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แนบท้ายประกาศกรมศุลกากรที่ 22/๒๕๖5 
ค ำขอแจ้งกำรเปลีย่นแปลงข้อมูลผู้ประกอบกิจกำรในเขตปลอดอำกร 

เขียนที ่  
วันที ่ เดือน  พ.ศ. 

เรียน อธิบดีกรมศลุกำกรหรือผู้ที่อธบิดกีรมศลุกำกรมอบหมำย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

วันที่เอกสารถูกต้องครบถ้วน 
เจ้าหน้าที่ผู้รับ 
ลงชื่อ 

( ) 
ต าแหน่ง 

ควำมเห็นเจ้ำหน้ำท่ีผู้พิจำรณำ 

☐เห็นควรอนุญาต ☐เห็นควรไม่อนุญาต
ความเห็น

ลงชื่อ 
( ) 

ต าแหน่ง 

หัวหน้ำฝ่ำย หรือ เทียบเท่ำ 

ความเห็น 

ลงชื่อ 
( ) 

ต าแหน่ง 

ผู้อ ำนวยกำรส่วน หรือ เทียบเท่ำ 

ความเห็น 

ลงชื่อ 
( ) 

ต าแหน่ง 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก หรือ เทียบเท่ำ 

ความเห็น 

ลงชื่อ 
( ) 

ต าแหน่ง 

ค ำสั่งผู้มีอ ำนำจ 

☐อนุญาต ☐ไม่อนุญาต
ความเห็น

ลงชื่อ 
( ) 

ต าแหน่ง

1.ข้อมูลทั่วไป
ชื่อนิติบุคคล
ชื่อภาษาอังกฤษ
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี
เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร
ชื่อเขตปลอดอากร
ใบอนุญาตเลขที่   ลงวันที่
เลขทะเบียนสิทธิประโยชน์ 

2. ควำมประสงค์
มีควำมประสงค์จะขอแจ้งกำรเปลี่ยนแปลง (เลือกได้มำกกว่ำหนึ่งข้อ)
*ผู้ยื่นค ำขอทุกประเภทต้องกรอกหน้ำ ๕-๖ ในส่วนที่เก่ียวข้องกับค ำขอ

☐ (๑) เปลี่ยนรายละเอียดนิติบุคคล (กรอกหน้า ๒)

☐ (๒) ย้ายสถานประกอบการ (กรอกหน้า ๒)

☐ (๓) เปลี่ยนแปลง เพ่ิม หรือลดประเภทกิจการ (กรอกหน้า ๓)

☐ (๔) เปลี่ยนแปลง เพ่ิม หรือลดพื้นที ่(กรอกหน้า ๔)

☐ (๕) เปลี่ยนแปลงอื่น ๆ (ระบุ) (กรอกหน้า ๔)

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่บันทึกเพ่ิมเติม 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

เลขที่รับ/วันที ่
เจ้าหน้าที่ผู้รับ 
ลงชื่อ 

( ) 
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เดิม 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
ใหม่ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
โดยมีเอกสำรประกอบปรำกฏตำมเอกสำรแนบหมำยเลข .......................................... 
ชื่อเอกสาร ..................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
เดิมอยู่ที่ 

☐สถานที่เดียวกับส านักงานใหญ่ ☐ สถานที่อื่น ดังนี้ 
สาขาที่ .......................... (โดยต้องลงทะเบียนสาขากับกรมศุลกากรไว้แล้ว) 
โฉนดเลขที่ ..................................................................................................................... 
เลขที่ ............................ หมู่ที่ ................. ตรอก/ซอย.................................................... 
ถนน ................................................. แขวง/ต าบล ......................................................... 
เขต/อ าเภอ .............................................. จังหวัด .......................................................... 
รหัสไปรษณีย์ ......................... โทรศัพท์ ................................. โทรสาร......................... 
e-mail ................................... 
ย้ำยไปอยู่ 

☐สถานที่เดียวกับส านักงานใหญ่ ☐ สถานที่อื่น ดังนี้ 
สาขาที่ .......................... (โดยต้องลงทะเบียนสาขากับกรมศุลกากรไว้แล้ว) 
โฉนดเลขที่ ..................................................................................................................... 
เลขที่ ............................ หมู่ที่ ................. ตรอก/ซอย.................................................... 
ถนน ................................................. แขวง/ต าบล ......................................................... 
เขต/อ าเภอ .............................................. จังหวัด .......................................................... 
รหัสไปรษณีย์ ......................... โทรศัพท์ ................................. โทรสาร......................... 
e-mail ................................... 
โดยมีเอกสำรประกอบปรำกฏตำมเอกสำรแนบหมำยเลข .......................................... 
ชื่อเอกสาร ..................................................................................................................... 
 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 
 

(๑) เปลี่ยนรำยละเอียดนิติบุคคล (ไม่รวมถึงกำรควบรวมกิจกำร กำรโอนกิจกำร) 

(๒) ย้ำยสถำนประกอบกำร (หมำยเหตุ: ต้องเป็นกำรย้ำยสถำนประกอบกำรที่ตั้งอยู่ภำยในเขตปลอดอำกรเดิมเท่ำนั้น)  
 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 
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(๓) เปลี่ยนแปลง เพิ่ม หรือลดประเภทกิจกำรของผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรในเขตปลอดอำกร 

เดิม ใหม่ 

☐พาณิชยกรรม (51) ☐พาณิชยกรรม (51)

☐อุตสาหกรรม (52) ☐อุตสาหกรรม (52)

☐อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม (53) ☐อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม (53)

☐ครัวการบิน (54) ☐ครัวการบิน (54)

☐ผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร ☐ผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (55) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (๕๕)

☐ซ่อมหรือสร้างอากาศยานหรือเรือ (56) ☐ซ่อมหรือสร้างอากาศยานหรือเรือ (56)

☐ปิโตรเลียม (57) ☐ปิโตรเลียม (57)

☐อื่นๆ ......................................................................... ☐อื่นๆ .........................................................................
โปรดอธิบำยประเภทกิจกำรของท่ำน 
เดิม 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 

ใหม่ 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
กำรตรวจสอบอื่น 
ส ำหรับผู้ยื่นค ำขอ 

☐ กิจการที่ขอเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ข้อที่ ............................................................................................................................... 
ปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข ................................................................................ 
☐ เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และได้รับอนุญาตตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข ................................................................................ 
ชื่อเอกสาร ..................................................................................................................... 
☐ เป็นผู้ประกอบการประเภทที่ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอื่น และได้รับอนุญาต
ตามหน่วยงานดังกล่าวแล้ว
ปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข ................................................................................ 
ชื่อเอกสาร ..................................................................................................................... 
☐ เอกสารแนบอื่น ๆ (หากมี) ................................................................................ 
ปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข ................................................................................ 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

☐สอดคล้อง   ☐ไม่สอดคล้อง

☐ได้รับ ☐ไม่ได้รับ

☐ได้รับ ☐ไม่ได้รับ

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 
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(๔) เปลี่ยนแปลง เพิ่ม หรือลดพื้นที่ประกอบกิจกำรในเขตปลอดอำกร 

ขนาดพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร 

☐................. ไร่ ............ งาน ........... ตารางวา ☐................. ตารางเมตร 

โฉนด/บ้ำนเลขที่/… ขนำดพื้นที่เดิม ขอเพิ่ม/ลด (ระบุ) ขนำดพื้นที่ใหม่ 

รวม 
หมายเหตุ : สามารถเพิ่ม/ลดขนาดของตารางได้ตามความเหมาะสม 
โดยมีเอกสำรประกอบปรำกฏตำมเอกสำรแนบหมำยเลข .......................................... 
ชื่อเอกสาร ..................................................................................................................... 
*ในเอกสำรประกอบ ให้อธิบำยสำเหตุแห่งกำรขอเปลี่ยนแปลงขนำดพื้นที่ พร้อมทั้งอธิบำยขั้นตอนกำรด ำเนินกำร ระยะที่
คำดว่ำจะแล้วเสร็จ รำยละเอียดของกำรรับรองกำรก่อสร้ำง (หำกมี) สิ่งก่อสร้ำงที่อำจมกีำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลง (หำกมี)
กำรอนุญำตจำกหน่วยงำนอื่น (หำกมี) รวมทั้งผลกระทบที่อำจเกิดต่อพื้นที่ท ำงำนของพนักงำนศุลกำกรด้วย

(๕) เปลี่ยนแปลงอื่น ๆ 

เดิม 

ใหม่ 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
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กำรตรวจสอบคุณสมบัติตำมกฎกระทรวงกำรอนุญำตประกอบกิจกำรในเขตปลอดอำกร พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ส ำหรับผู้ยื่นค ำขอ 

☐ได้รับความยินยอมให้ประกอบกิจการจากผู้ไดร้ับใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร
ปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข ..................................................................................
ชื่อเอกสาร ....................................................................................................................... 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

☐เป็นไปตามคณุสมบัติ
☐ไม่เป็นไปตามคุณสมบัติ

*กรณีกำรเปลี่ยนแปลง เพิ่ม หรือลดพื้นที่ และ
*กรณีกำรย้ำยสถำนประกอบกำร (ภำยในเขตปลอดอำกรเดิมเท่ำนั้น)
☐ เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรือพื้นที่ที่ขออนุญาตประกอบ
กิจการในเขตปลอดอากร
ปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข ................................................................................
ชื่อเอกสาร ..................................................................................................................... 
กรณีที่พื้นที่ประกอบกิจกำรมีกำรจดทะเบียนจ ำนอง ต้องมีหนังสือยินยอมจำกผู้รับ
จ ำนองด้วย หำกหนังสือยินยอมจำกผู้รับจ ำนอง ลงนำมโดยผู้รับมอบอ ำนำจ ต้อง
น ำหนังสือมอบอ ำนำจและหนังสือมอบอ ำนำจช่วง (ถ้ำมีกำรมอบอ ำนำจช่วง)  
มำแสดงด้วย 

☐เป็นไปตามคณุสมบัติ
☐ไม่เป็นไปตามคุณสมบัติ

☐ ด าเนินกิจการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเขตปลอดอากร
ปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข ................................................................................
ชื่อเอกสาร ..................................................................................................................... 

☐เป็นไปตามคณุสมบัติ
☐ไม่เป็นไปตามคุณสมบัติ

☐ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร
☐เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร เมื่อ ................ 
ปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข ................................................................................
ชื่อเอกสาร ..................................................................................................................... 

☐เป็นไปตามคณุสมบัติ
☐ไม่เป็นไปตามคุณสมบัติ
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กำรตรวจสอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตำมกฎกระทรวงกำรอนุญำตประกอบกิจกำรในเขตปลอดอำกร พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

ส ำหรับผู้ยื่นค ำขอ ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
 *กรณีกำรเปลี่ยนแปลง เพิ่ม หรือลดประเภทกิจกำร 

มีระบบการควบคุมสินค้าคงคลังที่ เหมาะสมกับประเภทกิจการเกี่ยวกับการ 
น าของเข้า การส่งของออกและของคงเหลือ และสามารถจัดท ารายงานตามแบบ
มาตรฐานหรือระบบควบคุมที่ทันสมัยอย่างอื่น ทั้งนี้ ตามที่อธิบดีประกาศก าหนด 

กรณีเขตปลอดอากรเพื่อการประกอบพาณิชยกรรม ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง 
เขตปลอดอากรหรือผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร ต้องจัดให้มี
ระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง และระบบควบคุมทางศุลกากร ดังนี้ 

1 ระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง  
ต้องจัดให้มีระบบการควบคุมสินค้าคงคลังให้ เป็นไปตามประกาศ 

กรมศุลกากรว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าของระบบงานด้านการควบคุม 
ทางศุลกากร เพ่ือรองรับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ 

2 ระบบควบคุมทางศุลกากร 
2.1 ระบบควบคุมทางศุลกากรส าหรับสินค้าประเภท รถยนต์ใหม่

ส าเร็จรูปตามประเภทพิกัดศุลกากร 8702 8703 และ 8704 
(1) ต้องจัดให้มีระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้เป็นไปตามประกาศ

กรมศุลกากรว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าของระบบงานด้านการควบคุม 
ทางศุลกากร เพ่ือรองรับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(2) ต้องมีระบบการถ่ายภาพและจัดเก็บภาพรถยนต์ใหม่ส าเร็จรูป 
ขณะผ่านประตูเข้า-ออก รวมถึงต าแหน่งที่จอดรถ โดยต้องถ่ายภาพต าแหน่งที่จอดรถ
อย่างน้อยทุก ๆ เจ็ดวัน 

(3) ต้องมีระบบตรวจจับสถานะต าแหน่งของรถยนต์ใหม่ส าเร็จรูป และ
ต้องสามารถจัดเก็บและเรียกดูข้อมูล ประวัติ สถานะ ต าแหน่งของรถยนต์นั่งส าเร็จรูป
ได้ตลอดเวลา (Real-Time System) 

2.2 ระบบควบคุมทางศุลกากรส าหรับสินค้าประเภทสุรา ไวน์ บุหรี่ หรือ
ของที่มีความเสี่ยงตามประกาศก าหนดประเภทหรือชนิดแห่งของที่จะน าเข้าไปใน 
เขตปลอดอากรและการควบคุมของที่มีความเสี่ยง 

(1) ต้องจัดให้มีระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้เป็นไปตามประกาศ
กรมศุลกากรว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าของระบบงานด้านการควบคุม 
ทางศุลกากร เพ่ือรองรับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(2) ต้องมีระบบการถ่ายภาพและจัดเก็บภาพสินค้า หรือรถบรรทุก
สินค้า ขณะผ่านประตูเข้า-ออก รวมถึงต าแหน่งที่จัดเก็บสินค้า โดยต้องถ่ายภาพ
ต าแหน่งที่จัดเก็บสินค้าอย่างน้อยทุก ๆ สิบสี่วัน  

(3) ต้องมีระบบตรวจจับสถานะต าแหน่งสินค้า และต้องสามารถ
จัดเก็บและเรียกดูข้อมูล ประวัติ สถานะ ต าแหน่งของสินค้า ได้ตลอดเวลา (Real-
Time System) 

(4) ต้องมีการควบคุมหีบห่อบรรจุสินค้าขณะน าเข้า -น าออก และ
ภายในเขตปลอดอากร ดังนี้ 

 
 
 

 
☐เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
เงื่อนไข 
☐ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
เงื่อนไข 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ ......... 
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(ก) กรณีน าเข้าเป็นกล่องหรือหีบห่อต้องมีการปิดผนึกที่มิดชิด 
(ข) กรณีน าเข้าเป็นพาเลท (Pallet) หรือลักษณะที่ต้องมัดรวม

สินค้านั้นไว้ด้วยกัน ต้องมีวัสดุห่อหุ้มที่โปร่งแสงสามารถมองเห็นจ านวนกล่องหรือ 
หีบห่อได้ชัดเจน 

(ค) หีบห่อสินค้าตาม (ก) และ (ข) ต้องมีอุปกรณ์สายรัดนิรภัยที่ใช้
เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี (RFID Technology) หรือเทคโนโลยีอื่นที่สามารถระบุตัวตน
ของอุปกรณ์เช่นว่านั้นได้รัดไว้อย่างแน่นหนาและสามารถตรวจสอบข้อมูล ติดตาม
สถานะของอุปกรณ์สายรัดนิรภัยได้ 

(ง) หีบห่อสินค้าขณะเวลาน าเข้า-น าออกรวมถึงการโอนย้ายสินค้า
ภายในเขตปลอดอากรต้องอยู่ในสภาพเดิมโดยไม่เปลี่ยนแปลง 

2.3 ระบบควบคุมทางศุลกากรส าหรับของทั่วไป 
(1) ต้องจัดให้มีระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้เป็นไปตามประกาศ

กรมศุลกากรว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าของระบบงานด้านการควบคุม 
ทางศุลกากร เพ่ือรองรับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(2) ต้องมีระบบการถ่ายภาพและจัดเก็บภาพสินค้า หรือรถบรรทุก
สินค้า ขณะผ่านประตูเข้า-ออก รวมถึงต าแหน่งที่จัดเก็บสินค้า โดยต้องถ่ายภาพ
ต าแหน่งที่จัดเก็บสินค้าอย่างน้อยทุก ๆ สามสิบวัน 

(3) ต้องสามารถตรวจสอบข้อมูลการน าเข้า-น าออก และต าแหน่ง 
ที่จัดเก็บสินค้าได้ 
ทั้งนี้ ข้อมูลตามข้อ 2 ต้องเชื่อมโยงกับรายงานของระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง 
ตามข้อ 1 ได้ 
ชื่อระบบการควบคุมสินค้าคลัง .................................................................................... 
          โดยขอแจ้งชื่อผู้ประสานงานเพื่อทดสอบระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง ดังนี้ 
นาย/นาง/นางสาว ............................................................โทร...................................... 
 
 
 
 
 
กำรตรวจสอบกับหน่วยงำนศุลกำกรที่ก ำกับดูแลเขตปลอดอำกร และหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง (หำกมี) 
 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
 
ความเห็นจากหน่วยงานศุลกากรที่ก ากับดูแลเขตปลอดอากรต่อการควบคุมก ากับดูแล
และตรวจสอบการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรของผู้ยื่นค าขอ 
 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (หากมี) ................................................................................ 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
 

☐เหมาะสม   ☐ไม่เหมาะสม 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ ......... 
 
...................................................... 
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในค าขอ รายละเอียด และเอกสารประกอบค าขอที่แนบมาพร้อมนี้ เป็นจริงทุกประการ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

ลงชื่อ      
   (    ) 

ประทับตรานิติบุคคล 
ค าเตือน : 

1. ผู้ยื่นค าขอ ยื่น จัดให้ หรือยอมให้ผู้อื่นยื่นค าไม่ถูกต้องหรือไม่บริบูรณ์ อันอาจก่อให้เกิดความส าคัญผิดในรายละเอียดใด ๆ 
ที่ได้แสดงไว้ในใบค าต่อพนักงานศุลกากร ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท (นัยตามมาตรา 202 พ.ร.บ. 
ศุลกากร พ.ศ. 2560) 

2. ผู้ยื่นค าขอ แจ้งข้อความ ให้ถ้อยค า หรือตอบค าถามด้วยถ้อยค าอันเป็นเท็จ หรือไม่ตอบค าถามของพนักงานศุลกากร
ตามที่ พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560 ก าหนดให้ตอบ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท 
หรือท้ังจ าทั้งปรับ (นัยตามมาตรา 203 พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560) 

3. ผู้ยื่นค าขอ ปลอมหรือแปลงเอกสารที่ใช้ในการขอ หรือแก้ไขเอกสารที่ทางราชการออกให้ เพื่อประโยชน์ในการขอ 
หรือปลอมดวงตราลายมือชื่อ หรือเครื่องหมายอื่นใดของพนักงานศุลกากรที่ใช้เพื่อการยื่นค าขอ ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ  
ผู้ใดใช้เอกสาร ดวงตรา ลายมือชื่อ หรือเครื่องหมาย ที่เกิดจากการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ งต้องระวางโทษ
เช่นเดียวกัน (นัยตามมาตรา 204 พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560) 
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