นค้้าจำาพัวกสั่ตว์ท่�ม่ืช่วิต ผลิตภัณีฑ์์

อาหารและพัลาส่ติก  

    ถู่งแม้ืว่าเขตปลอดอากรของมือริเช่ยส่จะม่ืข้อจำากัดใน
เรื�องขนาด และไม่ืส่ามืารถูรองรับการผลิตทางอุตส่าหกรรมื
ขนาดใหญ่่ได้ด่เท่ากับกรณ่ีของ UAE และจ่น อย่างไรก็ตามื 
เขตปลอดอากรมือริเช่ยส่ก็ม่ืแนวปฏิิบัติและสิ่ทธิิประโยชน์
ท่�น่าส่นใจต่อนักลงทุนต่างชาติ โดยในช่วงการแพัร่ระบาด
ของ Covid-19 เขตปลอดอากรมือริเช่ยส่ได้เส่นอมืาตรการ
เพืั�อให้ผู้ประกอบการรับมืือกับส่ถูานการณ์ีโรค้ระบาด 3 
มืาตรการ คื้อ 1) มืาตรการค้ำ�าประกันมูืลค่้าการส่่งออกใน
ระยะสั่�น    2) การขยายระยะเวลาเกบ็ของในเขตปลอดอากร
เพิั�มืข่�นอก่ 36 เดือน และ 3) การส่ร้างค้วามืร่วมืมืือกับหน่วย
งานส่่งเส่ริมืทางการค้้า เพืั�อส่ร้างโอกาส่ทางธุิรกิจใหม่ืให้แก่                                                 
ผู้ประกอบการในประเทศท่�ได้รับผลกระทบหนักจาก          
การหยุดชะงักของภาค้การท่องเท่�ยว มืาตรการเหล่าน่�แส่ดง
ให้เห็นถู่งค้วามืส่ามืารถูในการปรบัตัวและประส่ทิธิิภาพัของ
เขตปลอดอากรน่�จนได้รับการจัดอันดับให้เป็นเขตปลอดอากร 
ท่�ด่ท่�สุ่ดเป็นอันดับ 2 ของโลก

© Mauritus Freeport Development
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   เขตปลอดอากรมือริเช่ยส่เส่นอสิ่ทธิิประโยชน์ท่�เหมืาะ
ส่ำาหรับผู้ประกอบท่�ต้องการส่ร้างศูนย์กระจายส่ินค้้าหรือ   
ศูนย์ขนส่่งสิ่นค้้าท่�ม่ืทำาเลท่�ตั�งเหมืาะส่มื ในราค้าต้นทุนท่�ไม่ื
สู่งเกินไป โดยม่ืการเส่นอสิ่ทธิิประโยชน์ดังน่�
• การงดเว้นอากรขาเข้า อากรขาออก และภาษ่มูืลค่้าเพิั�มื
• สิ่ทธิิพิัเศษในการเข้าสู่่ตลาด (Preferential Market 

Access) ท่�ทำาให้ผู้ประกอบการส่ามืารถูส่่งออกส่ินค้้า
จากเขตปลอดอากรไปยังตลาดประเทศอื�นท่�มือริเช่ยส่
ม่ืค้วามืตกลงทางการค้้าไว้ เช่น 

• กรรมืสิ่ทธิิ�ของกิจการต่างประเทศอย่างเต็มืรูปแบบ    
(100 % Foreign ownership)

• การโอนผลกำาไรกลับประเทศต้นทางอย่างเต็มืรูปแบบ
• ไม่ืม่ืการค้วบคุ้มืการแลกเปล่�ยนเงินตราต่างประเทศ
• อัตราภาษ่เงินได้นิติบุค้ค้ลร้อยละ 3
• การลดค่้าบริการส่ำาหรับการใช้ท่าเรือ (Port Handling 

Charges)

  ประเด็นท่�ม่ืค้วามืน่าส่นใจคื้อ มือริเช่ยส่เน้นเส่นอ
สิ่ทธิิประโยชน์ในด้านการขนส่่งมืากกว่าสิ่ทธิิประโยชน์          
ด้านอุตส่าหกรรมืการผลิต เพืั�อทดแทนข้อด้อยเรื�องขนาด
ของเขตปลอดอากร โดยผู้ประกอบการท่�มืาใช้บริการไม่ื
เพ่ัยงแต่จะได้รับบริการค้ลังสิ่นค้้า ท่าเรือท่�ม่ืค่้าธิรรมืเน่ยมื
ไม่ืแพังแล้ว ยังม่ืโอกาส่ท่�จะส่่งสิ่นค้้าของตนเองต่อไปยัง
ตลาดในแอฟริกา และตลาดท่�ใหญ่่ท่�สุ่ดในเอเช่ย อันได้แก่
จ่นและอินเด่ยอ่กด้วย
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3.1 สิำที่ธิิประโยชน์ข่องเข่ติปลื่อดอากร

• จ่น จากข้อตกลง Mauritius – China Free Trade 
Agreement 

• อินเด่ย จากข้อตกลง Comprehensive Economic 

Cooperation and Partnership Agreement (CECPA) 
ระหว่างอินเด่ยและมือริเช่ยส่

• ประเทศในแถูบแอฟริกาตะวันออกและแอฟริกาใต้ 
จากข้อตกลง Common Market of Eastern and 
Southern Africa (COMESA)

  ผู้ประกอบการส่ามืารถูขอใบอนุญ่าตดำาเนินธุิรกิจใน      
เขตปลอดอากรมือริเช่ยส่ได้ใน 3 รูปแบบคื้อ 

1. Third – party freeport developer คื้อ ผู้ส่ร้าง 
พััฒนาและบริหารโค้รงส่ร้างพืั�นฐาน ค้ลังสิ่นค้้า และ
อาค้ารส่ำานักงานเพืั�อส่ร้างเป็นเขตปลอดอากร เพืั�อให้
ผู้ประกอบการรายอื�นมืาเช่าพืั�นท่�ส่ำาหรับการประกอบ
กิจการของตนเองในเขตปลอดอากรนั�น

2. Private Freeport developer คื้อ ผู้ส่ร้าง พััฒนา
และบริหารโค้รงส่ร้างพืั�นฐาน ค้ลังสิ่นค้้า และอาค้าร
ส่ำานักงานเพืั�อการผลติและการดำาเนินกิจการของตนเอง
เท่านั�น โดยไม่ืได้เปิดให้กิจการรายอื�นเข้ามืาเช่าพืั�นท่�

3. Freeport Operator คื้อ ผู้ประกอบการท่�มืาเช่าพืั�นท่�
หรืออาค้ารเพืั�อดำาเนินกิจการท่�ได้รับอนุญ่าตให้ทำาได้
ในเขตปลอดอากร

     ดังนั�น ระบบของการจัดตั�งเขตปลอดอากรของมือริเช่ยส่ 
จะริเริ�มืโดยภาค้เอกชนทั�งหมืด โดยในปัจจุบันม่ื Third – party 
freeport developer อยู่ 9 ราย Private Freeport developer 
3 ราย และม่ื Freeport Operator รวมืทั�งสิ่�น 220 ราย

     ทั�งน่� ผู้ท่�ประส่งค์้ท่�จะเป็น Third – party freeport 

developer หรือ Private Freeport developer จะต้องยื�น
ใบส่มัืค้รต่อค้ณีะกรรมืการพััฒนาเศรษฐกิจ (Economic 

Development Board) ท่�ระบุแผนทางธุิรกิจโดยละเอ่ยด อาทิ
ชนิดของธุิรกิจ จำานวนตำาแหน่งงาน ขอบเขตและแบบแผน
ของเขตปลอดอากร ภาพัวาดแบบทางส่ถูาปัตยกรรมืของ           
เขตปลอดอากร และใบอนุญ่าตให้จัดตั�งเขตปลอดอากรจาก
หน่วยงานท่�เก่�ยวข้อง 

3.2 การจััดตัิ�งเข่ติปลื่อดอากร
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   นอกจากน่� เมืื�อได้รับอนุญ่าตให้จัดตั�งแล้ว ผู้ประกอบการจะต้องได้รับ        
การอนุญ่าตจากศุลกากรในเรื�องการวางแนวรั�วและขอบเขตของเขตปลอดอากร 
รวมืไปถู่งการตรวจคุ้ณีภาพัระบบค้วามืปลอดภัยและการค้วบคุ้มืทางศุลกากรทาง
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์่ของสิ่นค้้าเข้าและสิ่นค้้าออกจากอธิิบด่ศุลกากร

   ทั�งน่� ใบอนุญ่าตให้จัดตั�งเขตปลอดอากรจะม่ือายุ 12 เดือนนับจากวันท่�ได้รับ
อนุญ่าต โดยจะต้องเส่่ยค่้าธิรรมืเน่ยมืรายปีท่�ประมืาณี 4,500 ดอลลาร์ส่หรัฐ ฯ และ                                                                             
จะต้องแจ้งค้ณีะกรรมืการพััฒนาเศรษฐกิจให้ทราบถู่งการเปล่�ยนแปลงและ
ปรับปรุงโค้รงส่ร้างภายในเขตปลอดอากรทุกค้รั�ง

    ผู้ประกอบการท่�ต้องการนำาสิ่นค้้าเข้าและออกจากเขตปลอดอากรมือริเช่ยส่ 
จะต้องแนบเอกส่ารส่่งทางระบบ TradeNet/CMS ซ่้ำ�งเป็นระบบส่่งใบขนส่ินค้้า     
ช่องทางเด่ยวกันกับสิ่นค้้าเข้าและสิ่นค้้าออกปกติ แต่จะต้องแนบเลขรหัส่                                                              
Customs Procedure Code ท่�เป็นรหัส่เฉพัาะส่ำาหรับพิัธ่ิการศุลกากรใน              
เขตปลอดอากรรูปแบบต่าง ๆ เช่น การนำาเข้าสิ่นค้้าจากเขตปลอดอากรอื�น ๆ 
การนำาเข้าสิ่นค้้าจากค้ลังสิ่นค้้าทัณีฑ์์บน การนำาเข้าสิ่นค้้าจากผู้ประกอบการท้องถิู�น 
เป็นต้น 

   เอกส่ารทั�งหมืดจะได้รับการตรวจส่อบโดยเจ้าหน้าท่�ศุลกากรทางช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์่เท่านั�น และสิ่นค้้าออกทุกชนิดจะต้องได้รับการตรวจส่อบ ณี จุดตรวจ
ของศุลกากรและประทับตราอนุญ่าตก่อนนำาไปให้บริษัทขนส่่งทุกชิ�น อย่างไรก็ตามื 
สิ่นค้้าบางประเภทจะต้องม่ืการแนบเอกส่ารเฉพัาะก่อนการนำาเข้า/ส่่งออก เช่น                             
เพัชรดิบท่�ยังไม่ืผ่านการเจ่ยระไน (Rough diamonds) จะต้องได้รับใบรับรอง 
Kimberley Process Certification เพืั�อรับรองว่าการซื้ำ�อขายเพัชรดังกล่าวไม่ืได้
เป็นส่่วนหน่�งของการก่อการร้ายและส่งค้รามื

    อน่�ง สิ่นค้้าภายในเขตปลอดอากรส่ามืารถูถููกจัดส่่งออกโดยบริการรวบรวมื
สิ่นค้้า (Groupage) กับสิ่นค้้าของผู้ประกอบการอื�นในตู้ค้อนเทนเนอร์ หรือ
ภายใต้เลขรหัส่ผู้ส่่งของเด่ยวกันได้ เพืั�อส่่งเส่ริมืการค้้าระหว่างประเทศให้ม่ื
ประสิ่ทธิิภาพัและประหยัดต้นทุนสู่งสุ่ด โดยผู้ประกอบการแต่ละรายส่ามืารถู
ยื�นใบขนสิ่นค้้าขาออกแยกกันได้ แต่ตู้ค้อนเทนเนอร์จะได้รับการตรวจส่อบและ
ประทับตราโดยเจ้าหน้าท่�ศุลกากรเพ่ัยงค้รั�งเด่ยว นอกจากน่� ยังม่ืพิัธ่ิการศุลกากร
ส่ำาหรับบริการรวบรวมืสิ่นค้้าส่่งออกจากภายในเขตปลอดอากรกับสิ่นค้้านอก    
เขตปลอดอากรอก่ด้วย

3.3 พิัธ่ิการศุลื่กากรข่องเข่ติปลื่อดอากร

© Mauritus Freeport Development
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4. สำาธิารณรัฐโปแลื่นด์

    ส่าธิารณีรัฐโปแลนด์ม่ืการจัดตั�งเขตปลอดอากรท่�ใหญ่่ท่�สุ่ดในส่หภาพัยุโรป 
(European Union: EU) คื้อ เขตปลอดอากร Katowice Special Economic 

Zone4 ซ่้ำ�งเป็นฐานการผลิตส่ำาคั้ญ่ของอุตส่าหกรรมืยานยนต์ของภูมิืภาค้ยุโรป 
ส่ะท้อนให้เห็นถู่งการให้ค้วามืส่ำาคั้ญ่ต่อการใช้เขตปลอดอากรเพืั�อการพััฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ โดยม่ืการริเริ�มืโค้รงการเขตปลอดอากรใน พั.ศ. 2538 (ค้.ศ. 1995) 
โดยในปัจจุบันม่ืเขตปลอดอากรทั�งสิ่�น 14 เขต กระจายตัวอยู่ในทุกภูมิืภาค้ของ
ประเทศ และมัืกตั�งอยู่ในพืั�นท่�ท่�ม่ืกิจกรรมืทางเศรษฐกิจและระดับการพััฒนา
โค้รงส่รา้งพืั�นฐานตำ�า เพืั�อกระตุ้นใหเ้กิดการจา้งงาน การพััฒนาโค้รงส่รา้งพืั�นฐาน
ท่�เกิดมืาจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในพืั�นท่�นั�น ๆ 

  โดยใน พั.ศ. 2551 (ค้.ศ. 2008) ม่ืการลงทุนในเขตปลอดอากรมืากกว่า 1 หมืื�นล้านยูโร  
อันส่ร้างตำาแหน่งงานใหม่ืในโปแลนด์มืากกว่า 35,000 ตำาแหน่ง อย่างไรก็ตามื                                                                     
เขตปลอดอากรยังม่ืส่่วนช่วยพััฒนาข่ดค้วามืส่ามืารถูด้านเทค้โนโลย่และฝีมืือ
แรงงานของประเทศ จากการถู่ายโอนเทค้โนโลย่และทักษะค้วามืส่ามืารถูของ
พันักงานจากบริษัทชั�นนำาของโลก เช่น บริษัท Johnson Matthey Batteries 
บริษัท Nippon Seiki บริษัท SK Hi-Tech Battery Materials บริษัท LG 

Electronics เป็นต้น

4โปแลนด์เร่ยกเขตปลอดอากรว่า Special Economic Zone
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   นอกเหนือจากสิ่ทธิิประโยชน์ทั�วไปของเขตปลอดอากรแล้ว เขตปลอดอากร
ในโปแลนด์ได้เน้นเส่นอสิ่ทธิิประโยชน์ท่�เก่�ยวข้องกับภาษ่เงินได้นิติบุค้ค้ลและ
มืาตรการให้เงินส่นับส่นุนเพืั�อการประกอบธุิรกิจจากรัฐบาลดังน่�

• การัลดีหย่อ่นภาษีีเงินไดี�นิติิบุคคล ซ่้ำ�งค้ำานวณีตามืเขตท่�ตั�ง ขนาดของกิจการ 
ตำาแหน่งงาน ผลประกอบการ และขนาดการลงทุน ดังน่�

4.1 สิำที่ธิิประโยชน์ข่องเข่ติปลื่อดอากร

1. บริัษัีท่ขนาดีใหญ่่ ท่�ม่ืผลประกอบการมืากกว่า 43 ล้านยูโรต่อปี 
ส่ามืารถูลดหย่อนได้ร้อยละ 30 – 50 ของจำานวนภาษ่ท่�ต้องชำาระ

2. บริัษัีท่ขนาดีกลาง ท่�ม่ืจำานวนพันักงานน้อยกว่า 250 ค้น และม่ื      
ผลประกอบการน้อยกว่า 43 ล้านยูโรต่อปี ส่ามืารถูลดหย่อนได้              
ร้อยละ 40 – 60 ของจำานวนภาษ่ท่�ต้องชำาระ

3. บริัษัีท่ขนาดีเล็ก ท่�ม่ืจำานวนพันักงานน้อยกว่า 250 ค้น และม่ื        
ผลประกอบการน้อยกว่า 43 ล้านยูโรต่อปี ส่ามืารถูลดหย่อนได้     
ร้อยละ 40 – 60 ของจำานวนภาษ่ท่�ต้องชำาระ

4. ขีดีจำากัดีขอ่งการัไดี�รัับเงินสนับสนุนจากรััฐบาลติามพิื�นที่� ซ่้ำ�งสั่งเกต
ได้ว่าเป็นแนวทางส่่งเส่ริมืการจัดตั�งเขตปลอดอากรในเขตท่�อยู่ห่างจาก
กรุงวอร์ซ้ำอและเมืืองใหญ่่ ดังรูป

© KPMG Poland
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• ธุิรกิจใหม่ืส่ามืารถูรับการัยกเวั�นภาษีีอ่สังหาริัมท่รััพิย์

ซ่้ำ�งม่ือัตราแตกต่างกันไปตามืท่�หน่วยงานท้องถิู�น        
แต่ละแห่งกำาหนด

• สิท่ ธิีการั เข� า ถ้ึ ง เ งิน ช่ั วัย เห ลือ่ดี� านการัลง ทุ่น                 

จากรัฐบาลโปแลนด์ เงินทุนจากหน่วยงานปกค้รอง
ท้องถิู�น และเงินจากกองทุน EU

• ท่ำาเลที่�ตัิ�งอันเป็นแหล่งรวมือุตส่าหกรรมืการผลิตยาน
ยนต ์เทค้โนโลย่ และแบตเตอร่�ท่�ม่ืค้วามืส่ำาคั้ญ่ของ EU 

• สิท่ธิีปรัะโยชัน์อื่�น ๆ และการช่วยเหลือจากผู้เช่�ยวชาญ่
ท่�ม่ืประส่บการณ์ีจากบริษัทท่�เป็นผู้บริหารเขตปลอด
อากรนั�น ๆ เช่น เขตปลอดอากร Katowice Special 

Economic Zone ท่�ม่ืบริการ Special Support Zone 
ส่ำาหรับให้ค้ำาปร่กษาด้านกฎหมืาย ภาษ่ และการเงินแก่
บริษัท Start-ups โดยไม่ืม่ืค่้าใช้จ่าย

© Katowice Special Economic Zone

4.2 การจััดตัิ�งเข่ติปลื่อดอากร

    รัฐบาลโปแลนด์จะเป็นผู้กำาหนดพืั�นท่�ท่�ส่ามืารถูจัดตั�ง 
เขตปลอดอากรได้ โดยเลือกตามืค้วามืส่อดค้ล้องของเป้า
หมืายการพััฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จากนั�น บริษัท
เอกชนจ่งจะส่ามืารถูยื�นขอเปิดเขตปลอดอากรในพืั�นท่�เหล่า
นั�น ซ่้ำ�งบริษัทเหล่าน่� ม่ืหน้าท่�จัดวางระบบโค้รงส่ร้างพืั�นฐาน
ท่�เชื�อมืเขตปลอดอากรกับเขตพืั�นท่�ส่าธิารณีะ และสิ่�งอำานวย                                                         
ค้วามืส่ะดวกอื�น ๆ ท่�เอื�อต่อการเปิดให้ผู้ประกอบการรายอื�น 
เช่าหรือซื้ำ�อท่�ดินเพืั�อการดำาเนินธุิรกิจของตนเองต่อไป ดังนั�น       
การจัดตั�งเขตปลอดอากรเพืั�อดำาเนินเฉพัาะธุิรกิจของผู้จัดตั�งจ่ง
ไม่ืส่ามืารถูทำาได้ในโปแลนด์

   ส่ำาหรับผู้ประกอบการท่�ประส่งค์้จะเข้ามืาทำาธุิรกิจใน         
เขตปลอดอากร จะต้องยื�นขอใบอนุญ่าตส่ำาหรับการเข้าทำาธุิรกิจ
ต่อบริษัทท่�บริหารเขตปลอดอากรนั�น ซ่้ำ�งบริษัทเหล่าน่�ม่ืสิ่ทธิิ
ออกใบอนุญ่าตในนามืกระทรวงเพืั�อการพััฒนา (Ministry of 

Development) ได้ โดยจะต้องระบุรายละเอ่ยด จุดประส่งค์้ 
จำานวนตำาแหน่งงานขั�นตำ�า และจำานวนเงินทุนไหลเว่ยน ซ่้ำ�ง
จำานวนท่�ระบุในใบส่มัืค้รจะเป็นจำานวนเงินท่�ใช้ค้ำานวณีส่ำาหรับ
สิ่ทธิิการลดหย่อนภาษ่

   อย่างไรก็ตามื ธุิรกิจบางประเภทก็ไม่ืส่ามืารถูท่�จะประกอบ
กิจการภายในเขตปลอดอากรได้ เช่น กิจการผลิตวัตถุูระเบิด
และผลิตภัณีฑ์์ยาสู่บ กิจการผลิตเชื�อเพัลิงเค้รื�องยนต์ กิจการ
ผลิตและบรรจุขวดเค้รื�องดื�มืแอลกอฮ้อล์ ธุิรกิจการพันัน และ
การผลิตหรือบริการใด ๆ ท่�เก่�ยวข้องกับการจัดการนำ�าเส่่ย 
เป็นต้น

  นอกจากน่� ธุิรกิจท่�อยู่ภายในเขตปลอดอากรต้องม่ืมูืลค่้า
การลงทุนขั�นตำ�า 100,000 ยูโร และหากเป็นกิจการท่�ได้รับ        
สิ่ทธิิประโยชน์จากมูืลค่้าการลงทุนเริ�มืต้น ผู้ประกอบการจะ
ต้องทำาการลงทุนในเขตปลอดอากรนั�นเป็นระยะเวลาต่อเนื�อง 
3 ปี (ส่ำาหรับ SMEs) หรือ 5 ปี (ส่ำาหรับธุิรกิจขนาดใหญ่่) 
ในทำานองเด่ยวกัน ผู้ประกอบการท่�ได้รับสิ่ทธิิประโยชน์จาก              
การส่ร้างตำาแหน่งงาน ผู้ประกอบการจะต้องรักษาจำานวน
ตำาแหน่งงานนั�นไว้เป็นระยะเวลา 3 หรือ 5 ปี เช่นเด่ยวกัน
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4.3 พิัธ่ิการศุลื่กากรข่องเข่ติปลื่อดอากร

  ศุลกากรโปแลนด์ยังค้งม่ืหน้าท่�ตรวจส่อบสิ่นค้้าขาเข้าและ    
ขาออกของเขตปลอดอากร อย่างไรก็ตามื พิัธ่ิการศุลกากรของ
เขตปลอดอากรโปแลนด์จะม่ืลักษณีะค้ล้ายกับพิัธ่ิการศุลกากร
ของค้ลังสิ่นค้้าทัณีฑ์์บน (Customs warehouse) กล่าวคื้อ 
สิ่นค้้าจะได้รับการตรวจส่อบผ่านรายการสิ่นค้้าท่�ผู้ประกอบการ
ส่ำาแดงต่อเจ้าหน้าท่�ศุลกากรเมืื�อสิ่นค้้ามืาถู่งหรือกำาลังออกจาก
ประเทศ แต่สิ่นค้้าจะไม่ืได้รับการตรวจส่อบก่อนการเข้าหรือออก
จากอาณีาเขตของเขตปลอดอากรนั�น ๆ  ดังนั�น เขตปลอดอากร
ของโปแลนด์จ่งไม่ืม่ืการตั�งจุดตรวจส่อบของเจ้าหน้าท่�ศุลกากร
ในบริเวณีทางเข้าหรือทางออกของเขตปลอดอากรแต่อย่างใด5 

5Jarosław M. Nazarczuk and Stanisław Umiłski, Foreign Trade in 
Special Economic Zones in Poland (Olsztyn, UWM, 2019), 17, http://
wydawnictwo.uwm.edu.pl/sklep/produkt-info/shop/61/1619/foreign-
trade-in-special-economic-zones-in-poland.html.
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สำรุปแนวที่างพััฒนาเข่ติปลื่อดอากรสำรุปแนวที่างพััฒนาเข่ติปลื่อดอากร
ข่องแต่ิลื่ะประเที่ศข่องแต่ิลื่ะประเที่ศ

  จากกรณ่ีศ่กษาแนวปฏิิบัติท่�เป็นตัวอย่างของทั�ง 4 ประเทศข้างต้น ส่ามืารถูนำามืาเปร่ยบเท่ยบกับแนวปฏิิบัติ               
ของเขตปลอดอากรไทย โดยม่ืรายละเอ่ยดดังน่�

 สิำที่ธิิประโยชน์ การจััดตัิ�ง                           พิัธ่ิการศุลื่กากร                                       
• การยกเว้นอากรขาเข้า-ขาออก
• การไม่ือยู่ภายใต้กฎหมืายค้วบคุ้มื

มืาตรฐานและกฎหมืายอื�น ๆ  ท่�เก่�ยวข้อง
กับการนำาเข้า ตามื มื. 152

• เก็บของในเขตปลอดอากรได้ไม่ืเกิน 2 ปี
• ต้อ ง ยื� น ขอส่ถู านะ ธุิร กิจ ท่� ไ ด้ รับ                

การส่นับส่นุนจาก BOI จ่งจะได้รับ           
การยกเว้นภาษ่เงินได้นิติบุค้ค้ลไม่ืเกิน 3 ปี

• การยกเว้นอากรขาเข้า-ขาออก

• การยกเว้นอากรขาเข้า-ขาออก
• ให้กรรมืสิ่ทธิิ�ของกิจการต่างประเทศ 

100 %
• โอนเงินต้นทุนและผลกำาไรกลับประเทศ

ต้นทาง 100 %
• ยกเว้นภาษ่เงินได้                                          

และภาษ่เงินได้นิติบุค้ค้ล 100 %
• บริการด้านเค้รือข่ายอินเทอร์เน็ตจาก 

Free Zone Authority
• สิ่ทธิิประโยชน์เฉพัาะตามืแต่ละเขต

ปลอดอากร

• การยกเว้นอากรขาเข้า-ขาออก
• การแลกเปล่�ยนเงินตราเส่ร่
• พิัธ่ิการศุลกากรท่�กระชับและยืดหยุ่น
• ระยะเวลาการเก็บของไม่ืจำากัด
• การลดอัตราภาษ่เงินได้นิติบุค้ค้ลท่� 

9 - 15 %

•  ภาค้เอกชนและรัฐวิส่าหกิจส่ามืารถู
จัดตั�งได้ในพืั�นท่�ท่�ม่ืกรรมืสิ่ทธิิ�

• ค่้าธิรรมืเน่ยมืรายปี 300,000 บาท 
ส่ำาหรับผู้จัดตั�ง

• ค่้าธิรรมืเน่ยมืรายปี 15,000 บาท 
ส่ำาหรับธุิรกิจทั�วไป

• ภาค้เอกชนไม่ืส่ามืารถูจัดตั� ง          
เขตปลอดอากรได้

• การเข้าทำาธุิรกิจในเขตปลอดอากรม่ื
กระบวนการท่�รวดเร็ว

• ค่้าธิรรมืเน่ยมืขั�นตำ�าท่� 50,000 AED 
(500,000 บาทโดยประมืาณี) 

• ม่ืการยกเว้นค่้าธิรรมืเน่ยมืใน      
บางเขตปลอดอากร

• ภาค้เอกชนไม่ืส่ามืารถูจัดตั� ง              
เขตปลอดอากรได้

• การเข้าทำาธุิรกิจในเขตปลอดอากรต้อง
เป็นไปตามืเงื�อนไข Negative List

• ยกเลิกค่้าธิรรมืเน่ยมืต่อบริษัทจำากัด                          
และบริษัทมืหาชนจำากัด

 

• ยื�นใบขนสิ่นค้้าตามืประเภทการนำาเข้า
หรือส่่งออกท่�เก่�ยวข้อง

• สิ่นค้้าเข้า-ออก ต้องได้รับการตรวจส่อบ
โดยศุลกากรท่�จุด Checking Post

• จัดทำารายงานประจำางวดราย 6 เดือน
และยินยอมืให้ศุลกากรเข้าตรวจนับ         
ของค้งค้ลังปีละ 1 ค้รั�ง

• พิั ธ่ิ ก า ร ศุ ล ก า ก ร พิั เ ศ ษ ส่ำา ห รั บ           
การนำาเข้า/ส่่งออกสิ่นค้้าจากกลุ่มืประเทศ         
ค้วามืร่วมืมืือแห่งอ่าวอาหรับ

• จะต้องจัดทำาระบบค้วบคุ้มืสิ่นค้้าค้งค้ลัง
ทางอิเล็กทรอนิกส์่ 

• เ จ้าหน้า ท่�ส่ามืารถูย่ดใบอนุญ่าต          
การประกอบธุิรกิจในเขตปลอดอากรได้
โดยไม่ืต้องแจ้งล่วงหน้า

• การส่ำาแดงสิ่นค้้าเข้าย้อนหลัง 14 วันหลัง
จากท่�สิ่นค้้าเข้ามืาในเขตประเทศจ่น

• สิ่นค้้าท่�ขนส่่งมืาจากท่าเรือในประเทศ   
จะได้รับการลดหย่อนภาษ่

• การตรวจปล่อยท่�ได้รับการอำานวย    
ค้วามืส่ะดวกเป็นพิัเศษ

• การตรวจส่อบล่วงหน้า                              
และการกักกันล่วงหน้า          

ไที่ย                          

จ่ัน                   

UAE               
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การจััดตัิ�ง                           พิัธ่ิการศุลื่กากร                                       

มอ
ริเ

ช่ย
สำ   

        
โป

แลื่
นด์

        
       

สิำที่ธิิประโยชน์                                       

• การยกเว้นอากรขาเข้า - ขาออก
• สิ่ทธิิพิัเศษในการเข้าสู่่ตลาด กับจ่น อินเด่ย 

แอฟริกาใต้ ฯลฯ 
• ให้กรรมืสิ่ทธิิ�ของกิจการต่างประเทศ 100 %
• โอนผลกำาไรกลับประเทศต้นทาง 100 %
• ไม่ืม่ืการค้วบคุ้มืการแลกเปล่�ยนเงินตรา

ต่างประเทศ
• อัตราภาษ่เงินได้นิติบุค้ค้ล 3 %
• ลดค่้าบริการส่ำาหรับการใช้ท่าเรือ

• การยกเว้นอากรขาเข้า-ขาออก
• การลดหย่อนภาษ่เงินได้นิติบุค้ค้ลซ่้ำ�งค้ำานวณี

ตามืเขตท่�ตั�ง ขนาดของกิจการ ตำาแหน่งงาน 
ผลประกอบการ และขนาดการลงทุน 

• การยกเว้นภาษ่อสั่งหาริมืทรัพัย์
• สิ่ทธิิการเข้าถู่งเงินทุนจากรัฐบาลและ EU
• สิ่ทธิิประโยชน์เฉพัาะตามืแต่ละเขตปลอดอากร

• ภาค้เอกชนส่ามืารถู จัดตั� ง         
เขตปลอดอากรได้เพืั�อปล่อยเช่า
หรือดำาเนินเฉพัาะธุิรกิจของตนเอง

• ใบอนุญ่าตการจัดตั�งม่ือายุ 12 เดือน
• ค่้าธิรรมืเน่ยมืรายปีประมืาณี 

4,500 ดอลลาร์ส่หรัฐ ฯ (ประมืาณี 
160,000 บาท)

• ภาค้เอกชนส่ามืารถู จัดตั� ง             
เขตปลอดอากรได้ในพืั�น ท่�                              
ท่�รัฐบาลกำาหนด

• ข้อห้ามืส่ำาหรับธุิรกิจบางประเภท 
เ ช่น การผลิต วัต ถุูระ เ บิด                 
เชื�อเพัลิงรถูยนต์ ฯลฯ

• ต้องม่ืมูืลค่้าการลงทุนขั�นตำ�า 
100,000 ยูโร 

• ต้องรักษาเงื�อนไขการจ้างงานและ
การลงทุนต่อเนื�อง 3-5 ปี

• ยื�นใบขนสิ่นค้้าผ่านระบบออนไลน์
พัร้อมืแนบเลข Customs Procedure 
Code

• การนำาเข้า/ส่่งออกเพัชรดิบ จะต้องได้
รับใบรับรอง Kimberley Process 
Certification

• พิัธ่ิการศุลกากรส่ำาหรับบริการ
รวบรวมืสิ่นค้้า (Groupage)         
ท่�รวมืกับสิ่นค้้านอกเขตปลอดอากรได้

• สิ่นค้้าได้รับการตรวจตามืรายการ
สิ่นค้้าท่�ผู้นำาเข้าหรือส่่งออกส่ำาแดง

• ไม่ืการตรวจส่อบของศุลกากรท่�
บริเวณีเขตปลอดอากร

• ไม่ืม่ืจุดตรวจ Checking post 
ของศุลกากรท่�เขตปลอดอากร 
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   เนื�องจากธิรรมืชาติของเขตปลอดอากรทั�วโลกท่�ม่ืการยกเว้นอากรขาเข้าและ
อากรขาออก และม่ืพัิธ่ิการศุลกากรท่�ค้ล้ายค้ล่งกัน นักลงทุนจ่งให้ค้วามืส่นใจใน                
เขตปลอดอากรท่�ม่ืพิัธ่ิการศุลกากรท่�กระชับและส่ะดวกรวดเร็วมืากกว่า ในหลาย
กรณ่ี จ่งม่ืการใช้ระบบยื�นใบขนสิ่นค้้าทางอิเล็กทรอนิกส์่ท่�ช่วยให้ยื�นเอกส่ารต่าง ๆ 
ได้ส่ะดวกในช่องทางเด่ยว อย่างไรก็ตามื หน่วยงานศุลกากรยังจำาเป็นต้องป้องกัน                       
การใช้เขตปลอดอากรในทางมืิชอบ พิัธ่ิการศุลกากรท่�ส่ามืารถูส่ร้างค้วามืค้ล่องตัวแก่    
ผู้ประกอบการแต่ยังค้งรักษามืาตรฐานด้านการบังคั้บใช้กฎหมืายไว้ได้ จ่งเป็นสิ่�งท่�จำาเป็น
ต่อการพััฒนาเขตปลอดอากร 

1. การพััฒนาความม่ประสิำที่ธิิภาพัข่องระบบติรวจัปล่ื่อยศุลื่กากร
     ยังคงม่ความสำำาคัญ

  จากกรณ่ีศ่กษาแนวปฏิิบัติท่�เป็นตัวอย่างของทั�ง 4 ประเทศข้างต้น ส่ามืารถูนำามืาเปร่ยบเท่ยบกับแนว

2.  สิำที่ธิิประโยชน์ท่ี่�นอกเหนือจัากสิำที่ธิิประโยชน์ด้านศุลื่กากร 
     คือสิำ�งท่ี่�ที่ำาให้เข่ติปลื่อดอากรนั�นโดดเด่น

  นอกจากการม่ืพัิธ่ิการศุลกากรท่�กระชับและม่ืประสิ่ทธิิภาพัแล้ว สิ่ทธิิประโยชน์         
ท่�นอกเหนือจากด้านศุลกากรก็เป็นสิ่�งท่�ทำาให้เขตปลอดอากรของประเทศนั�น ๆ           
ม่ืค้วามืน่าส่นใจและโดดเด่นกว่าเขตปลอดอากรอื�น เช่น สิ่ทธิิประโยชน์ด้านการลงทุน 
ส่ภาพัแวดล้อมืท่�เอื�อต่อการทำาธุิรกิจส่ำาหรับอุตส่าหกรรมืเฉพัาะอย่าง การส่่งเส่ริมืกลุ่มื
ธุิรกิจ Start – ups การบริการให้ค้ำาปร่กษา การส่่งเส่ริมืธุิรกิจท่�ใช้ส่ำานักงานเส่มืือน    
(Virtual Office) เป็นต้น 

  ดังนั�น ศุลกากรจ่งต้องส่ร้างค้วามืร่วมืมืือกับหน่วยงานท่�เก่�ยวข้องกับธุิรกิจหรือ
อตุส่าหกรรมืท่�ต้องการส่่งเส่รมิื รวมืทั�งศ่กษาค้วามืเปน็ไปได้ทางกฎหมืายกบัผู้เช่�ยวชาญ่ 
เพืั�อขยายขอบเขตของสิ่ทธิิประโยชน์ และนำาเส่นอสิ่ทธิิประโยชน์ท่�ตอบรับกับ                            
ค้วามืต้องการของผู้ประกอบการได้จริง และยังส่ามืารถูส่ร้างรายได้หรือผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศได้อย่างยั�งยืน
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      จากกรณ่ีศ่กษาของ UAE และ จ่น จะสั่งเกตุได้ว่าหลายสิ่ทธิิประโยชน์ของ             
เขตปลอดอากรเป็นการให้สิ่ทธิิประโยชน์ท่� รัฐบาลต้องลงทุนสู่ง และเป็นการลด                                                                             
ช่องทางการได้มืาซ้ำ่�งรายได้บางส่่วนของรัฐเพืั�อด่งดูดนักลงทุน อาทิ การเส่นอการวาง
เค้รือข่ายอินเทอร์เน็ตให้แก่ผู้ประกอบการ การยกเลิกภาษ่เงินได้นิติบุค้ค้ล หรือการเส่นอ
โค้รงส่ร้างพืั�นฐานทางธุิรกิจท่�ม่ืค้วามืทันส่มัืยและคุ้ณีภาพัสู่ง ซ่้ำ�งตัวอย่างดังกล่าวอาจไม่ืตรง
กับบริบทการพััฒนาเศรษฐกิจของประเทศกำาลังพััฒนาหรือประเทศท่�ม่ืขนาดเศรษฐกิจเล็ก

 อย่างไรก็ตามื กรณ่ีศ่กษาของมือริเช่ยส่ ได้ช่�ให้เห็นว่าการพััฒนาเขตปลอดอากร                                                                               
ให้ม่ืคุ้ณีภาพันั�น ไม่ืจำาเป็นต้องใช้เงินลงทุนมืหาศาลเส่มือไป เพ่ัยงแต่ต้องกำาหนด
อุตส่าหกรรมืและด่งข้อได้เปร่ยบของประเทศมืาใช้ด่งดูดนักลงทุนให้ได้มืากท่�สุ่ด                           
โดยในกรณ่ีน่� มือริเช่ยส่อาศัยทำาเลท่�ตั�งท่�เป็นเกาะท่�เหมืาะแก่การเป็นจุดขนส่่งสิ่นค้้าระหว่าง
ทว่ปเอเช่ยและแอฟริกาให้เกิดประโยชน์ ด้วยการกำาหนดอุตส่าหกรรมืเป้าหมืายเป็นกิจการ
ท่�เก่�ยวข้องกับการขนส่่งและกระจายส่ินค้้าเป็นหลัก นอกจากน่� ยังเส่นอสิ่ทธิิการเข้าถู่ง
ตลาดจากข้อตกลงระหว่างประเทศ ท่�ช่วยทำาให้มือริเช่ยส่เป็นประเทศท่�เหมืาะต่อธุิรกิจ            
การขนส่่งสิ่นค้้าเพิั�มืมืากข่�นด้วยเช่นกัน

 อน่�ง ในกรณ่ีของประเทศในแถูบเอเช่ยตะวันออกเฉ่ยงใต้ ส่ามืารถูใช้ประโยชน์จาก
ท่�ตั�งซ่้ำ�งอยู่ในจุดยุทธิศาส่ตร์ระหว่างมืหาส่มุืทรอินเด่ยและมืหาส่มุืทรแปซิ้ำฟิก และการเป็น
ส่่วนหน่�งของเขตการค้้าเส่ร่อาเซ่้ำยน หรือ ค้วามืตกลงหุ้นส่่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิืภาค้ 
(Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) ซ่้ำ�งเป็นเขตการค้้าเส่ร่      
ท่�ใหญ่่ท่�สุ่ดของโลก มืาส่ร้างสิ่ทธิิประโยชน์เพืั�อด่งดูดนักลงทุนได้ด่ยิ�งข่�น

3.  การพััฒนาท่ี่�ลื่งทุี่นติำ�าติามแบบฉบับมอริเช่ยสำ: 
     สำร้างจุัดข่าย กำาหนดอุติสำาหกรรมเป้าหมาย 
     แลื่ะใช้ประโยชน์จัากข้่อติกลื่งระหว่างประเที่ศ

© pch.vector, Freepik
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ข้่อสำรุป
     ข้อมูืลเชิงเปร่ยบเท่ยบแนวทางการพััฒนาเขตปลอดอากรข้างต้น               
ได้ช่�ให้เห็นว่า เขตปลอดอากรกลายเป็นส่่วนหน่�งของแนวทางการพััฒนา
เศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ เนื�องจากส่่งผลในทางบวกต่อการส่ร้างงาน       
การพััฒนาโค้รงส่ร้างพืั�นฐาน และการถู่ายโอนเทค้โนโลย่จากการลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศ อน่�ง การพััฒนาเขตปลอดอากรให้เป็นท่�ด่งดูดใจนักลงทุน
จากต่างประเทศนั�นเป็นสิ่�งท่�ศุลกากรต้องร่วมืมืือกับหน่วยงานท่�เก่�ยวข้องกับ
การพััฒนาธุิรกิจอื�น ๆ เพืั�อส่ร้างเอกลักษณ์ีเฉพัาะตัวและใช้ประโยชน์จาก
คุ้ณีลักษณีะท่�ด่ของประเทศให้ได้มืากท่�สุ่ด ทั�งน่� การพััฒนาเขตปลอดอากร   
จะต้องดำาเนินไปในแนวทางท่�เหมืาะส่มืกับบริบทของประเทศนั�น ๆ และ         
ไม่ืค้วรละเลยการพััฒนาพิัธ่ิการและระบบตรวจปล่อยทางศุลกากร 
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อ่�างอิ่ง

กรมืศุลกากร. “เขตปลอดอากร (Free Zone).” เข้าถู่งเมืื�อ 20 กรกฎาค้มื 2565. https://www.customs.go. th/cont 
 _strc_simple.php?ini_content=tax_incentive_160929_03&ini_menu=menu_tax_incentive&lang=th&
 left_menu=menu_tax_incentive_160928_04.
FDi Intelligence. “Global Free Zones of the Year 2021.” Accessed 20 July 2022. https://www.fdi
 intelligence.com/content/rankings-and-awards/global-free-zones-of-the-year-awards-
 2021-winners-80260.
Juslaw & Consult. “Thailand Free Zone & Customs.” Accessed 25 July 2022. https://www.juslaws.com 
 /business-commercial/thai-customs-free-zone.
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รายงานความเคลื่ื�อนไหว

คณะกรึรึม�ธิิก�รึยุโรึปผลักดัันัข้้อเสำนัอก�รึเชิญยูเครึนัเข้้�ร่ึวิม 
Common Transit Convention (CTC)

    เมืื�อวันท่� 15 กรกฎาค้มื 2565 (2022) ค้ณีะกรรมืาธิิการยุโรป (European Commission) ได้ผลักดันข้อเส่นอ
ส่ำาหรับการเชิญ่ยูเค้รนเข้าร่วมื Common Transit Convention (CTC) ซ่้ำ�งเป็นอนุสั่ญ่ญ่าว่าด้วยการกำาหนดพิัธ่ิการศุลกากร      
ท่�เร่ยบง่ายระหว่าง EU และประเทศคู่้สั่ญ่ญ่า

    ในปัจจุบัน อนุสั่ญ่ญ่าดังกล่าวม่ืผลให้การขนส่่งสิ่นค้้าระหว่างประเทศส่มืาชิก EU กับอ่ก 7 ประเทศคู่้สั่ญ่ญ่า ได้แก่ 
ราชอาณีาจักรนอร์เวย์ ส่าธิารณีรัฐไอซ์้ำแลนด์ ส่มืาพัันธิรัฐส่วิส่ ส่าธิารณีรัฐนอร์ทมืาซิ้ำโดเน่ย ส่าธิารณีรัฐเซ้ำอร์เบ่ย และ                                                                                                            
ส่หราชอาณีาจักร ดำาเนินไปอย่างส่ะดวกยิ�งข่�น โดยม่ืระเบ่ยบและพิัธ่ิการศุลกากรท่�เร่ยบง่าย การผ่อนปรน                 
การวางประกันใบขนสิ่นค้้า และการค้วบคุ้มืทางศุลกากรท่�ยืดหยุ่นมืากข่�น ซ่้ำ�งช่วยลดต้นทุนแก่ผู้ประกอบการและส่่งเส่ริมื
การค้้าระหว่าง EU และประเทศคู่้สั่ญ่ญ่า

     ในการน่� ค้ณีะกรรมืาธิิการยุโรปม่ืค้วามืเห็นว่ายูเค้รนม่ืคุ้ณีส่มืบัติตรงตามืเกณีฑ์์การเข้าเป็นส่มืาชิกของ
อนุสั่ญ่ญ่า ฯ ทุกประการ ทั�งในด้านกฎหมืาย โค้รงส่รา้งพืั�นฐาน และเทค้โนโลย่ ยิ�งไปกว่านั�น การเข้าเป็นส่มืาชิก 
CTC ยังเป็นส่่วนหน่�งของกลยุทธ์ิเพืั�อเตร่ยมืการเข้าเป็นส่มืาชิก EU ของยูเค้รน (Pre-accession Strategy) อ่กด้วย

    อน่�ง ข้อเส่นอส่ำาหรับการเชิญ่ยูเค้รนเข้าร่วมื CTC จะต้องได้รับการรับรองโดยค้ณีะมืนตร่แห่งส่หภาพัยุโรป   
(Council of the European Union) ก่อนเข้าสู้่การตัดสิ่นในขั�นสุ่ดท้ายจากค้ณีะกรรมืาธิิการร่วมื EU – CTC (EU- CTC 

Joint Committees) โดยค้าดว่า EU จะส่ามืารถูเชิญ่ยูเค้รนเข้าร่วมื CTC อย่างเป็นทางการ อย่างเร็วท่�สุ่ดในวันท่�    
1 ตุลาค้มื 2565 (2022) 

อ่�างอ่ิง

European Commission. “Commission Sets in Motion Process for Ukraine to Join the Common Transit Convention and 
 the Convention on Simplification of Formalities in Trade in Goods.” https://taxation-customs.ec.europa.eu/news/ 
 commission-sets-motion-process-ukraine-join-common-transit-convention-and-convention-simplifica
 tion-2022-07-15_en. Accessed 19 July 2022.
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ศุุลก�กรึเบลเย่ยมนัำ�ปฏิิบัติิก�รึ White Sea Operation II ติรึวิจค้นั
และติรึวิจยึดัก�รึลับลอบข้นัย้�ยสำ�รึเสำพติิดัที่�งที่ะเล

    วันท่� 12–13 กรกฎาค้มื 2565 (2022) ศุลกากรราชอาณีาจักรเบลเย่ยมืได้ปฏิิบัติการ White Sea Operation II ซ่้ำ�ง
เป็นการปราบปรามืการลับลอบขนส่่งส่ารเส่พัติดทางทะเลโดยได้รับค้วามืช่วยเหลือจากส่าธิารณีรัฐฝรั�งเศส่ ส่หพัันส่าธิารณีรัฐเยอรมืน่ 
ราชอาณีาจักรเนเธิอร์แลนด์ ราชอาณีาจักรส่เปน ส่หราชอาณีาจักร และหน่วยรักษาการณ์ีชายฝั�งประจำาส่หภาพัยุโรป (Frontex)

   ปฏิิบัติการดังกล่าวเน้นการตรวจค้้นเรือบรรทุกสิ่นค้้าท่�อยู่ทั�งในทะเลและในท่าเรือ โดยม่ืการตรวจเรือทั�งสิ่�น 82 ลำา        
และม่ืการตรวจย่ดโค้เค้นจำานวน 5 ตัน และกัญ่ชา 18 กิโลกรัมื ท่�กำาลังขนส่่งไปยังทว่ปยุโรป ในการน่� ศุลกากร
เบลเย่ยมืรายงานว่า การลักลอบขนส่่งส่ารเส่พัติดทางทะเลมัืกอาศัยเรือบรรทุกสิ่นค้้าขนาดใหญ่่ (Cargo Ship) ก่อนถููก
ขนย้ายต่อโดยเรือลำาเล็กและโดยลูกเรือ ส่ารเส่พัติดจะบรรจุอยู่ในภาชนะกันนำ�าและถููกลากจูง ภายใต้ท้องเรือ ฝังไว้ใน
ทะเล หรือซุ้ำกซ่้ำอนไว้ในตู้ค้อนเทนเนอร์ ซ่้ำ�งในปัจจุบัน ม่ืการซุ้ำกซ่้ำอนใต้ท้องเรือหรือภายในโค้รงเรือมืากกว่าการซุ้ำกซ่้ำอน                                                                                        
ในตู้ค้อนเทนเนอร์

    อน่�ง ท่าเรือแอนท์เวิร์ป (Port of Antwerp) ถืูอเป็นศูนย์กลางการขนย้ายส่ารเส่พัติดในภูมิืภาค้ยุโรป โดยส่ารเส่พัติด
ประมืาณีร้อยละ 80 ท่�เข้าสู่่ท่าเรือน่�จะถููกส่่งต่อไปยังเนเธิอร์แลนด์ เพืั�อไปกระจายต่อไปยังประเทศต่าง ๆ ทั�วยุโรป              
ในโอกาส่น่� เจ้าหน้าท่�ในปฏิิบัติการ White Sea Operation II ได้จับกุมืผู้ท่�เก่�ยวข้องกับการขนส่่งส่ารเส่พัติดในท่าเรือ
ดังกล่าวจำานวน 10 ราย

อ่�างอิ่ง
The Brussels Times. “Belgian Customs Conduct Major Maritime Anti-drug Trafficking Operation.” https://www.brusselstimes.com/.../
 belgian-customs-conduct.... Accessed 22 July 2022.
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ศุุลก�กรึสำเปนัติรึวิจยึดัภั�พสำเก็ติช์ข้อง Picasso 
ท่ี่�หลบเล่�ยงก�รึสำำ�แดัง ในักรึะเป๋�สัำมภั�รึะผู้โดัยสำ�รึ

    เมืื�อวันท่� 5 กรกฎาค้มื 2565 (2022)  ศุลกากรราชอาณีาจักรส่เปน ณี ท่าอากาศยานอิบิซ้ำา (Ibiza Airport) รายงาน    
การตรวจย่ดภาพัส่เก็ตช์ของศิลปิน Pablo Picasso ท่�ถููกซุ้ำกซ่้ำอนอยู่ในกระเป๋าสั่มืภาระของผู้โดยส่ารท่�เดินทางมืาจาก            
เมืืองซู้ำริค้ ประเทศส่วิตเซ้ำอร์แลนด์ 

    ภาพัส่เก็ตช์ดังกล่าว เป็นผลงานชื�อว่า “Trois Personnages” ท่� Picasso ได้วาดไว้ในปี 2509 (1966) ม่ืมูืลค่้า           
โดยประมืาณีคื้อ 450,000 ยูโร หรือประมืาณี 16,752,600 บาท โดยผู้โดยส่ารรายน่�ไม่ืได้ส่ำาแดงภาพัวาดต่อเจ้าหน้าท่�ศุลกากร
เมืื�อเดินทางถู่งท่าอากาศยานอิบิซ้ำา โดยอ้างว่าเป็นชิ�นงานส่ำาเนา (Copy work) ท่�ม่ืราค้าเพ่ัยง 1,513 ยูโรเท่านั�น 

    อย่างไรก็ตามื เจ้าหน้าท่�ได้ทำาการตรวจค้้นกระเป๋าสั่มืภาระของผู้โดยจนพับใบเส่ร็จมูืลค่้า 450,000 ยูโร และได้ขอ           
ค้วามืช่วยเหลือจากผู้เช่�ยวชาญ่ให้มืาประเมิืนต้นกำาเนิดของภาพัวาด โดยได้ข้อส่รุปเบื�องต้นว่า ชิ�นงานดังกล่าวเป็นชิ�นงานต้นฉบับ
ของ Picasso จริง และราค้าในใบเส่ร็จท่�ตรวจพับตรงตามืราค้าประเมิืนในตลาด

     การตรวจย่ดค้รั�งน่� เกิดข่�นได้จากค้วามืร่วมืมืือด้านการข่าวของศุลกากรส่วิตเซ้ำอร์แลนด์และศุลกากรส่เปน โดยศุลกากร 
ส่วิตเซ้ำอร์แลนด์ได้แจ้งศุลกากรส่เปนล่วงหน้าถู่งค้วามืผิดปกติของผู้โดยส่ารตั�งแต่อยู่ในท่าอากาศยานเมืืองซู้ำริค้ ศุลกากรส่เปน
จ่งส่ามืารถูทำาการตรวจค้้นได้อย่างแม่ืนยำา

    อน่�ง ส่วิตเซ้ำอร์แลนด์ไม่ืถืูอเป็นส่่วนหน่�งของส่หภาพัยุโรปและส่หภาพัศุลกากรยุโรป ชิ�นงานศิลปะท่�มูืลค่้าเกิน 150,000 ยูโร 
ถืูอเป็นของต้องส่ำาแดง ผู้โดยส่ารรายน่�จ่งม่ืค้วามืผิดฐานลักลอบนำาเข้าสิ่นค้้า (Smuggling)     

© The Guardian
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DW. “Spain: Picasso sketch seized by customs officials in Ibiza.” https://www.dw.com/en/spain-picasso-sketch-seized-
 by- customs-officials-in-ibiza/a-62512551. Acceessed 23 July 2022.
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ควิ�มตึิงเคร่ึยดั ณ พรึมแดันัลิทัี่วิเน่ัยและแคว้ินัค�ลินิันักรึ�ดัข้องรัึสำเซ่ย
หลังม�ติรึก�รึควิำ��บ�ติรึสิำนัค้�จำ�พวิกเหล็กกล้�ข้อง EU ม่ผลบังคับใช้

    ตั�งแต่วันท่� 30 เมืษายน 2564 (2021) ถู่งวันท่� 4 มิืถุูนายน 2565 (2022) องค์้การศุลกากรโลก (WCO)   ได้ดำาเนิน
โค้รงการ Operation Stop II ซ่้ำ�งเป็นปฏิิบัติการตรวจย่ดและปราบปรามืการขนย้ายสิ่นค้้าทางการแพัทย์ วัค้ซ่้ำน และอุปกรณ์ี
ทางการแพัทย์ท่�เก่�ยวข้องกับโรค้ติดเชื�อไวรัส่โค้โรนา (COVID-19) ท่�ได้รับค้วามืร่วมืมืือจากศุลกากรของประเทศส่มืาชิก 
WCO 160 ประเทศและองค์้การระหว่างประเทศ อาทิ องค์้การตำารวจอาชญ่ากรรมืระหว่างประเทศ (INTERPOL) ส่ำานักงาน
ว่าด้วยยาเส่พัติดและอาชญ่ากรรมืแห่งส่หประชาชาติ (UNODC) และ องค์้การอนามัืยโลก (WHO)

     นายคู้นิโอะ มิืคู้ริยะ เลขาธิิการ WCO ได้รายงานว่า ตลอดทั�งส่ามืช่วงของโค้รงการ เจ้าหน้าท่�ศุลกากร ได้ส่กัดกั�น
การลักลอบขนย้ายสิ่นค้้าท่�เก่�ยวข้องถู่ง 2,769 ค้รั�ง และม่ืการตรวจย่ด 4,034 ค้รั�ง ซ่้ำ�งรวมืจำานวนสิ่นค้้าท่�ตรวจย่ดได้ทั�งหมืด
กว่า 500 ล้านชิ�น ซ่้ำ�งส่่วนใหญ่่เป็นยารักษาโรค้ท่�เก่�ยวข้องกับ COVID-19 ชุดอุปกรณ์ีส่ำาหรับตรวจหาเชื�อไวรัส่ และวัค้ซ่้ำน

     เลขาธิิการ WCO ได้กล่าวเน้นยำ�าค้วามืส่ำาคั้ญ่ของศุลกากรในการปกป้องสั่งค้มื และกล่าวขอบคุ้ณีศุลกากรประเทศ               
ต่าง ๆ  ส่ำาหรับค้วามืมุืมืานะ อุตส่าหะ ท่�ม่ืต่อเป้าหมืายของโค้รงการ ฯ และกล่าวยำ�าว่าค้วามืส่ำาเร็จในค้รั�งน่�เกิดข่�นได้จากการใช้
เทค้โนโลย่การวิเค้ราะห์ข้อมูืลขั�นสู่ง ท่�นำามืาใช้วิเค้ราะห์แนวโน้มืของการกระทำาค้วามืผิดและการวิเค้ราะห์ตัวบ่งช่�ของค้วามืเส่่�ยง

 อน่�ง IPR CENcomm Group ซ่้ำ�งเป็นเค้รือข่ายแลกเปล่�ยนข้อมูืลของเจ้าหน้าท่�ศุลกากรทั�วโลกในภารกิจการบังคั้บใช้
กฎหมืาย ก็ม่ืค้วามืส่ำาคั้ญ่อย่างมืากต่อค้วามืส่ำาเร็จค้รั�งน่� เนื�องจากเป็นตัวช่วยอำานวยการแลกเปล่�ยนข้อมูืลข่าวกรองเก่�ยวกับ
เวชภัณีฑ์์และยาปลอมืแบบ real-time อันเป็นประโยชน์ต่อการแจ้งเตือนศุลกากรประเทศต่าง ๆ ซ่้ำ�งส่ามืารถูนำาข้อมูืลมืาใช้
ในการบริหารจัดการค้วามืเส่่�ยงเพืั�อส่กัดกั�นสิ่นค้้าผิดกฎหมืายได้อย่างทันท่วงท่

©WCO

อ่�างอิ่ง

WCO. “501.5 million items seized and participation of 160 WCO Members in Operation STOP II.” http://www.wcoomd.org 
 /en/media/newsroom/2022/june/operation-stop-ii.aspx. Acceessed 27 July 2022.

WCO รายงานความสำเร็จของโครงการ Operation STOP II
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อัครึรึ�ชทูี่ติ (ฝ่่�ยศุุลก�กรึ) เข้้�ร่ึวิมง�นั 
“Makan - Makan Malaysia” Culinary Experience

    เมืื�อวันท่� 20 กรกฎาค้มื 2565 นายนิติ วิทยาเต็มื อัค้รราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) เข้าร่วมืงาน                
“Makan - Makan Malaysia” Culinary Experience ณี ทำาเน่ยบเอกอัค้รราชทูตมืาเลเซ่้ำย                                                         
ประจำาราชอาณีาจักรเบลเย่ยมื

        กิจกรรมืดังกล่าวจัดข่�นเพืั�อส่่งเส่ริมืและเผยแพัรวั่ฒนธิรรมืมืาเลเซ่้ำยผ่านอาหาร โดยภายในงาน ม่ืกิจกรรมื
ส่าธิิตการทำาอาหารมืาเลเซ่้ำย กิจกรรมืการเปิดตัวหนังสื่อ Penang Makan Recipe Book ซ่้ำ�งเป็นหนังสื่อ
รวบรวมืส่ตูรอาหารปีนัง โดยผู้เข่ยน Ms. Dayana Wong และการจดัเล่�ยงอาหารมืาเลเซ่้ำยให้แก่ผู้เข้าร่วมืงาน 

      ในการน่� Dato Ahmad Rozian Abd Ghani เอกอัค้รราชทูตมืาเลเซ่้ำยประจำาราชอาณีาจักร
เบลเย่ยมื เป็นประธิานกลา่วเปิดงาน โดยม่ืแขกผู้เก่ยรติเข้าร่วมืงาน อาท ินายคู้นิโอะ มิืคู้ริยะ เลขาธิิการ WCO             
ผู้แทนฝ่ายการพัาณิีชย์ และผู้แทนศุลกากรจากส่ถูานเอกอัค้รราชทูตประเทศต่าง ๆ
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พิธ่ิถวิ�ยพรึะพรึชัยมงคลแดั่พรึะบ�ที่สำมเดั็จพรึะเจ้�อยู่หัวิ

    นายนิติ วิทยาเต็มื อัค้รราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) นางส่าวนันท์นภัส่ สิ่นจนานุรักษ์ อัค้รราชทูตท่�ปร่กษา    
(ฝ่ายศุลกากร) และนางส่าวปานชนก ประส่งค์้นิจกิจ เลขานุการเอก (ฝ่ายศุลกากร) เข้าร่วมืพิัธ่ิถูวายพัระพัร
ชัยมืงค้ลแด่พัระบาทส่มืเด็จพัระเจ้าอยู่หัว เนื�องในโอกาส่วันเฉลิมืพัระชนมืพัรรษา วันท่� 28 กรกฎาค้มื 2565                         
ณี ส่ถูานเอกอคั้รราชทูต ณี กรุงบรัส่เซ้ำลส์่ โดยม่ืนายเส่ข วรรณีเมืธ่ิ เอกอัค้รราชทูต ณี กรุงบรัส่เซ้ำลส์่ เป็นประธิาน
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