
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรจดัต ัง้โรงพกัสนิคำ้เพือ่ตรวจปลอ่ยของขำเขำ้และบรรจขุองขำออกที่

ขนสง่โดยระบบคอนเทนเนอรน์อกเขตทำ่เรอืรบัอนญุำต (รพท./Inland Container Depot: 

ICD) (N) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. หลกัการ 

1.1 การจัดตัง้โรงพักสนิคา้เพือ่ตรวจปลอ่ยของขาเขา้และบรรจขุองขาออกทีข่นสง่โดยระบบคอนเทนเนอรน์อกเขตทา่เรอื

รับอนุญาต (รพท./ICD) จัดตัง้ขึน้โดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญัตศิลุกากร พุทธศกัราช 2560 ซึง่บญัญัตวิา่ 

มาตรา 111 วรรค 2 การจัดตัง้โรงพักสนิคา้หรอืทีม่ั่นคงใหด้ าเนนิการไดเ้พือ่เป็นสถานทีส่ าหรับตรวจ เก็บ หรอืตรวจปลอ่ย 

ของน าเขา้หรอืของสง่ออกทียั่งมไิดเ้สยีอากร 

มาตรา 112 ผูใ้ดประสงคจ์ะจัดตัง้คลงัสนิคา้ทณัฑบ์น โรงพักสนิคา้ ทีม่ั่นคง หรอืทา่เรอืรับอนุญาต ตอ้งไดรั้บใบอนุญาต

จากอธบิด ี

การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึง่ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีก่ าหนดในกฎกระทรวง และ

เมือ่ไดรั้บอนุญาตแลว้จงึจะด าเนนิการจัดตัง้คลงัสนิคา้ทณัฑบ์น โรงพักสนิคา้ ทีม่ั่นคง หรอืทา่เรอืรับอนุญาตนัน้ได ้

ในระหวา่งทีม่กีารยืน่ค าขออนุญาตจัดตัง้โรงพักสนิคา้ ทีม่ั่นคง หรอืทา่เรอืรับอนุญาต หากอธบิดเีห็นวา่มคีวามจ าเป็นอาจ

อนุญาตใหจั้ดตัง้โรงพักสนิคา้ ทีม่ั่นคง หรอืทา่เรอืรับอนุญาตชัว่คราวไปพลางกอ่นได ้โดยผูข้อรับใบอนุญาตตอ้งแสดงแผนผัง

เกีย่วกบัสถานทีต่ัง้และด าเนนิการตามหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

1.2 ของทีน่ าเขา้มาทางทะเลและขนยา้ยมาเก็บรักษาไวท้ี ่รพท./ICD ใหถ้อืวา่ ความรับผดิในอนัจะตอ้งเสยีภาษีส าหรับ

ของนัน้เกดิขึน้เมือ่เรอืซึง่น าของนัน้ไดเ้ขา้มาในเขตทา่ทีจ่ะขนถา่ยของขึน้จากเรอื หรอืทา่ทีม่ชี ือ่สง่ของถงึ สว่นการสง่ออกทาง

ทะเลใหถ้อืวา่ความรับผดิในอนัจะตอ้งเสยีภาษีส าหรับของนัน้เกดิขึน้เมือ่เรอืทีจ่ะสง่ของออกนัน้ไดอ้อกจากเขตทา่สดุทา้ยเพือ่ไป

จากราชอาณาจักร 

ของน าเขา้ทางบกและขนยา้ยมาเก็บรักษาไวท้ี ่รพท./ICD ใหถ้อืวา่ความรับผดิในอนัจะตอ้งเสยีภาษีส าหรับของนัน้

เกดิขึน้ในเวลาทีย่านพาหนะซึง่น าของนัน้ไดเ้ขา้มาถงึเขตดา่นพรมแดน สว่นการสง่ออกทางบกใหถ้อืวา่ความรับผดิในอนัจะตอ้ง

เสยีภาษีส าหรับของนัน้เกดิขึน้เมอืยานพาหนะทีจ่ะสง่ของออกนัน้ ไดอ้อกจากเขตดา่นพรมแดนเพือ่ไปจากราชอาณาจักร 

1.3 ของขาเขา้และของขาออก ทีจ่ะไดรั้บอนุญาตใหน้ าเขา้เก็บหรอืบรรจเุพือ่ออกใน รพท./ICD ตอ้งเป็นของทีน่ าเขา้

หรอืสง่ออกทีข่นสง่โดยระบบคอนเทนเนอร ์

 

2. หลกัเกณฑ ์ 

การขออนุญาตการจัดตัง้โรงพักสนิคา้เพือ่ตรวจปลอ่ยของขาเขา้และบรรจขุองขาออกทีข่นสง่โดยระบบคอนเทนเนอรน์อก

เขตทา่เรอืรับอนุญาต (รพท./Inland Container Depot: ICD) จะตอ้งปฏบิัตติาม ประกาศกรมศลุกากรที ่136/2561 ลงวนัที ่8 

พฤษภาคม 2561 ดงันี ้

2.1 หลกัเกณฑก์ารขอใบอนุญาต 

(1) ผูย้ืน่ค าขอตอ้งเป็นรัฐวสิาหกจิ สว่นราชการ หรอืบรษัิท หรอืหา้งหุน้สว่นนติบิคุคลทีม่ทีนุจดทะเบยีน ซึง่จะตอ้งมี

คณุสมบัต ิดงันี้ 

(1.1) มทีนุจดทะเบยีนช าระแลว้ไมต่ า่กวา่ 60 ลา้นบาท 

(1.2) ผูย้ืน่ค าขอตอ้งไมเ่คยมปีระวตักิารกระท าความผดิอย่างรา้ยแรงตามกฎหมายวา่ดว้ยศลุกากร และ

กฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกับการศลุกากรยอ้นหลงัสามปี นับแตว่นัทีย่ืน่ค าขอ ทัง้นี ้การกระท าความผดิอยา่งรา้ยแรง ตามกฎหมาย

ใหห้มายความถงึ การกระท าความผดิใดๆ ก็ตามทีก่ฎหมายไดบ้ญัญัตใิหต้อ้งรับโทษจ าคกุรวมอยูด่ว้ย 

(1.3) ผูย้ืน่ค าขอตอ้งเป็นบรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นนติบิคุคลทีป่ระกอบกจิการขนสง่สนิคา้ระหวา่งประเทศหรอื

บรษัิท หรอืหา้งหุน้สว่นนติบิคุคลทีป่ระกอบกจิการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกับการขนสง่สนิคา้ระหวา่งประเทศเพือ่การน าเขา้ หรอืการ

สง่ออก และมสีญัญาจะร่วมลงทนุกับผูท้ีม่ปีระสบการณ์และความช านาญในกจิการดงักลา่ว โดยบรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นนติบิคุคล

ที ่ขอจัดตัง้โรงพักสนิคา้นัน้ตอ้งมผีูถ้อืหุน้ทีม่สีญัชาตไิทยไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 51 ของทนุจดทะเบยีน โดยไมม่ขีอ้จ ากดัในการออก

เสยีงลงมตขิองผูถ้อืหุน้ 

(1.4) เป็นบรกิารสาธารณะ 

(2) ผูย้ืน่ค าขอตอ้งมกีรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครอง หรอืมสีทิธใินการใชพ้ืน้ทีท่ีข่อจัดตัง้โดยชอบดว้ยกฎหมาย หรอื

ในกรณีทีด่นิทีข่อจัดตัง้มกีารจดทะเบยีนจ านอง ผูรั้บจ านองจะตอ้งมหีนังสอืของผูรั้บจ านองแสดงความยนิยอมใหด้ าเนนิการ

จัดตัง้โรงพักสนิคา้เพือ่ตรวจปลอ่ยของขาเขา้และบรรจขุองขาออกขนสง่โดยระบบคอนเทนเนอรน์อกเขตทา่เรอืรับอนุญาต 

(3) ผูย้ืน่ค าขอตอ้งไมเ่ป็นผูอ้ยู่ระหวา่งถกูสัง่พักใชใ้บอนุญาตประเภททีไ่ดย้ืน่ขออนุญาต 



(4) ผูย้ืน่ค าขอตอ้งไมเ่คยถูกเพกิถอนใบอนุญาตประเภททีไ่ดย้ืน่ขออนุญาต เวน้แตถ่กูเพกิถอนใบอนุญาตมาแลว้

กอ่นวนัยืน่ค าขอรับอนุญาตเกนิ 3 ปี และกรณีผูย้ืน่ค าขอเป็นนติบิคุคล ผูบ้รหิารของนติบิคุคลตอ้งไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มดงักลา่ว

ดว้ย 

 

3. เงือ่นไข 

3.1 สถานทีท่ีข่อจัดตัง้ตอ้งอยูใ่นบรเิวณทีเ่หมาะสม การคมนาคมสะดวก และสามารถเชือ่มโยงกบัโครงขา่ยการขนสง่

ตา่งๆ เชน่ ถนน รถไฟ หรอืทางน ้า มพีืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 50 ไร่ โดยตอ้งมรัีว้รอบขอบชดิ และประตเูขา้ - ออกทีม่ั่นคงแข็งแรงตามที่

กรมศลุกากรเห็นสมควร และตอ้งด าเนนิการดงันี้ 

(1) สถานทีต่ามขอ้ 3.1 ตอ้งแยกออกจากกนั และมลีักษณะดังนี ้

(1.1) สถานทีเ่ก็บและตรวจปลอ่ยของขาเขา้ ตอ้งจัดใหม้ ี

1) โรงพักสนิคา้ส าหรับเก็บรักษาของขาเขา้ (In bound Container Freight Station- In bound-CFS) ภายในโรงพักสนิคา้ตอ้ง

จัดใหม้ทีีเ่ก็บของมคีา่ ทีเ่ก็บของแตกหักเสยีหาย และทีเ่ก็บของตกคา้ง แยกไวเ้ป็นสดัสว่น และตอ้งม ี

ก. ลานตรวจปลอ่ยของขาเขา้ทีม่ผีูรั้บตราสง่หลายรายในหนึง่คอนเทนเนอร ์(Less Container Load-LCL) อยา่งนอ้ย 12 ชอ่ง 

ข. ลานตรวจปลอ่ยของขาเขา้ทีม่ผีูรั้บตราสง่รายเดยีวในหนึง่คอนเทนเนอร ์(Full Container Load-LCL) อยา่งนอ้ย 6 ชอ่ง 

ค. ลานส าหรับรถบรรทกุขนถา่ยของทีต่รวจปลอ่ยแลว้อยา่งนอ้ย 12 ชอ่ง 

2) ลานวางคอนเทนเนอรข์าเขา้ (Container Yard-CY) 

3) ลานกลางแจง้ส าหรับวางสนิคา้สงูหรอืหนัก 

4) ลานหรอืทีพั่กสนิคา้อนัตราย 

(1.2) สถานทีต่รวจและบรรจขุองขาออก ตอ้งจัดใหม้ ี

1) โรงพักสนิคา้เพือ่การสง่ออก (Out bound Container Freight Station - Out bound CFS ) และตอ้งม ี

ก. ลานตรวจและบรรจขุองเขา้คอนเทนเนอรอ์ยา่งนอ้ย 10 ชอ่ง 

ข. ลานส าหรับรถบรรทกุขนถา่ยของสง่ออกอย่างนอ้ย 8 ชอ่ง 

2) ลานวางคอนเทนเนอรเ์ปลา่ 

3) ลานวางคอนเทนเนอรท์ีต่รวจบรรจขุองเรยีบรอ้ยแลว้ 

(2) ตอ้งจัดใหม้สีถานีตรวจสอบ (Checking Post) ทีช่อ่งทางเขา้-ออก และเครือ่งชัง่น ้าหนักรถบรรทกุคอนเทน

เนอรต์ัง้อยูใ่กลก้บัสถานตีรวจสอบ 

(3) ตอ้งจัดใหม้เีครือ่งมอืและอปุกรณ์เกีย่วกบัการเคลือ่นยา้ยคอนเทนเนอรท์ีม่ปีระสทิธภิาพและทนัสมัย เชน่ รถยก 

รกลากจงูและบรรทกุคอนเทนเนอร ์รถปัน้จ่ัน เครือ่งจักรกลส าหรับยกและเคลือ่นยา้ยคอนเทนเนอร ์หัวผา่ (YARD TRACTOR) 

ปลั๊กเสยีบคอนเทนเนอรท์ าความเย็น (Reefer Plugs) เป็นตน้ ใหเ้พยีงพอในการปฏบิตังิาน และตอ้งมเีครือ่งมอืควบคมุเสน้ทาง

การเดนิทางของยานพาหนะทีใ่ชใ้นการขนสง่คอนเทนเนอร ์(Computerized Vehicle Monitoring System) 

(4) ตอ้งจัดใหม้กีารเดนิรถภายในสถานทีส่ าหรับของขาเขา้และของขาออกแยกออกจากกนั เพือ่สะดวกในการ

ตรวจสอบของพนักงานศลุกากร 

(5) ตอ้งจัดใหม้สี ิง่อ านวยความสะดวกอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นใหพ้อเพยีง เชน่ ลานจอดรถลากและแคร่ (CHASIS) ลานจอด

รถบรรทกุ ลานจอดรถสว่นบคุคล และหอ้งน ้า เป็นตน้ 

(6) ตอ้งมรีะบบรักษาความปลอดภัยทกุดา้น เชน่ การป้องกนัอคัคภีัยและการดแูลทรัพยส์นิ โดยตอ้งมรีะบบผลติ

กระแสไฟฉุกเฉนิ (Emergency Generator System) ใหเ้พยีงพอ รวมทัง้สถานปฐมพยาบาล เป็นตน้ 

(7) ตอ้งจัดใหม้สีถานทีอ่นัสมควรเป็นทีท่ าการศลุกากร พรอ้มทัง้จัดใหม้เีครือ่งมอืเครือ่งใช ้เชน่ โตะ๊ เกา้อี ้ตูเ้ก็บ

เอกสาร โทรศพัท ์โทรสาร (FAX) เครือ่งคอมพวิเตอร ์สแกนเนอร ์เป็นตน้ ทีจ่ าเป็นแกก่ารปฏบิตัริาชการ เพยีงพอกบัจ านวน

พนักงานศลุกากร 

3.2 ตอ้งด าเนนิการกอ่สรา้งตามแบบแปลนแผนผังทีไ่ดย้ืน่ประกอบค าขอซึง่กรมศลุกากรเห็นชอบโดยตอ้งมรัีว้ลอ้มรอบ 

และประตเูขา้-ออกทีม่ั่นคงแข็งแรง มหีอ้งท างานส าหรับพนักงานศลุกากร และภายในหอ้งท างานตอ้งจัดหา เครือ่งคอมพวิเตอร์

ทีม่คีณุสมบตัติามทีก่รมศลุกากรก าหนด มรีะบบสือ่สารทีเ่ชือ่มโยงคอมพวิเตอรด์งักลา่วกบัระบบงานคอมพวิเตอรข์องศลุกากร 

เพือ่ใหพ้นักงานศลุกากรใชใ้นการก ากับ รพท./ICD 

3.3 มรีะบบกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด ทีส่ามารถบนัทกึภาพเหตกุารณ์บคุคล หมายเลขทะเบยีนยานพาหนะ หมายเลขตูค้อน

เทนเนอร ์หรอืของทีผ่า่นเขา้-ออก และสามารถตรวจสอบขอ้มูลภาพยอ้นหลงัไดไ้มน่อ้ยกวา่ 60 วนั พรอ้มจัดหาเครือ่งมอื

เครือ่งใชเ้พือ่สนับสนุนการปฏบิัตงิาน การเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจัดการ รพท./ICD รวมถงึมกีารก ากับดแูล รพท./ICD ใหม้ี

ความรอบคอบรัดกมุตามความจ าเป็นทีก่รมศลุกากรก าหนด 

 

 



4. ในกรณีมคีวามจ าเป็นเพือ่สง่เสรมิและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศใหอ้ธบิดผีอ่นผันหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขผู ้

ขอรับใบอนุญาตตามประเภทและขนาดของกจิการได ้

 

5. วธิกีาร 

5.1 การขออนุญาต 

ใหผู้ย้ืน่ค าขอยืน่ค าขอใบอนุญาต พรอ้มดว้ยเอกสารและหลักฐาน ณ ส านักสทิธปิระโยชน์ทางภาษีอากร หรอืดา่น

ศลุกากร หรอืส านักงานศลุกากรทีก่ ากับดแูลพืน้ที ่

ในระหวา่งยืน่ค าขออนุญาตจัดตัง้ รพท./ICD หากผูข้อใบอนุญาตมกีารรอ้งขอ และอธบิดเีห็นวา่มคีวามจ าเป็นอาจอนุญาต

ใหจั้ดตัง้เป็นการชัว่คราวไปพลางกอ่นก็ได ้

5.2 การอนุญาต 

เมือ่พนักงานศลุกากรตรวจสอบรายละเอยีดในค าขอ เอกสารและหลักฐาน หากเห็นวา่ไมถู่กตอ้งหรอืไมค่รบถว้น จะมี

หนังสอืแจง้ผูย้ืน่ค าขอทราบพรอ้มดว้ยเหตผุลเพือ่ด าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิค าขอ จัดสง่เอกสาร หรอืหลกัฐานใหถ้กูตอ้งครบถว้น 

ภายใน 15 วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บหนังสอืแจง้ และมหีนังสอืตดิตามทวงถามอกี 1 ครัง้ หากครบก าหนดเวลา 15 วนั นับแตว่นัที่

ไดรั้บหนังสอืตดิตามทวงถาม หากผูย้ืน่ค าขอไมแ่กไ้ขเพิม่เตมิค าขอ หรอืไมจั่ดสง่เอกสารหรอืหลกัฐานใหถ้กูตอ้งและครบถว้น 

ใหถ้อืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ พนักงานศลุกากรจะยกค ารอ้งและมหีนังสอื แจง้ผูย้ืน่ค าขอทราบ 

เมือ่รายละเอยีดในค าขอ เอกสารและหลักฐานถกูตอ้งและครบถว้น พนักงานศลุกากรจะพจิารณาตรวจสอบ หลักเกณฑ์

และเงือ่นไขตามทีก่ าหนด พรอ้มไปตรวจสอบสถานทีท่ีข่อจัดตัง้ และสรุปขอ้เท็จจรงิพรอ้มความเห็นเสนออธบิด ีเพือ่พจิารณา 

และมหีนังสอืแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบ 

ในกรณีทีอ่ธบิดมีคี าสัง่ไม่ออกใบอนุญาต พนักงานศลุกากรจะมหีนังสอืแจง้แกผู่ย้ืน่ค าขอทราบ พรอ้มดว้ยเหตผุลและ

สทิธอิทุธรณ์ ทัง้นี ้ผูย้ืน่ค าขอมสีทิธอิทุธรณ์ตอ่กรมศลุกากรภายใน 30 วนั นับแตว่นัทีไ่ดรั้บหนังสอืแจง้ค าสัง่ ไม่ออกใบอนุญาต 

5.3 การออกใบอนุญาต 

เมือ่ไดรั้บหนังสอืแจง้ค าสัง่ออกใบอนุญาต ผูย้ืน่ค าขอตอ้งมาช าระคา่ธรรมเนยีมใบอนุญาต และขอรับใบอนุญาตภายใน 

30 วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บหนังสอืแจง้ หากไมด่ าเนนิการภายในก าหนดเวลาดงักลา่ว ใหถ้อืวา่สละสทิธ ิการเป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาต

จัดตัง้ รพท./ICD 

อธบิดจีะออกใบอนุญาต พรอ้มมหีนังสอืแจง้ก าหนดเงือ่นไขใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตจัดตัง้ รพท./ICD ตอ้งด าเนนิการดา้น

สถานที ่เครือ่งมอื เครือ่งใช ้และระบบควบคมุส าหรับสนับสนุนการปฏบิตังิานภายใน รพท./ICD ภายใน 90 วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บ

ใบอนุญาต 

กรณีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตไมด่ าเนนิการตามเงือ่นไขทีก่ าหนด อธบิดจีะมหีนังสอืแจง้เตอืนใหด้ าเนนิการภายในระยะเวลาที่

ก าหนด หากผูไ้ดรั้บใบอนุญาตไมด่ าเนนิการดงักลา่ว โดยไมม่เีหตอุนัสมควร ใหอ้ธบิดมีคี าสัง่เพกิถอนใบอนุญาต เวน้แตผู่ไ้ดรั้บ

ใบอนุญาตมเีหตผุลความจ าเป็น อาจพจิารณา อนุญาตใหข้ยายระยะเวลาไดต้ามทีเ่ห็นสมควร ทัง้นี ้ภายในระยะเวลาไมเ่กนิ 1 ปี

นับแตว่นัทีไ่ดรั้บใบอนุญาต 

5.4 การเปิดด าเนนิการ 

เมือ่ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตด าเนนิการตามเงือ่นไขทีก่ าหนดในขอ้ 5.3 แลว้ ตอ้งยืน่หนังสอืขอเปิดด าเนนิการ รพท./ICD ตอ่

ส านักสทิธปิระโยชน์ทางภาษีอากร หรอืดา่นศลุกากร หรอืส านักงานศลุกากรทีก่ ากับดแูลพืน้ที ่เพือ่ตรวจสอบความพรอ้มของ

สถานทีท่ีข่ออนุญาตจัดตัง้ หากเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีก่ าหนดครบถว้น จะมหีนังสอืแจง้ใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตตอ้ง

มาท าสญัญาประกนัและทณัฑบ์น วางหนังสอืค ้าประกนัของธนาคาร และช าระคา่ธรรมเนยีมรายปีตามอัตราทีก่ าหนดใน

กฎกระทรวง และพนักงานศลุกากรจะมหีนังสอืแจง้อนุญาตใหเ้ปิดด าเนนิการ สง่มอบสญัญาประกนัและ ทณัฑบ์น และแบบแปลน

แผนผัง ทัง้นี ้ตอ้งด าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายในก าหนด 15 วนันับแตว่นัทีต่รวจสอบวา่สถานที ่มคีวามพรอ้มในการเปิด

ด าเนนิการ และผูไ้ดรั้บใบอนุญาตไดม้าท าสญัญาประกนัและทณัฑบ์น วางหนังสอืค ้าประกนั ของธนาคาร และช าระคา่ธรรมเนยีม

รายปีเรยีบรอ้ยแลว้ 

กรณีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตด าเนนิการไมค่รบถว้นตามเงือ่นไขทีก่ าหนด หรอืสถานทีย่ังไมพ่รอ้มทีจ่ะเปิดด าเนนิการ พนักงาน

ศลุกากรจะมหีนังสอืแจง้ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตด าเนนิการปรับปรุงแกไ้ขใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาทีก่ าหนด เมือ่ด าเนนิการแกไ้ข

แลว้เสร็จใหป้ฏบิตัเิชน่เดยีวกับวรรคแรก 

 

6. การท าสญัญาประกนัและทัณฑบ์นและการวางค ้าประกนั 

6.1 เมือ่ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตพรอ้มทีจ่ะเปิดด าเนนิการตอ้งท าสญัญาประกนัและทณัฑบ์น เพือ่ประกนัความเสยีหาย ทีอ่าจ

เกดิแกก่รมศลุกากร และเพือ่ผูกพันใหป้ฏบิตัติามระเบยีบขอ้บังคบัทีก่รมศลุกากรก าหนดขึน้ 

6.2 ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตตอ้งวางหนังสอืค ้าประกนัของธนาคารจ านวน 25 ลา้นบาท 



6.3 ผูข้นสง่ของโดยระบบคอนเทนเนอรร์ะหวา่งดา่นศลุกากร หรอืส านักงานศลุกากรทีน่ าเขา้-สง่ออกกับ รพท./ICD ตอ้ง

ไดรั้บอนุญาตและไดท้ าสญัญาประกนัทณัฑบ์นไวต้อ่กรมศลุกากร โดยมหีนังสอืค ้าประกนัของธนาคาร (Bonded Carrier) ไวต้อ่ 

กรมศลุกากร ในวงเงนิประกนัไมต่ า่กวา่ 10 ลา้นบาท และตอ้งขนสง่ของตามเสน้ทางทีก่รมศลุกากรประกาศก าหนดเทา่นัน้ 

ในกรณีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตใหจ้ัดตัง้ รพท./ICD ประสงคเ์ป็นผูข้นสง่ของโดยระบบคอนเทนเนอรร์ะหวา่งดา่นศลุกากร หรอื

ส านักงานศลุกากรทีน่ าเขา้-สง่ออกกับ รพท./ICD ใหท้ าสญัญาประกนัทณัฑบ์นไวต้อ่ กรมศลุกากร โดยสามารถใชห้นังสอืค ้า

ประกนัของธนาคาร (BONDED CARRIER) ฉบับเดยีวกนักบัทีใ่หไ้วต้อ่กรมศลุกากรในการเปิดด าเนนิการ รพท./ICD ได ้

 

7. การออกใบแทนใบอนุญาต 

ในกรณีทีใ่บอนุญาตจัดตัง้ รพท./ICD สญูหาย ถกูท าลาย หรอืช ารุดในสาระส าคัญ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตตอ้งยืน่ค าขอรับใบ

แทนใบอนุญาตตอ่ส านักสทิธปิระโยชนท์างภาษีอากร หรอืดา่นศลุกากร หรอืส านักงานศลุกากรทีก่ ากบัดแูลพืน้ที ่พรอ้มดว้ย

เอกสารและหลักฐานตามทีร่ะบใุนแบบค าขอรับใบแทนใบอนุญาต ภายใน 15 วนันับแตว่นัทีไ่ดท้ราบถงึการสญูหายหรอืถูก

ท าลายหรอืช ารุดในสาระส าคัญ 

เมือ่พนักงานศลุกากรตรวจสอบค าขอ เอกสารหลกัฐาน หากพบวา่ถูกตอ้งครบถว้น ใหอ้อกใบแทนใบอนุญาตใหแ้กผู่ย้ืน่

ค าขอ โดยใหใ้ชแ้บบใบอนุญาตเดมิและระบคุ าวา่ &ldquo;ใบแทน&rdquo; ดว้ยตวัอกัษรสแีดงก ากบัไว ้ดา้นบนของใบอนุญาต 

 

8. หนา้ทีค่วามรับผดิชอบของผูไ้ดรั้บใบอนุญาต 

8.1 ช าระคา่ธรรมเนยีมใบอนุญาตและคา่ธรรมเนยีมรายปีตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง ทัง้นี ้การช าระคา่ธรรมเนยีมรายปี

ของปีถัดไปตอ้งช าระกอ่นวนัที ่1 มกราคมของปีทีต่อ้งช าระคา่ธรรมเนยีมนัน้ และคา่ธรรมเนียมรายปีจะสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม

ของทกุปี 

8.2 แสดงใบอนุญาตหรอืใบแทนใบอนุญาตไวใ้นทีเ่ปิดเผยเห็นไดง้า่ย ณ รพท./ICD ของผูไ้ดรั้บใบอนุญาตนัน้ 

 

9. การแจง้เลกิการด าเนนิการ รพท./ICD 

กรณีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตมคีวามประสงคจ์ะเลกิการด าเนนิการ ใหย้ืน่ค าขอแจง้เลกิการด าเนนิการ ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 

วนักอ่นวนัทีจ่ะเลกิการด าเนนิการตอ่ส านักสทิธปิระโยชน์ทางภาษีอากร หรอืดา่นศลุกากร หรอืส านักงานศลุกากรทีก่ ากบั 

รพท./ICD และปฏบิตัดิงันี้ 

(1) ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตตอ้งหยดุการด าเนนิการตามทีไ่ดรั้บอนุญาต และใหข้องทีเ่ก็บใน รพท./ICD เป็นของตกคา้ง ซึง่

กรมศลุกากรจะด าเนนิการน าออกขายทอดตลาด หรอืท าลาย หรอืใหผู้น้ าของเขา้หรอืผูข้นสง่ สง่ของออกไปนอกราชอาณาจักร 

แลว้แตก่รณี 

(2) ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตตอ้งช าระคา่ภาษีอากร ตลอดจนคา่ภาระตดิพันทีม่อียู่กบักรมศลุกากรใหค้รบถว้น 

(3) กรมศลุกากรจะยกเลกิใบอนุญาต ซึง่จะสิน้สดุลงนับแตว่นัทีไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ลกิการด าเนนิการ 

 

10. การพักใชแ้ละเพกิถอนใบอนุญาตโรงพักสนิคา้เพือ่ตรวจปลอ่ยของขาเขา้และบรรจขุองขาออกทีข่นสง่โดยระบบคอนเทน

เนอรน์อกเขตทา่เรอืรับอนุญาต (รพท./Inland Container Depot: ICD) 

10.1 การพักใชใ้บอนุญาต 

(1) กรณีทีส่ านักสทิธปิระโยชน์ทางภาษีอากร หรอืดา่นศลุกากร หรอืส านักงานศลุกากรทีก่ ากับดแูลตรวจสอบพบวา่

ผูไ้ดรั้บใบอนุญาต ไม่ปฏบิตัหิรอืปฏบิัตไิมถู่กตอ้งตามพระราชบญัญัตศิลุกากร พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ประกาศ ระเบยีบ ค าสัง่ 

ขอ้บงัคับ หรอืเงือ่นไขในการอนุญาต ใหพ้นักงานศลุกากรมหีนังสอืแจง้ใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตปฏบิตัหิรอืแกไ้ขปรับปรุงใหถ้กูตอ้ง

ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

หากผูไ้ดรั้บใบอนุญาตไม่ปฏบิัตหิรอืปฏบิัตไิมถ่กูตอ้ง เมือ่พน้ระยะเวลาทีก่ าหนดตามวรรคแรกใหพ้นักงานศลุกากรมี

หนังสอืแจง้เตอืนใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตด าเนนิการใหถ้กูตอ้งภายใน 30 วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บหนังสอืแจง้เตอืน 

เมือ่พน้ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตยังไม่ปฏบิตัหิรอืปฏบิตัไิมถ่กูตอ้งตามหนังสอืแจง้เตอืน 

อธบิดจีะสัง่พักใชใ้บอนุญาตพรอ้มทัง้ระงับการใชส้ทิธปิระโยชนท์างภาษีอากรเป็นการชัว่คราวไมเ่กนิ 60 วนั ทัง้นี ้ผูไ้ดรั้บ

ใบอนุญาตซึง่ถูกพักใชใ้บอนุญาตตอ้งหยดุด าเนนิการ เพือ่แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัตศิลุกากร พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง 

ประกาศ ระเบยีบ ค าสัง่ ขอ้บงัคบั หรอืเงือ่นไขในการอนุญาต ตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

(2) กรณีทีผู่ถ้กูพักใชใ้บอนุญาตไดป้ฏบิตัถิูกตอ้งตามพระราชบญัญัตศิลุกากร พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ประกาศ 

ระเบยีบ ค าสัง่ ขอ้บงัคบั หรอืเงือ่นไขในการอนุญาต ใหพ้นักงานศลุกากรพจิารณาเสนออธบิดใีหส้ัง่ยกเลกิค าสัง่พักใชใ้บอนุญาต

กอ่นก าหนดเวลาได ้

 

 



10.2 การเพกิถอนใบอนุญาต 

อธบิดมีอี านาจสัง่เพกิถอนใบอนุญาต เมือ่ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตกระท าการอยา่งหนึง่อยา่งใด ดงัตอ่ไปนี้ 

(1) ไมด่ าเนนิการภายในก าหนด 90 วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บใบอนุญาต หรอืหยุดด าเนนิการตดิตอ่กนัเกนิกวา่ 180 วนั

โดยไม่ไดแ้จง้ใหก้รมศลุกากรทราบ เวน้แตใ่นกรณีทีผู่ไ้ดรั้บใบอนุญาต ยืน่หนังสอืแสดงเหตผุลและความจ าเป็นกอ่นสิน้

ระยะเวลาดงักลา่ว อธบิดจีะมคี าสัง่ขยายเวลาออกไปไดต้ามความจ าเป็นก็ได ้

(2) ถกูพักใชใ้บอนุญาตตัง้แต ่2 ครัง้ขึน้ไป 

(3) ฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามค าสัง่พักใชใ้บอนุญาต 

(4) ไมช่ าระคา่ธรรมเนยีมรายปีตามทีก่ าหนด ภายในระยะเวลาทีอ่ธบิดมีหีนังสอืแจง้เตอืน 

10.3 อธบิดจีะมหีนังสอืแจง้ค าสัง่พักใชใ้บอนุญาตหรอืค าสัง่เพกิถอนใบอนุญาตใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตทราบ และปิด

ประกาศหนังสอืแจง้การพักใชใ้บอนุญาตหรอืเพกิถอนใบอนุญาตดงักลา่วไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ สถานทีท่ าการของผูไ้ดรั้บใบอนุญาต 

โดยใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตสง่มอบใบอนุญาตทีถ่กูเพกิถอนตอ่ดา่นศลุกากร หรอืส านักงานศลุกากร ทีก่ ากับดแูล หรอืส านักสทิธิ

ประโยชน์ทางภาษีอากร ภายใน 15 วนันับแตว่นัทีม่คี าสัง่เพกิถอนใบอนุญาต 

10.4 กรณีทีผู่ไ้ดรั้บใบอนุญาตถกูเพกิถอนใบอนุญาตตอ้งด าเนนิการเชน่เดยีวกบัการแจง้เลกิการด าเนนิการ 

 

11. การจัดเก็บเอกสาร 

(1) ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตตอ้งเก็บและรักษาบัญช ีเอกสาร หลักฐาน และขอ้มลูอืน่ใดทีเ่กีย่วกับการด าเนนิการโรงพักสนิคา้

เพือ่ตรวจปลอ่ยของขาเขา้และบรรจขุองขาออกทีข่นสง่โดยระบบคอนเทนเนอรน์อกเขตทา่เรอืรับอนุญาตไมน่อ้ยกวา่ 5ปีนับแต่

วนัทีน่ าของเขา้หรอืสง่ของออก 

(2) กรณีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตไดรั้บอนุญาตใหเ้ลกิการด าเนนิการ หรอืถูกเพกิถอนใบอนุญาต ตอ้งเก็บและรักษาบญัช ี

เอกสาร หลักฐาน และขอ้มลูดังกลา่วเป็นเวลา 2 ปีนับแตว่นัทีไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ลกิการด าเนนิการ หรอืถกูเพกิถอนใบอนุญาต 

 

หมายเหต ุ

*คา่ธรรมเนยีมคูม่อืส าหรับประชาชน 40 บาท/หนา้ 

** ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน

เรยีบรอ้ยแลว้ 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ -)  
กรมศลุกากร เลขที ่1 ถนนสนุทรโกษา เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 
10110/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ -)  
กองสทิธปิระโยชนท์างภาษีอากร หรอืส านักงานศลุกากร/ดา่น
ศลุกากรทีใ่หบ้รกิาร/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 25 วนัท าการ 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้หนา้ทีรั่บค ารอ้งขอจัดตัง้โรงพักสนิคา้เพือ่ตรวจปลอ่ยของขา

เขา้และบรรจขุองขาออกทีข่นสง่โดยระบบคอนเทนเนอรน์อก

เขตทา่เรอืรับอนุญาต (รพท./ICD) 
(หมายเหต:ุ -)  

3 วนัท าการ จดุรับค าขอของกรม
ศลุกากร 

 

2) กำรพจิำรณำ 

1. ตรวจสอบคณุสมบตั/ิเอกสารและหลักฐาน/สถานที/่การ
ปฏบิตัติามวธิกีาร 

2. อนุญาตใหจ้ัดตัง้ 
(หมายเหต:ุ -)  

15 วนัท าการ จดุรับค าขอของกรม

ศลุกากร 
 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

3) กำรพจิำรณำ 

จัดท าหนังสอืและสง่ใหผู้ข้อจัดตัง้ทราบทางไปรษณียต์อบรับ 
(หมายเหต:ุ -)  

7 วนัท าการ จดุรับค าขอของกรม

ศลุกากร 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(- ออกใหไ้วไ้มเ่กนิ 6 เดอืนนับแตว่นัยืน่ค าขอ 
- เจา้พนักงานศลุกากรจะถ่ายส าเนาเอกสารจากฉบบัจรงิ โดยผูย้ืน่ค าขอ

ตอ้งรับรองส าเนาโดยการเซ็นชือ่ตอ่หนา้เจา้พนักงานศลุกากร พรอ้ม

ประทับตรานติบิคุคล (ถา้ตอ้งประทบัตรานติบิคุคลตามทีก่ าหนดไวใ้น
หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล) 

- มวีตัถปุระสงคส์อดคลอ้งกบัการขอจัดตัง้  
- ระบสุถานทีท่ีข่อจัดตัง้ไวใ้นหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนฯ) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

2) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน ของผูแ้ทนนติบิุคคล กรณีเป็นบุคคลตำ่ง

ดำ้วใหใ้ชห้นงัสอืเดนิทำงพรอ้มใบอนุญำตท ำงำนในประเทศไทย
ของกรรมกำรผูม้อี ำนำจกระท ำกำรแทนบรษิทั 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(เจา้พนักงานศลุกากรจะถา่ยส าเนาเอกสารจากเอกสารฉบบั

จรงิ โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนาโดยการเซ็นชือ่ตอ่หนา้เจา้พนักงาน
ศลุกากรเทา่นัน้) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

ใบทะเบยีนภำษมีูลคำ่เพิม่ (แบบ ภ.พ.20) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 2 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กรมสรรพากร 

4) 
 

หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิ
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 2 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(- ออกใหไ้วไ้มเ่กนิ 6 เดอืนนับแตว่นัยืน่ค าขอ) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

5) 

 

บญัชรีำยชือ่ผูถ้อืหุน้ 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 2 ชดุ 

หมำยเหต ุ(- ออกใหไ้วไ้มเ่กนิ 6 เดอืนนับแตว่นัยืน่ค าขอ) 

- 

6) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ พรอ้มบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูม้อบ
อ ำนำจและผูร้บัมอบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 2 ชดุ 

หมำยเหต ุ(หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มตดิอากรแสตมป์ทีถ่กูตอ้งตาม
กฎหมาย) 

- 

7) 

 

เอกสำรแสดงรำยละเอยีดเกีย่วกบัระบบกำรควบคมุภำยใน 

ประกอบดว้ย - วธิกีำรเก็บรกัษำและระบบรกัษำควำมปลอดภยัใน
กำรเก็บรกัษำของในโรงพกัสนิคำ้/ทีม่ ัน่คง/ทำ่เรอืรบัอนุญำต - 

เง ือ่นไขในกำรเก็บรกัษำและเอำของออกจำกโรงพกัสนิคำ้/ที่

ม ัน่คง/ทำ่เรอืรบัอนุญำต - ระบบควบคมุของในโรงพกัสนิคำ้/ที่
ม ัน่คง/ทำ่เรอืรบัอนุญำต - ระบบกำรขนสง่เพือ่น ำของเขำ้ในหรอื

ออกจำกโรงพกัสนิคำ้/ทีม่ ัน่คง/ทำ่เรอืรบัอนุญำต 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 2 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

8) 

 

เอกสำรแสดงรำยละเอยีดเกีย่วกบัอุปกรณแ์ละเครือ่งมอืเครือ่งใช้

ส ำหรบัโรงพกัสนิคำ้/ทีม่ ัน่คง/ทำ่เรอืรบัอนุญำต 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 2 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

9) 

 

หนงัสอืส ำคญัแสดงกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองในพืน้ทีท่ ีข่อ

จดัต ัง้ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 2 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(- กรณีน าทีด่นิไปจ านอง ตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากผูรั้บ

จ านองใหน้ าทีด่นิดงักลา่วมาจัดตัง้คลงัสนิคา้ทณัฑบ์นได ้

- กรณีทีท่ีด่นิจัดตัง้ประกอบดว้ยโฉนดหลายฉบับ ใหบ้รษัิทแสดงแจก
แจงรายละเอยีดเป็นรูปภาพวา่พืน้ทีจ่ัดตัง้อยู่บนโฉนดใดบา้ง) 

- 

10) 
 

งบกำรเงนิตำมขอ้ก ำหนดของกระทรวงพำณชิยท์ีผ่ำ่นกำร
ตรวจสอบและรบัรองจำกผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตแลว้ ยอ้นหลงั 3 ปี 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 2 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(โดยไมม่ยีอดขาดทนุสะสม) 

- 

11) 

 

ภำพถำ่ยสขีองสถำนทีท่ ีข่อจดัต ัง้ พรอ้มพมิพค์ ำบรรยำยใตภ้ำพ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 2 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

12) 

 

แผนทีต่ ัง้สถำนทีข่อจดัต ัง้โดยสงัเขป ขนำด A4 (ไมเ่กนิ 22 x 30 

ซม.) 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 2 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

13) 
 

แบบแปลนแผนผงัแสดงพืน้ทีจ่ดัต ัง้ ขนำด A2 (ไมเ่กนิ 40 x 60 
ซม.) 

ฉบบัจรงิ 4 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

14) 
 

เอกสำรแสดงรำยละเอยีดวธิดี ำเนนิงำนของโรงพกัสนิคำ้ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 2 ชดุ 
หมำยเหต ุ(ลกัษณะของการบรกิาร กลุม่ผูใ้ชบ้รกิารสว่นใหญ่ จ านวน

คอนเทนเนอรท์ีส่ามารถใหบ้รกิารไดต้อ่ปี ฯลฯ) 

- 

15) 
 

เอกสำรแสดงระบบกำรขนสง่ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 2 ชดุ 

หมำยเหต ุ(ระบเุสน้ทางทีข่นสง่ระหวา่งทา่เรอืกับ รพท. เชน่ ทางบก 
ทางน ้า หรอืทางรถไฟ ด าเนนิการเองหรอืจา้งบคุคลภายนอกด าเนนิการ) 

- 

16) 
 

เอกสำรแสดงระบบกำรควบคมุคอนเทนเนอร ์เครือ่งมอืและ
อุปกรณเ์กีย่วกบัคอนเทนเนอร ์ตลอดจนเครือ่งทุน่แรง 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 2 ชดุ 
หมำยเหต ุ(เชน่ รถยก ลาก จูง บรรทกุคอนเทนเนอร ์รถปัน้จ่ัน 

เครือ่งจักรส าหรับยกและเคลือ่นยา้ยคอนเทนเนอร ์หัวผา่ (Yard 
Tractor) ปลั๊กเสยีบตูค้อนเทนเนอรท์าความเย็น (Reefer Plugs) เครือ่ง

ชัง่น ้าหนัก เป็นตน้ โดยระบจุ านวนและขนาดแตล่ะชนดิ) 

- 

17) 
 

เอกสำรแสดงขอ้มูลโรงพกัสนิคำ้ส ำหรบัเก็บรกัษำของเขำ้โรงพกั
สนิคำ้เพือ่กำรสง่ออก สถำนทีท่ ีเ่ก็บของมคีำ่ ของแตกหกัเสยีหำย 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ของตกคำ้ง 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 2 ชดุ 

หมำยเหต ุ(ระบจุ านวนและขนาด) 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ตำมกฎกระทรวงก ำหนดคำ่ธรรมเนยีมและยกเวน้คำ่ธรรมเนยีม

ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยศลุกำกร พ.ศ. ๒๕๖๐ ออกตำมควำมใน 

พ.ร.บ. ศลุกำกร พ.ศ. 2560 ลงวนัที ่13 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2560 
- ใบอนุญำต ฉบบัละ 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 10,000 บาท 

  

 

2) - คำ่ธรรมเนยีมรำยปี ปีละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 300,000 บาท 
  

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กลุม่คุม้ครองและสง่เสรมิจรยิธรรม กรมศลุกากร 

(หมายเหต:ุ (- ตดิตอ่ดว้ยตนเองในวนัและเวลาราชการ ณ กลุม่คุม้ครองและสง่เสรมิจรยิธรรม กรมศลุกากร 
เลขที ่1 ถนนสนุทรโกษา เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  
- โทรศพัทส์ายดว่นศลุกากร 1332 ในวนัและเวลาราชการ 
- โทรสาร หมายเลข 0 2667 6919 
- ไปรษณีย ์โดยท าเป็นหนังสอืสง่มาที ่กลุม่คุม้ครองและสง่เสรมิจรยิธรรม กรมศลุกากร เลขที ่1 ถนนสนุทรโกษา 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
- จดหมายอเิล็กทรอนกิส ์(e-mail) ที ่ctc@customs.go.th))  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

3) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ค าขอใบอนุญาตจัดตัง้โรงพักสนิคา้ ทีม่ั่นคง และทา่เรอืรับอนุญาต 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 01/03/2563 

http://www.info.go.th/

