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แนบท้ายประกาศกรมศุลกากรที่ 22/๒๕๖5 
ค ำขออนุญำตประกอบกิจกำรในเขตปลอดอำกร 

เขียนที่............................... 
วันที่.........เดือน............พ.ศ. ......... 

เรียน อธิบดีกรมศลุกำกรหรือผู้ที่อธบิดกีรมศลุกำกรมอบหมำย 
1.ข้อมูลทั่วไป        
ชื่อนิติบุคคล  .................................................................................................................. 
ชื่อภาษาอังกฤษ .............................................................................................................. 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ................................................................................................... 
ที่ตั้ง (ส ำนักงำนใหญ่) 
เลขที่ ............................ หมู่ท่ี ................. ตรอก/ซอย.................................................... 
ถนน ................................................. แขวง/ต าบล .........................................................
เขต/อ าเภอ .............................................. จังหวัด ..........................................................
รหัสไปรษณีย์ ......................... โทรศัพท์ ................................. โทรสาร.......................
e-mail ................................... 
ที่ตั้ง (สถำนที่ขอประกอบกิจกำรในเขตปลอดอำกร)  

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

 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรในเขตปลอดอำกร 
2.1 สถานที่ตั้งของเขตปลอดอากร 

☐ ก. ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

☐ ข. ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน 

☐ ค. ตั้งอยู่ในพื้นที่นอกจาก ก. และ ข. 
2.2 ขออนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร ชื่อ 
...................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
ขนาดพื้นที่ที่ขออนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร 

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

 
 
 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 

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

ค ำสั่งผู้มีอ ำนำจ 

☐อนุญาต 

☐ไม่อนุญาต 
ความเห็น............................................... 
...............................................................
............................................................... 
ลงชื่อ ..................................................... 
 (................................... ) 
ต าแหน่ง ................................................ 

 
 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

เลขที่รับ/วันที ่   
เจ้าหน้าที่ผู้รับ 
ลงชื่อ   

(  ) 

 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่บันทึกเพ่ิมเติม 
        
        
         



2 
 

ประเภทผู้ประกอบกิจกำร (ให้เลือกได้ 1 ข้อ) 

☐พาณิชยกรรม (51)    

☐อุตสาหกรรม (52)  

☐อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม (53)   

☐ครัวการบิน (54)  

☐ผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (55)  

☐ซ่อมหรือสร้างอากาศยานหรือเรือ (56) 

☐ปิโตรเลียม (57) 

☐อื่นๆ .............................................................................................................  

 

กลุ่มสินค้ำ/บริกำรที่เกี่ยวข้อง (ให้เรียงล าดับด้วยตัวเลข โดยหมายเลข 1 คือ กลุ่มสินค้า/บริการที่เกี่ยวข้องมากที่สุด ไล่ล าดับ
ต่อไป ซึ่งต้องสอดคล้องกับวัตถุที่ประสงค์ที่แจ้งไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า)  

.........อาหาร/เครื่องดื่ม/ยาสูบ 

.........อุตสาหกรรมเคมี/ปิโตรเลียม 

.........พลาสติก/เลนส์/กระจก 

.........เสื้อผ้า/สิ่งทอ/เครื่องเขียน/เครื่องอุปโภคบริโภค 

.........เครื่องประดับ/อัญมณี/โลหะ 

.........ของท าด้วยโลหะสามัญ 

.........เครื่องไฟฟ้า/เครื่องจักรกล 

.........ยานยนต์/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

.........อากาศยานและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 

.........เครื่องเรือน/เฟอร์นิเจอร์/เครื่องไม้/เครื่องหนัง 

.........ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ 

.........การกระจายสินค้า/Logistics/การแบ่งบรรจุ 

.........เบ็ดเตล็ด และอื่นๆนอกจากข้างต้น ได้แก่ ........................................................................................................................ 
โปรดอธิบำยประเภทกิจกำรของท่ำน  
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
(ตำมวัตถุประสงค์ข้อ........................................................................ของหนังสือรับรองที่แจ้งไว้กับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ) 
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3. กำรตรวจสอบคุณสมบัตติำมกฎกระทรวงกำรอนุญำตประกอบกิจกำรในเขตปลอดอำกร 
 
3.1 
☐เป็นนิติบุคคล โดยมีข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล ดังนี้ 
หนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) เลขที่ ........................... 
ออกให้ ณ วันที่ ...............................ทุนจดทะเบียน ............................................. บาท 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้วเป็นเงินจ านวน ............................................................... บาท  
ทะเบียนเลขที่ ............................................. วันที่จดทะเบียน ...................................... 
ปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข ................................................................................
ชื่อเอกสาร ..................................................................................................................... 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
 

☐เป็นไปตามคณุสมบัติ 
☐ไม่เป็นไปตามคุณสมบัติ 

 

3.๒ 
☐ มีผลก าไรสะสม เป็นเงินจ านวน .............................................................. บาท หรือ  
☐ มีผลขาดทุนสะสม เป็นเงินจ านวน ............................................................... บาท 
        ผลขาดทุนสะสมต่อทุนจดทะเบียนช าระแล้วเป็นเงิน คิดเป็นร้อยละ ................ 
☐ ก. เป็นกิจการมีฐานะการเงินมั่นคง โดยพิจารณาจากงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตรับรอง ที่ต้องไม่มีผลการด าเนินงานขาดทุนสะสมเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุน
จดทะเบียนที่ช าระเป็นเงินแล้ว 
ปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข ..................................................................................
ชื่อเอกสาร .......................................................................................................................
☐ ข. ขาดทุนสะสมเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน  
ปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข ..................................................................................
ชื่อเอกสาร ....................................................................................................................... 
☐ ค. ยังไม่มีงบการเงินที่ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตรับรอง 
จึงขอส่งรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการมาพร้อมนี้ 
ปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข ..................................................................................
ชื่อเอกสาร ....................................................................................................................... 

 

☐เป็นไปตามคณุสมบัติ 
☐ไม่เป็นไปตามคุณสมบัติ 
 

3.๓ 
☐ได้รับความยินยอมให้ประกอบกิจการจากผู้ไดร้ับใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร 
ปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข ..................................................................................
ชื่อเอกสาร ....................................................................................................................... 

 

☐เป็นไปตามคณุสมบัติ 
☐ไม่เป็นไปตามคุณสมบัติ 
 

3.๔ 
☐ เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรือพื้นที่ที่ขออนุญาตประกอบ
กิจการในเขตปลอดอากร 
ปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข ................................................................................
ชื่อเอกสาร ..................................................................................................................... 

 

☐เป็นไปตามคณุสมบัติ 
☐ไม่เป็นไปตามคุณสมบัติ 
 

3.๕ 
☐ ด าเนินกิจการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเขตปลอดอากร 
ปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข ................................................................................
ชื่อเอกสาร ..................................................................................................................... 
 

 

☐เป็นไปตามคณุสมบัติ 
☐ไม่เป็นไปตามคุณสมบัติ 
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3.๖ 
☐ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร 
☐เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร 
เมื่อ ........................ 
ปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข ................................................................................
ชื่อเอกสาร ..................................................................................................................... 
 

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

3.๗ 
☐ ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร เว้นแต่ 
ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแล้วเกินสามปีก่อนวันยื่นค าขอรับใบอนุญาต 
☐ เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร เมื่อ......................... 
ปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข ............................................................................... 
ชื่อเอกสาร ................................................................................................................... 
 

 

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

หมำยเหตุ : ไม่สำมำรถผ่อนผันได้ 
 
4. กำรตรวจสอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตำมกฎกระทรวงกำรอนุญำตประกอบกิจกำรในเขตปลอดอำกร 
 
4.1  

มีระบบการควบคุมสินค้าคงคลังที่เหมาะสมกับประเภทกิจการเกี่ยวกับการน า 
ของเข้า การส่งของออกและของคงเหลือ และสามารถจัดท ารายงานตามแบบ
มาตรฐานหรือระบบควบคุมที่ทันสมัยอย่างอื่น ทั้งนี้ ตามที่อธิบดีประกาศก าหนด 

กรณีเขตปลอดอากรเพื่อการประกอบพาณิชยกรรม ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง 
เขตปลอดอากรหรือผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร ต้องจัดให้มี
ระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง และระบบควบคุมทางศุลกากร ดังนี้ 

4.1.1 ระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง  
ต้องจัดให้มีระบบการควบคุมสินค้าคงคลังให้ เป็นไปตามประกาศ 

กรมศุลกากรว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าของระบบงานด้านการควบคุม 
ทางศุลกากร เพ่ือรองรับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ 

4.1.2 ระบบควบคุมทางศุลกากร 
- ระบบควบคุมทางศุลกากรส าหรับสินค้าประเภท รถยนต์ใหม่ส าเร็จรูป

ตามประเภทพิกัดศุลกากร 8702 8703 และ 8704 
(1) ต้องจัดให้มีระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้เป็นไปตามประกาศ

กรมศุลกากรว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าของระบบงานด้านการควบคุม 
ทางศุลกากร เพื่อรองรับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(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) 

 
☐เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
เงื่อนไข 
☐ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
เงื่อนไข 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ ......... 
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- 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 

(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 

- 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 4.1.2 ต้องเชื่อมโยงกับรายงานของระบบการควบคุม
สินค้าคงคลังตามข้อ 4.1.1 ได้ 
ชื่อระบบการควบคุมสินค้าคลัง .................................................................................... 
          โดยขอแจ้งชื่อผู้ประสานงานเพื่อทดสอบระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง ดังนี ้
นาย/นาง/นางสาว ............................................................โทร...................................... 
 
 
 
 



6 
 

4.2  
มีเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อให้พนักงานศุลกากรใช้สนับสนุน 
การปฏิบัติงาน เช่น ระบบการเก็บเอกสารข้อมูลการน าของเข้าและส่งของออก  
การจ าหน่ายในประเทศ การใช้สิทธิลดอัตราอากรและการยกเว้นอากร การท าลาย 
และระบบกล้องวงจรปิดที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น  

 
☐เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
เงื่อนไข 
☐ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
เงื่อนไข 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ ......... 
 

หมายเหตุ : ไม่สามารถผ่อนผันได ้
 ข้าพเจ้ารับทราบว่า  

(๑) ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งค าสั่งอนุญาตแล้ว จะต้องจัดท าสัญญาประกันและทัณฑ์บนเพื่อประกัน 
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมรายปีภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
หากไม่ด าเนินการหรือด าเนินการไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนด ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตและ 
ให้จ าหน่ายเรื่องออกจากสารบบ และข้าพเจ้ายินดีสละสิทธิในการเรียกร้องค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าธรรมเนียม
รายปีที่ช าระแก่กรมศุลกากรไว้แล้ว  
(๒) ข้าพเจ้าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับ ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศ  
กรมศุลกากรทั้งที่ใช้อยู่หรือที่จะออกไปใช้ต่อไปในภายหน้า ทั้งนี้ หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตาม ข้าพเจ้ายินยอมให้ 
กรมศุลกากรพิจารณาด าเนินการอื่นใดตามที่เห็นสมควรและยินยอมสละสิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  
ตามสัญญาและละเมิด  
(๓) อธิบดีมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตและมีอ านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามที่ก าหนดในมาตรา ๑๓๒ 133 134 
และ ๑๓๕ ของพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในค าขอ รายละเอียดการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร และ

เอกสารประกอบค าขอรับใบอนุญาตที่แนบมาพร้อมนี้ เป็นจริงทุกประการ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

ลงชื่อ ................................................... 
(................................... ) 
ประทับตรานิติบุคคล 

 
 
 
 
 
ค าเตือน : 

1. ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากรยื่น จัดให้ หรือยอมให้ผู้อื่นยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการในเขตปลอดอากรไม่ถูกต้องหรือไม่บริบูรณ์ อันอาจก่อให้เกิดความส าคัญผิดในรายละเอียดใด ๆ ที่ได้แสดงไว้
ในใบค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากรต่อพนักงานศุลกากร ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสน
บาท (นัยตามมาตรา 202 พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560) 
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2. ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากรแจ้งข้อความ ให้ถ้อยค า หรือตอบค าถามด้วยถ้อยค า  
อันเป็นเท็จ หรือไม่ตอบค าถามของพนักงานศุลกากรตามที่ พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560 ก าหนดให้ตอบ ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (นัยตามมาตรา 203 พ.ร.บ. ศุลกากร  
พ.ศ. 2560) 

3. ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากรปลอมหรือแปลงเอกสารที่ใช้ในการขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร หรือแก้ไขเอกสารที่ทางราชการออกให้ เพื่อประโยชน์ในการขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร หรือปลอมดวงตราลายมือชื่อ หรือเครื่องหมายอื่นใดของพนักงานศุลกากรที่ใช้
เพื่อการยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับ 
ไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
ผู้ใดใช้เอกสาร ดวงตรา ลายมือชื่อ หรือเครื่องหมาย ที่เกิดจากการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งต้องระวางโทษ
เช่นเดียวกัน (นัยตามมาตรา 204 พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560) 
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