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แบบแนบทายประมวลขอที ่5 01 10 05 
 

 
 
 

คําขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงพักสินคา ที่มั่นคง และทาเรือรับอนุญาต 
.................................. 

 
 เขียนที่ ................................................ 

วันที่ ............... เดือน ............................. พ.ศ. .................. 
 
 ดวย ขาพเจา...................(ชื่อนิติบุคคล)............................................................................................. ..... 
จดทะเบียนเปนนิติบุคคลเม่ือวันที่ .................................................ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี................................. 
สํานักงานต้ังอยูเลขท่ี ..................... หมูที ่........... ตรอก/ซอย ..................................... ถนน ............................. 
ตําบล/แขวง.............................................อําเภอ/เขต..................................................จังหวัด.......... .................... 
รหัสไปรษณีย …………………….. โทรศัพท ........................................ โทรสาร .......................................... 
โดย (1) ............................................................................. เลขประจําตัวประชาชน ..................................... 
 (2) ............................................................................. เลขประจําตัวประชาชน ..................................... 
 มีความประสงคขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง  (กรุณาเลือกเพียง 1 ขอ พรอมระบุรายละเอียดเพิ่มเติมใหครบถวน) 
   โรงพักสินคา  
  ที่มั่นคง   
   ทาเรือรับอนุญาต  
  โรงพักสินคาเพ่ือตรวจปลอยของขาเขาและบรรจุของขาออกท่ีขนสงโดยระบบคอนเทนเนอร 
  นอกเขตทาเรือรับอนุญาต (รพท./Inland Container Depot: ICD)  
  โรงพักสินคาบรรจุสินคาเขาคอนเทนเนอรเพ่ือการสงออก  
 โดยมีรายละเอียดการขอจัดตั้ง ดังนี้  

1. สถานที่ขอจัดตั้งอยูเลขท่ี ............ หมูที ่.......... ตรอก/ซอย .................. ถนน ................................. 
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด.............. ............................ 
รหัสไปรษณีย …………………….. โทรศัพท ................................................ โทรสาร ............................................. 
จํานวนเนื้อทีจ่ัดตั้ง ......................... ตารางเมตร หรือ .............. ไร .................. งาน .................. ตารางวา 
ซ่ึงต้ังอยูใกลกับ   ดานศุลกากร ................................. หรือ   สนามบินศุลกากร ……..………………….……… 
 2. เพ่ือประกอบกิจการ  
 มีความประสงคขอจัดตั้งเพ่ือประกอบกิจการ ................................................................ ......................... 
………………………(ระบุธุรกรรมทีจ่ะดําเนินการในโรงพักสินคา ที่มั่นคง และทาเรือรับอนุญาตน้ัน)...................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

 
หนวยงาน ............................................... 
รับที่ ........................ เวลา ..................... 
วันที่ ....................................................... 
เลข e-Office ......................................... 

(สําหรับเจาหนาที่กรอก) 
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 3. สิทธิในสถานท่ีขอจัดตั้ง 
  มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่.............................................................................................. 
  มีสิทธิครอบครอง ตามสัญญา................................................................................................ 
ลงวันที่..........................เดือน..........................พ.ศ. .......................... 
   อ่ืน ๆ (ระบุ) ................................................................................................. ........................ 
 4. ทุนจดทะเบียน 
 4.1 ทุนจดทะเบียนจํานวน..........................................หุนๆ ละ...........................บาท 
รวม.........................................................บาท 
 4.2 หุนชําระแลวจํานวน.............................................หุนๆ ละ...........................บาท  
รวม.........................................................บาท  
 5. ผูถือหุนและจํานวนหุนที่ถือ 
  5.1 ผูถือหุนที่มีสัญชาติไทย   จํานวน.....................ราย รวม............หุน ………………………. บาท 
  5.2 ผูถือหุนที่มีสัญชาติอ่ืน จํานวน.....................ราย รวม............หุน ………………………. บาท 
 6. ระบบดําเนินการดานพิธีการศุลกากร 
   ดําเนินการโดยพนักงานของตนเอง      วาจางบุคคลภายนอกดําเนินการ 
 ๗. ขาพเจาไมเปนผูอยูระหวางถูกพักใชใบอนุญาตประเภทที่ไดยื่นขอรับใบอนุญาต 
 ๘. ขาพเจาไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประเภทท่ีไดยื่นขอรับใบอนุญาต 
 ๙. ขาพเจาไดยื่นคําขอพรอมเอกสารหลักฐานประกอบคําขอรับใบอนุญาต พรอมท้ังระบุรายละเอียด
เพ่ิมเติมสําหรับการขอจัดตั้ง ตามแบบแนบทายมาพรอมนี้แลว  

  ขาพเจาขอรับรองวาเอกสารหลักฐานและขอความดังกลาวขางตนนี้ถูกตองและเปนจริงทุกประการ  
และเมื่อไดรับใบอนุญาตตามคํารองขอนี้แลว ขาพเจาจะดําเนินการกอสรางสถานที่ขอจัดตั้งโรงพักสินคา ที่มั่นคง  
และทาเรือรับอนุญาตใหแลวเสร็จภายใน .............. วัน นับแตวันที่ไดรับอนุญาต และจะปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยศุลกากร 
ระเบียบ ขอบังคับ ที่กรมศุลกากรกําหนด และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของกับกรมศุลกากรรวมตลอดจนถึงสัญญาประกัน 
และทัณฑบน ที่ใหไวตอกรมศุลกากรโดยเครงครัด หากมีการฝาฝนขาพเจายินยอมใหกรมศุลกากรยกเลิกการอนุมัติ 
ใหจัดตั้งโรงพักสินคา ที่มั่นคง และทาเรือรับอนุญาต หรือพิจารณาดําเนินการที่เห็นสมควร 
 
 ขอแสดงความนับถือ 

 
 

            (ลงชื่อ)................................................................ผูมีอํานาจลงนาม 
  (.........................................................) 
 ประทับตรานิตบิุคคล (ถาม)ี 
 
 
 
หมายเหตุ  โปรดกรอกขอมูลและทําเครื่องหมาย ลงใน  ใหถูกตองครบถวน 
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รายละเอียดเพิ่มเติมสําหรับการขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงพักสินคาเพ่ือตรวจปลอยของขาเขา 
และบรรจุของขาออกที่ขนสงโดยระบบคอนเทนเนอรนอกเขตทาเรือรับอนุญาต (รพท./Inland 
Container Depot: ICD) และการขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงพักสินคาบรรจุสินคาเขาคอนเทน
เนอรเพ่ือการสงออก 
   
 การขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงพักสินคาประเภทดังกลาวขางตน มีผูรวมลงทุน ดังนี้  (ถามี)  
  (1) ...........(ช่ือนิติบุคคล)..........................................................................................................................  
  สถานประกอบการตั้งอยูที ่..................................................................................................................... 
  ประเทศ …………………………………………….………..  
  โทรศัพท .............................................................  
  ประกอบกิจการ ................................................................................................... .................................. 
 (2) ...........(ช่ือนิติบุคคล)..........................................................................................................................  
  สถานประกอบการตั้งอยูที ่..................................................................................................................... 
  ประเทศ …………………………………………….………..  
  โทรศัพท .............................................................  
 ประกอบกิจการ ................................................................................................... .................................. 
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เอกสารหลักฐานประกอบคําขอใบอนุญาต 

  ใหผูยื่นคําขอใบอนุญาตจัดทําเอกสารท้ังหมด จํานวน 2 ชุด เวนแต แบบแปลนแผนผังแสดงพื้นท่ี
จัดตั้ง ทั้งนี้ ใหผูมีอํานาจลงนามรับรองเอกสารและประทับตรานิติบุคคลทุกแผน 

 รายการเอกสาร เง่ือนไข 
เอกสารหลกัฐานทั่วไป  
1 

 
หนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบุคคล  
 

• ออกใหไวไมเกิน 6 เดือน 
• มีวัตถุประสงคสอดคลองกับการขอจัดตั้ง 
• ระบุสถานท่ีที่ขอจัดต้ังไวในหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนฯ 

2 หนังสือบริคณหสนธ ิ • ออกใหไวไมเกิน 6 เดือน 
3 บัญชีรายช่ือผูถือหุน • ออกใหไวไมเกิน 6 เดือน 
4 

 
บัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล กรณีเปนบุคคล
ตางดาวใหใชหนังสือเดินทางพรอมใบอนุญาตทํางานใน
ประเทศไทยของกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนบริษัท 

- 

5 
 

หนังสือมอบอํานาจ พรอมบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบ
อํานาจและผูรับมอบอํานาจ 

• หนังสือมอบอํานาจพรอมตดิอากรแสตมป
ที่ถูกตองตามกฎหมาย 

6 ใบทะเบียนภาษีมลูคาเพิ่ม (แบบ ภ.พ.20) - 
7 
 

หนังสือสําคญัแสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในพื้นทีท่ี่ขอ
จัดตั้ง 
 

• เชน โฉนดท่ีดิน สัญญาเชา เอกสารสําคญั
แสดงสิทธิในที่ดิน เปนตน  
• กรณีนําท่ีดินไปจํานอง ตองมีหนงัสือ
ยินยอมจากผูรับจํานองใหนําที่ดินดังกลาว
มาจัดต้ังคลังสินคาทัณฑบนได  
• กรณีที่ท่ีดินจัดตั้งประกอบดวยโฉนดหลาย
ฉบับ ใหบริษัทแสดงแจกแจงรายละเอียด
เปนรูปภาพวาพ้ืนท่ีจดัตั้งอยูบนโฉนดใดบาง 

8 
 

งบการเงินตามขอกําหนดของกระทรวงพาณิชยที่ผานการตรวจสอบ
และรับรองจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว ยอนหลัง 3 ป  

• โดยไมมียอดขาดทุนสะสม 

9 
 

เอกสารแสดงรายละเอียดเก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน 
ประกอบดวย 
• วิธีการเก็บรักษาและระบบรักษาความปลอดภัยในการเก็บ
รักษาของในโรงพักสินคา/ที่มั่นคง/ทาเรือรบัอนุญาต 
• เงื่อนไขในการเก็บรักษาและเอาของออกจากโรงพักสินคา/ที่
มั่นคง/ทาเรือรับอนุญาต 
• ระบบควบคุมของในโรงพักสินคา/ที่มั่นคง/ทาเรือรับอนุญาต  
• ระบบการขนสงเพื่อนําของเขาในหรือออกจากโรงพักสินคา/
ที่มั่นคง/ทาเรือรบัอนุญาต 

- 

10 
 

เอกสารแสดงรายละเอียดเก่ียวกับอุปกรณและเคร่ืองมือ
เครื่องใชสําหรับโรงพักสินคา/ที่มัน่คง/ทาเรือรับอนญุาต 
 

- 
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 รายการเอกสาร เง่ือนไข 
11 
 

ภาพถายสีของสถานที่ท่ีขอจัดตั้ง พรอมพิมพคําบรรยายใตภาพ - 

12 แผนที่ตั้งสถานที่ขอจัดตั้งโดยสังเขป ขนาด A4 (ไมเกิน 22 x 30 ซม.) - 
13 
 

แบบแปลนแผนผังแสดงพื้นที่จัดตั้ง ขนาด A2 (ไมเกิน 40 x 60 ซม.) • ตนฉบับ จํานวน 4 ชุด 

เอกสารหลกัฐานเพ่ิมเติมประกอบคําขอรับใบอนุญาต  
ทาเรือรับอนุญาต 
1 ประกาศกรมเจาทาซึ่งอนุญาตใหใชทาเทียบเรือขนาดเกินกวา 

500 ตันกรอส 
- 

2 หนังสืออนุญาตใหประกอบกิจการทาเรือจากกรมเจาทา 
สําหรับเรือเดินทะเลประเภทบรรทุกคนโดยสารหรือของ 

- 

3 หนังสืออนุญาตใหประกอบกิจการทาเรือเดินทะเลจาก
กระทรวงคมนาคม  

- 

4 หนังสือรับรองสภาพความม่ันคงแข็งแรงปลอดภัยและ
เหมาะสมในการใชทาเทียบเรือขนาดเกินกวา 500 ตันกรอส 
ของกรมเจาทา  

- 

5 หนังสือรับรองการกอสรางอาคารของหนวยงานท่ีมีหนาที่
รับผิดชอบแตละทองที่ท่ีขอจัดตั้ง   

- 

โรงพักสินคาเพ่ือตรวจปลอยของขาเขาและบรรจุของขาออกท่ีขนสงโดยระบบคอนเทนเนอรนอกเขตทาเรือรับ
อนุญาต  (รพท./Inland Container Depot: ICD) และโรงพักสนิคาบรรจสุินคาเขาคอนเทนเนอรเพ่ือการ
สงออก 
1 เอกสารแสดงรายละเอียดวิธีดําเนนิงานของโรงพักสินคา 

 
• ลักษณะของการบริการ กลุมผูใชบริการ
สวนใหญ จํานวนคอนเทนเนอรที่สามารถ
ใหบริการไดตอป ฯลฯ 

2 เอกสารแสดงระบบการขนสง 
 

• ระบุเสนทางที่ขนสงระหวางทาเรือกับ รพท. 
เชน ทางบก ทางนํ้า หรือทางรถไฟ ดําเนินการเอง
หรือจางบุคคลภายนอกดําเนินการ 

3 เอกสารแสดงระบบการควบคุมคอนเทนเนอร เครื่องมือและ
อุปกรณเกี่ยวกับคอนเทนเนอร ตลอดจนเครื่องทุนแรง  
 

• เชน รถยก ลาก จูง บรรทุกคอนเทนเนอร 
รถปนจ่ัน เครื่องจักรสําหรับยกและ
เคลื่อนยายคอนเทนเนอร หัวผา (Yard 
Tractor) ปลั๊กเสยีบตูคอนเทนเนอรทําความ
เย็น (Reefer Plugs) เครื่องช่ังนํ้าหนัก เปน
ตน โดยระบุจํานวนและขนาดแตละชนิด 

4 เอกสารแสดงขอมูลโรงพักสินคาสาํหรับเก็บรักษาของเขา 
โรงพักสินคาเพื่อการสงออก สถานท่ีที่เก็บของมีคา ของ
แตกหักเสยีหาย ของตกคาง  

• ระบุจํานวนและขนาด  
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โรงพักสินคาบรรจุสินคาเขาคอนเทนเนอรเพ่ือการสงออก 
1 เอกสารแสดงรายละเอียดวิธีดําเนนิงานของโรงพักสินคา 

 
• ลักษณะของการบริการ กลุมผูใชบริการ
สวนใหญ จํานวนคอนเทนเนอรที่สามารถ
ใหบริการไดตอป ฯลฯ 

2 เอกสารแสดงระบบการขนสง 
 

• ระบุเสนทางที่ขนสงระหวางทาเรือกับ รพท. 
เชน ทางบก ทางนํ้า หรือทางรถไฟ ดําเนินการเอง
หรือจางบุคคลภายนอกดําเนินการ 

3 เอกสารแสดงระบบการควบคุมคอนเทนเนอร เครื่องมือและ
อุปกรณเกี่ยวกับคอนเทนเนอร ตลอดจนเครื่องทุนแรง  
 

• เชน รถยก ลาก จูง บรรทุกคอนเทนเนอร 
รถปนจ่ัน เครื่องจักรสําหรับยกและ
เคลื่อนยายคอนเทนเนอร เครื่องช่ังนํ้าหนัก 
เปนตน โดยระบุจํานวนและขนาดแตละชนิด 

4 เอกสารแสดงอาคารเก็บสินคาภายในโรงพักสินคา  • ระบุจํานวนและขนาด  
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ใบแทน 


