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แนบท้ายประกาศกรมศุลกากรที่ 22/2565 
ค ำขอแจ้งกำรเปลีย่นแปลงข้อมูลผู้จัดตัง้เขตปลอดอำกร 

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
เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร
ชื่อเขตปลอดอากร
ใบอนุญาตเลขที่ ลงวันที่ 
เลขทะเบียนสิทธิประโยชน์ 

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

☐ (๑) เปลี่ยนรายละเอียดนิติบุคคล (กรอกหน้า ๒)

☐ (๒) เปลี่ยนแปลง เพ่ิม หรือลดประเภทกิจการ (กรอกหน้า ๓)

☐ (๓) เปลี่ยนแปลง เพ่ิม หรือลดพื้นที ่(กรอกหน้า ๔)

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

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่บันทึกเพ่ิมเติม 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

เลขที่รับ/วันที ่
เจ้าหน้าที่ผู้รับ 
ลงชื่อ 

( ) 
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เดิม 
            
             
             
             
             
 
ใหม่ 
            
             
             
             
             
โดยมีเอกสำรประกอบปรำกฏตำมเอกสำรแนบหมำยเลข    
ชื่อเอกสาร             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
            

 
 

(๑) เปลี่ยนรำยละเอียดนิติบุคคล (ไม่รวมถึงกำรควบรวมกิจกำร กำรโอนกิจกำร)  
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เดิม      ใหม่ 

☐พาณิชยกรรม (01)    ☐พาณิชยกรรม (01) 

☐อุตสาหกรรม (02)     ☐อุตสาหกรรม (02) 

☐อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม (03)   ☐อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม (03) 

☐ครัวการบิน (04)     ☐ครัวการบิน (04) 

☐เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (05)  ☐เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (05)  

☐ซ่อมหรือสร้างอากาศยานหรือเรือ (06)  ☐ซ่อมหรือสร้างอากาศยานหรือเรือ (06) 

☐ปิโตรเลียม (07)    ☐ปิโตรเลียม (07) 

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

(๒) เปลี่ยนแปลง เพิ่ม หรือลดประเภทกิจกำรของเขตปลอดอำกร 
 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
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 (๓) เปลี่ยนแปลง เพิ่ม หรือลดพื้นที่เขตปลอดอำกร 

 
ขนาดพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร 

☐................. 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 
 
กำรตรวจสอบอื่น 
 
☐ หน่วยงานศุลกากรที่ก ากับดูแลเขตปลอดอากรเห็นว่าการขอเปลี่ยนแปลงมีความ
เหมาะสม เห็นควรให้ด าเนินการได้ 
ปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข ................................................................................ 
☐ ได้รับอนุญาตตามหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (หากมี) 
ปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข ................................................................................ 
ชื่อเอกสาร ..................................................................................................................... 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
 

☐เหมาะสม   ☐ไม่เหมาะสม 
 
 
☐ได้รับ         ☐ไม่ได้รับ 
 
 

 

(๔) เปลี่ยนแปลงอื่น ๆ 

 
เดิม 
......................................................................................................................................  
...................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................  
 
ใหม่ 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
โดยมีเอกสำรประกอบปรำกฏตำมเอกสำรแนบหมำยเลข .......................................... 
ชื่อเอกสาร ..................................................................................................................... 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 

    

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

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

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

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

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

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

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

............................................... 
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กำรตรวจสอบคุณสมบัติตำมกฎกระทรวงกำรอนุญำตจัดตั้งเขตปลอดอำกรและกำรเลิกด ำเนินกำรเขตปลอดอำกร 

☐มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง หรือมีสิทธิบริหารจัดการในที่ดินหรือพื้นที่ที่ขอ
จัดตั้ง หรือมีหลักฐานแสดงการจะได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรือ
พื้นที่หรือกรณีที่ดินที่ขอจัดตั้งมีการจดทะเบียนจ านอง ต้องให้ผู้รับจ านองยินยอมให้
ด าเนินการจัดตั้งเป็นเขตปลอดอากรได้
หำกหนังสือยินยอมจำกผู้รับจ ำนอง ลงนำมโดยผู้รับมอบอ ำนำจ ต้องน ำหนังสือ
มอบอ ำนำจและหนังสือมอบอ ำนำจช่วง (ถ้ำมีกำรมอบอ ำนำจช่วง) มำแสดงด้วย
ปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข .................................................................................
ชื่อเอกสาร ..................................................................................................................... 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

☐เป็นไปตามคณุสมบัติ
☐ไม่เป็นไปตามคุณสมบัติ

☐ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
☐เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต เมื่อ ................ 

☐เป็นไปตามคณุสมบัติ
☐ไม่เป็นไปตามคุณสมบัติ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ .......... 

หมำยเหตุ : ไม่สำมำรถผ่อนผันได้ 

กำรตรวจสอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตำมกฎกระทรวงกำรอนุญำตจัดตั้งเขตปลอดอำกรและกำรเลิกด ำเนินกำร 
เขตปลอดอำกร 

☐ เขตปลอดอำกรเพ่ือกำรประกอบอุตสำหกรรม
ต้องมีสถานที่ที่มีขนาดและพื้นที่เหมาะสมกับประเภทกิจการ และเป็นพื้นที่ที่สามารถ
ประกอบอุตสาหกรรมได้ตามกฎหมายหรือได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข ............................................................................... 
ชื่อเอกสาร .................................................................................................................... 

☐เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
เงื่อนไข
☐ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
เงื่อนไข

☐ เขตปลอดอำกรเพื่อกำรประกอบพำณิชยกรรม  ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้

(1) ☐  ไม่เป็นการจัดตั้งเพื่อประโยชน์ของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการใน
เขตปลอดอากรรายใดรายหนึ่งเท่านั้น

(2) ☐ ให้บริการในรูปแบบสาธารณะ
(3) ☐ มีพื้นที่ทั้งหมดรวมกันไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร และตั้งอยู่ในรัศมี

ไม่เกินสิบห้ากิโลเมตรจากบริเวณสนามบินระหว่างประเทศ ท่าเรือ จุดผ่านแดน
ถาวร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษ

กรณีมีพื้นที่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร และตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก อธิบดีมีอ านาจผ่อนผันตามเหตุผลและความจ าเป็น แล้วแต่กรณี

☐เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
เงื่อนไข
☐ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
เงื่อนไข
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☐ มีพื้นที่ทั้งหมดรวมกันไม่น้อยกว่า 40,000 ตารางเมตร และตั้งอยู่ในรัศมี
ไม่เกินสามสิบห้ากิโลเมตรจากบริเวณสนามบินระหว่างประเทศ ท่าเรือ จุดผ่านแดน
ถาวร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษ
☐ มีพื้นที่ทั้งหมดรวมกันไม่น้อยกว่า 80,000 ตารางเมตร และตั้งอยู่ในรัศมี
ไม่เกินห้าสิบกิโลเมตรจากบริเวณสนามบินระหว่างประเทศ ท่าเรือ จุดผ่านแดน
ถาวร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษ
พื้นที่ดังกล่าวมิให้นับรวมพื้นที่ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บสินค้า เช่น ที่จอดรถ
อาคารส านักงานผู้ประกอบการ บ่อบ าบัดน้ าเสีย สถานีตรวจสอบ (Checking
Post) ลิฟต์ บันไดเลื่อน แต่ให้รวมถึงอาคารส านักงานศุลกากร

(4) ☐  มีลักษณะเป็นศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศ หรือเขตอุตสาหกรรม
โลจิสติกส์
☐ ทั้งนี้ กิจการที่ขอจัดตั้งต้องเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับการน าของเข้า การส่ง
ของออก กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการอุตสาหกรรม กิจการที่เกี่ยวกับการเพิ่ม
มูลค่าสินค้า หรือกิจการอื่นอันเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศตามที่
อธิบดีประกาศก าหนด

ปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข ............................................................................... 
ชื่อเอกสาร .................................................................................................................... 

ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากรหรือผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
ในเขตปลอดอากร ต้องจัดให้มีระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง และระบบควบคุม 
ทางศุลกากร ดังนี้ 
1. ระบบกำรควบคุมสินค้ำคงคลัง
.......... ระบบการควบคุมสินค้าคงคลังให้เป็นไปตามประกาศกรมศุลกากรว่าด้วย 
การก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าของระบบงานด้านการควบคุมทางศุลกากร เพื่อรองรับ
การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ 
2. ระบบควบคุมทำงศุลกำกร

1.1 ระบบควบคุมทางศุลกากรส าหรับสินค้าประเภท รถยนต์ใหม่ส าเร็จรูป
ตามประเภทพิกัดศุลกากร 8702 8703 และ 8704 
.......... ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้เป็นไปตามประกาศกรมศุลกากรว่าด้วย 
การก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าของระบบงานด้านการควบคุมทางศุลกากร เพื่อรองรับ
การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ 
.......... ระบบการถ่ายภาพและจัดเก็บภาพรถยนต์ใหม่ส าเร็จรูป ขณะผ่านประตูเข้า-
ออก รวมถึงต าแหน่งที่จอดรถ โดยต้องถ่ายภาพต าแหน่งที่จอดรถอย่างน้อยทุก ๆ 
เจ็ดวัน 
.......... ระบบตรวจจับสถานะต าแหน่งของรถยนต์ใหม่ส าเร็จรูป และต้องสามารถ
จัดเก็บและเรียกดูข้อมูล ประวัติ สถานะ ต าแหน่งของรถยนต์นั่งส าเร็จรูป 
ได้ตลอดเวลา (Real-Time System) 

1.2 ระบบควบคุมทางศุลกากรส าหรับสินค้าประเภทสุรา ไวน์ บุหรี่ หรือ 
ของที่มีความเสี่ยงตามประกาศก าหนดประเภทหรือชนิดแห่งของที่จะน าเข้าไปใน 
เขตปลอดอากรและการควบคุมของที่มีความเสี่ยง 
.......... ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้เป็นไปตามประกาศกรมศุลกากรว่าด้วย 
การก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าของระบบงานด้านการควบคุมทางศุลกากร เพื่อรองรับ
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การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ 
.......... ระบบการถ่ายภาพและจัดเก็บภาพสินค้า หรือรถบรรทุกสินค้า ขณะผ่านประตู
เข้า-ออก รวมถึงต าแหน่งที่จัดเก็บสินค้า โดยต้องถ่ายภาพต าแหน่งที่จัดเก็บสินค้า
อย่างน้อยทุก ๆ สิบสี่วัน  
.......... ระบบตรวจจับสถานะต าแหน่งสินค้า และต้องสามารถจัดเก็บและเรียกดูข้อมูล 
ประวัติ สถานะ ต าแหน่งของสินค้า ได้ตลอดเวลา (Real-Time System) 
.......... อุปกรณ์สายรัดนิรภัยที่ใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี (RFID Technology) หรือ
เทคโนโลยีอื่นที่สามารถระบุตัวตนของอุปกรณ์เช่นว่านั้นได้ ส าหรับสินค้าที่เป็นกล่อง 
หีบห่อ พาเลท (Pallet) หรือลักษณะที่ต้องมัดรวมสินค้านั้นไว้ด้วยกัน 

1.3 ระบบควบคุมทางศุลกากรส าหรับของทั่วไป 
.......... ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้เป็นไปตามประกาศกรมศุลกากรว่าด้วย 
การก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าของระบบงานด้านการควบคุมทางศุลกากร เพื่อรองรับ
การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ 
.......... ระบบการถ่ายภาพและจัดเก็บภาพสินค้า หรือรถบรรทุกสินค้า ขณะผ่านประตู
เข้า-ออก รวมถึงต าแหน่งที่จัดเก็บสินค้า โดยต้องถ่ายภาพต าแหน่งที่จัดเก็บสินค้า
อย่างน้อยทุก ๆ สามสิบวัน 
ทั้งนี้ ข้อมูลตามข้อ 2. ต้องเชื่อมโยงกับรายงานของระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง 
ตามข้อ 1 ได้ 
 
 
 ☐ เขตปลอดอำกร ณ สนำมบินระหว่ำงประเทศ หรือท่ำเรือรับอนุญำต หรือพื้นที่อื่น
ที่อธิบดีเห็นชอบ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี ้

(1) ☐ เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับการน าของเข้า การส่งของออก การถ่ายล า การ
ผ่านแดน การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการขนส่ง การเก็บรักษาสินค้า หรือกิจการ
ที่เกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าสินค้า ตามที่อธิบดีประกาศก าหนด 

(2) ☐ มีพื้นที่โรงพักสินค้าหรือที่มั่นคง ส าหรับตรวจและเก็บหรือตรวจปล่อยของ
น าเข้าหรือของส่งออกที่ยังมิได้เสียอากร 

ปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข ................................................................................. 
ชื่อเอกสาร ..................................................................................................................... 
 
 

 
☐เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
เงื่อนไข 
☐ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
เงื่อนไข 
 

 
 ☐ เขตปลอดอำกรเพื่อประกอบกิจกำรประเภทปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีที่เป็น
ของเหลว  
☐  มีลักษณะบริการสาธารณะหรือสามารถให้บริการสาธารณะได้ โดยรับเก็บ
ปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีที่เป็นของเหลว หรือผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมหรือปิโตร
เคมีที่เป็นของเหลว หรือผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีที่เป็นของเหลวกับ
วัสดุอื่น หรือด าเนินการอื่นใด  
☐ ถังส าหรับเก็บปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีที่เป็นของเหลวต้องมีปริมาตรความจุรวมกัน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนลูกบาศก์เมตรหรือหนึ่งร้อยล้านลิตร 
☐ ท่อ ทาง หรือที่ ซึ่งใช้ส าหรับเก็บรักษา ขนย้าย หรือขนส่ง เป็นส่วนหนึ่งของเขต
ปลอดอากร 

 
☐เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
เงื่อนไข 
☐ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
เงื่อนไข 
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ปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข ................................................................................. 
ชื่อเอกสาร ..................................................................................................................... 
 
  
☐  เขตปลอดอำกรเพื่อประกอบกิจกำรอื่นที่เป็นประโยชน์แก่กำรเศรษฐกิจของ
ประเทศ ต้องมีสถานที่ที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่อธิบดีเห็นว่าเหมาะสมและสามารถควบคุม
การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรได้ และต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากหน่วยงาน
ซึ่งมีอ านาจพิจารณาอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเขต
ปลอดอากร 
ปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข ................................................................................. 
ชื่อเอกสาร ..................................................................................................................... 
 

 
☐เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
เงื่อนไข 
☐ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
เงื่อนไข 
 

หมำยเหตุ : ในกรณีมีควำมจ ำเป็นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ ให้อธิบดีผ่อนผันหลักเกณฑ์ 
และเง่ือนไขของผู้ขอรับอนุญำตจัดตั้งเขตปลอดอำกรเพ่ือกำรประกอบพำณิชยกรรม และเขตปลอดอำกร ณ สนำมบิน
ระหว่ำงประเทศ หรือท่ำเรือรับอนุญำต 
 

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 าความผิดตามวรรคหนึ่งต้องระวางโทษ
เช่นเดียวกัน (นัยตามมาตรา 204 พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560) 

 


	undefined_2: 
	undefined_3: 
	fill_10: 
	fill_11: 
	fill_12: 
	fill_13: 
	fill_14: 
	fill_15: 
	fill_16: 
	fill_17: 
	fill_18: 
	fill_19: 
	fill_20: 
	fill_21: 
	fill_22: 
	fill_23: 
	fill_24: 
	fill_25: 
	fill_26: 
	fill_27: 
	fill_28: 
	fill_1_3: 
	fill_2_3: 
	fill_1_4: 
	fill_2_4: 
	fill_3_4: 
	fill_5_2: 
	fill_6_2: 
	fill_1_5: 
	fill_2_5: 
	fill_1_6: 
	fill_2_6: 
	fill_1_7: 
	fill_2_7: 
	fill_3_7: 
	fill_4_5: 
	Text104: 
	Text105: 
	Text106: 
	Text107: 
	Text108: 
	Text109: 
	Text110: 
	Text111: 
	Text112: 
	Text113: 
	Text114: 
	Text118: 
	Text119: 
	Text123: 
	Text124: 
	Text125: 
	Check Box122: Off
	Check Box122a: Off
	Text126: 
	Text127: 
	Text128: 
	Check Box129: Off
	Check Box130: Off
	Check Box130a: Off
	Check Box130b: Off
	Check Box130c: Off
	Check Box130d: Off
	Check Box131: Off
	Check Box132: Off
	Check Box132a1: Off
	Check Box132a2: Off
	Check Box132a3: Off
	Check Box132a4: Off
	Check Box132a5: Off
	Check Box132a6: Off
	Check Box132a7: Off
	Check Box132a8: Off
	Check Box132s9: Off
	Check Box132a10: Off
	Check Box132a11: Off
	Check Box132a12: Off
	Check Box132a13: Off
	Check Box132a14: Off
	Check Box132a15: Off
	Check Box133: Off
	Check Box133a1: Off
	Check Box133a2: Off
	Check Box133a3: Off
	Check Box134: Off
	Check Box136: Off
	Check Box137: Off
	Check Box138: Off
	Check Box139: Off
	Text140: 
	Check Box131b1: Off
	Check Box134b1: Off
	Check Box134b2: Off
	Check Box134b3: Off
	Check Box136b1: Off
	Check Box136b2: Off
	Check Box136b3: Off
	Check Box136b4: Off
	Check Box137b1: Off
	Check Box137b2: Off
	Check Box137b3: Off
	Check Box137b4: Off
	Check Box138b2: Off
	Check Box138b1: Off
	Check Box138b3: Off
	Check Box138b4: Off
	Check Box138b5: Off
	Check Box138b6: Off
	Text141: 
	Text141b1: 
	Text141b2: 
	Text116: 
	Text120: 
	fill_6: 
	fill_9: 
	Text116w1: 
	Text116w2: 
	Text116w3: 
	Text116w4: 
	Text116w5: 
	Text116w6: 
	Text116w7: 
	Text116w8: 
	Text116w9: 
	Text120a1: 
	Text120a2: 
	Text120a3: 
	Text120a4: 
	Text120a5: 
	Text120a6: 
	Text120a7: 
	Text120a8: 
	Text120a9: 
	fill_6a1: 
	fill_9a2: 
	fill_9a3: 
	fill_6s1: 


