
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรจดัต ัง้โรงพกัสนิคำ้ ทีม่ ัน่คง และทำ่เรอืรบัอนญุำต  
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. หลกักำร 

 

1.1 การจัดตัง้โรงพักสนิคา้ ทีม่ั่นคง และทา่เรอืรับอนุญาต จัดตัง้ขึน้โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบญัญัตศิลุกากร พุทธศักราช 2560 

ซึง่บญัญัตวิา่ 

 

มาตรา 111 วรรค 2 การจัดตัง้โรงพักสนิคา้หรอืทีม่ั่นคงใหด้ าเนนิการไดเ้พือ่เป็นสถานทีส่ าหรับตรวจ เก็บ หรอืตรวจปลอ่ย  

ของน าเขา้หรอืของสง่ออกทียั่งมไิดเ้สยีอากร 

 

วรรค 3 การจัดตัง้ทา่เรอืรับอนุญาตใหด้ าเนนิการไดเ้พือ่น าของเขา้มาในหรอืสง่ของออกไปนอกราชอาณาจักร การผ่านแดน  

หรอืการถา่ยล า 

 

มาตรา 112 ผูใ้ดประสงคจ์ะจัดตัง้คลงัสนิคา้ทณัฑบ์น โรงพักสนิคา้ ทีม่ั่นคง หรอืทา่เรอืรับอนุญาต ตอ้งไดรั้บใบอนุญาต 

จากอธบิด ี

 

การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึง่ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีก่ าหนดในกฎกระทรวง  

และเมือ่ไดรั้บอนุญาตแลว้จงึจะด าเนนิการจัดตัง้คลงัสนิคา้ทณัฑบ์น โรงพักสนิคา้ ทีม่ั่นคง หรอืทา่เรอืรับอนุญาตนัน้ได ้

 

ในระหวา่งทีม่กีารยืน่ค าขออนุญาตจัดตัง้โรงพักสนิคา้ ทีม่ั่นคง หรอืทา่เรอืรับอนุญาต หากอธบิดเีห็นวา่มคีวามจ าเป็นอาจอนุญาต

ใหจั้ดตัง้โรงพักสนิคา้ ทีม่ั่นคง หรอืทา่เรอืรับอนุญาตชัว่คราวไปพลางกอ่นได ้โดยผูข้อรับใบอนุญาตตอ้งแสดงแผนผังเกีย่วกบั

สถานทีต่ัง้และด าเนนิการตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

 

1.2 “โรงพักสนิคา้” หมายความวา่ พืน้ทีท่ีไ่ดรั้บอนุญาตใหจั้ดตัง้เป็นโรงพักสนิคา้ตามกฎหมายศลุกากร เพือ่เป็นสถานทีส่ าหรับ

ตรวจ เก็บ หรอืตรวจปลอ่ย ของน าเขา้ ของผา่นแดน ของถา่ยล า หรอืของสง่ออกทียั่งมไิดเ้สยีอากรและยังอยูใ่นอารักขา 

ของศลุกากรโดยมอีาคารเก็บของทีม่ั่นคงแข็งแรง 

 

      “ทีม่ั่นคง” หมายความวา่ พืน้ทีท่ีไ่ดรั้บอนุญาตใหจั้ดตัง้เป็นทีม่ั่นคงตามกฎหมายศลุกากรเพือ่เป็นสถานทีส่ าหรับตรวจ เก็บ 

หรอืตรวจปลอ่ยของน าเขา้ ของผา่นแดน ของถ่ายล า หรอืของสง่ออกทียั่งมไิดเ้สยีอากรและยังอยูใ่นอารักขาของศลุกากร  

โดยมรัีว้รอบขอบชดิทีศ่ลุกากรควบคมุได ้ไมว่า่จะมโีรงเรอืนส าหรับเก็บของหรอืไมก็่ได ้

 

       “ทา่เรอืรับอนุญาต” หมายความวา่ ทา่เรอืทีไ่ดรั้บอนุญาตใหจั้ดตัง้ขึน้ตามกฎหมายศลุกากรเพือ่น าของเขา้มาในหรอืสง่ของ

ออกไปนอกราชอาณาจักร การผา่นแดน หรอืการถา่ยล า 

 

2. หลกัเกณฑ ์ 

 

การขออนุญาตจัดตัง้โรงพักสนิคา้ ทีม่ั่นคง และทา่เรอืรับอนุญาต จะตอ้งปฏบิตัติามประกาศกรมศลุกากรที ่135/2561 ลงวนัที ่

8 พฤษภาคม 2561 ดงันี้ 

 

2.1 หลักเกณฑก์ารขอใบอนุญาต 

 

(1) ผูย้ืน่ค าขอตอ้งเป็นรัฐวสิาหกจิ สว่นราชการ หรอืบรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นนติบิคุคลทีม่ทีนุจดทะเบยีน ซึง่จะตอ้งมคีณุสมบัต ิ

ดงันี ้

 

     (1.1) ทนุจดทะเบยีนของผูข้อใบอนุญาต 

 

       1) สถานทีข่อจัดตัง้โรงพักสนิคา้ หรอืทีม่ั่นคงตัง้อยูใ่นเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร นนทบรุ ีปทมุธาน ีนครปฐม สมทุรปราการ 

สมทุรสาคร ฉะเชงิเทรา ตอ้งมทีนุจดทะเบยีนช าระแลว้ไมต่ า่กวา่ 5 ลา้นบาท หรอืมทีนุจดทะเบยีนช าระแลว้ในจ านวนทีอ่ธบิดี

เห็นวา่เหมาะสมกบัประเภทกจิการ 
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หากตัง้อยูใ่นเขตพืน้ทีอ่ ืน่นอกเหนอืจากวรรคแรก ตอ้งมทีนุจดทะเบยีนช าระแลว้ไมต่ า่กวา่ 2 ลา้นบาท หรอืมทีนุจดทะเบยีนช าระแลว้

ในจ านวนทีอ่ธบิดเีห็นวา่เหมาะสมกับประเภทกจิการ 

 

       2) สถานทีข่อจัดตัง้ทา่เรอืรับอนุญาตตัง้อยูใ่นเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร นนทบรุ ีปทมุธาน ีนครปฐม สมุทรปราการ 

สมทุรสาคร ฉะเชงิเทรา ตอ้งมทีนุจดทะเบยีนช าระแลว้ไมต่ า่กวา่ 10 ลา้นบาท หรอืมทีนุจดทะเบยีนช าระแลว้ในจ านวนทีอ่ธบิดี

เห็นวา่เหมาะสมกบัประเภทกจิการ 

 

หากตัง้อยูใ่นเขตพืน้ทีอ่ ืน่นอกเหนอืจากวรรคแรก ตอ้งมทีนุจดทะเบยีนช าระแลว้ไม่ต า่กวา่ 5 ลา้นบาท หรอืมทีนุจดทะเบยีนช าระแลว้

ในจ านวนทีอ่ธบิดเีห็นวา่เหมาะสมกับประเภทกจิการ 

 

(2) ผูย้ืน่ค าขอตอ้งไมเ่คยมปีระวตักิารกระท าความผดิอยา่งรา้ยแรงตามกฎหมายวา่ดว้ยศลุกากรและกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การศลุกากรยอ้นหลงัสามปี นับแตว่นัทีย่ืน่ค าขอ ทัง้นี้ การกระท าความผดิอย่างรา้ยแรงตามกฎหมาย ใหห้มายความถงึ  

การกระท าความผดิใดๆ ก็ตามทีก่ฎหมายไดบ้ญัญัตใิหต้อ้งรับโทษจ าคกุรวมอยู่ดว้ย 

 

(3) ผูย้ืน่ค าขอตอ้งมกีรรมสทิธิ ์สทิธคิรอบครอง หรอืสทิธใินการใชพ้ืน้ทีท่ีข่อจัดตัง้โดยชอบดว้ยกฎหมาย หรอืในกรณีทีด่นิ 

ทีข่อจัดตัง้มกีารจดทะเบยีนจ านอง ผูรั้บจ านองจะตอ้งมหีนังสอืของผูรั้บจ านองแสดงความยนิยอมใหด้ าเนนิการจัดตัง้โรงพักสนิคา้ 

ทีม่ั่นคง หรอืทา่เรอืรับอนุญาต แลว้แตก่รณี 

 

(4) ผูย้ืน่ค าขอตอ้งไม่อยูร่ะหวา่งถกูสัง่พักใชใ้บอนุญาตประเภททีไ่ดย้ืน่ขออนุญาต 

 

(5) ผูย้ืน่ค าขอตอ้งไมเ่คยถูกเพกิถอนใบอนุญาตประเภททีไ่ดย้ืน่ขออนุญาต เวน้แตถ่กูเพกิถอนใบอนุญาตมาแลว้กอ่นวนัยืน่ค า

ขอรับอนุญาตเกนิ 3 ปี และกรณีผูย้ืน่ค าขอเป็นนติบิคุคล ผูบ้รหิารของนติบิคุคลตอ้งไมม่ลีักษณะตอ้งหา้มดงักลา่วดว้ย 

 

3. เง ือ่นไข 

 

   3.1 สถานทีท่ีข่อจัดตัง้ตอ้งอยูใ่นบรเิวณทีเ่หมาะสม และมอีาคารเก็บของทีม่ั่นคงแข็งแรง เวน้แตก่รณีทีม่ั่นคง จะมอีาคาร

ส าหรับเก็บของหรอืไม่ก็ได ้กรณีโรงพักสนิคา้ประเภทตรวจและบรรจุสนิคา้เขา้คอนเทนเนอรเ์พือ่การสง่ออกตอ้งมสีถานทีต่รวจ

และบรรจขุองขาออก และเครือ่งมอืและอปุกรณ์เกีย่วกบัการเคลือ่นยา้ยคอนเทนเนอร ์ส าหรับกรณีทา่เรอืรับอนุญาตตอ้งม ี

การด าเนนิการ ดงันี้ 

 

       (1) จัดเตรยีมพืน้ทีแ่ละสิง่อ านวยความสะดวกเพือ่รองรับการน าเครือ่งเอกซเรยม์าปฏบิัตงิานในอนาคตตามนโยบาย 

ของกรมศลุกากร 

 

       (2) ประกาศกรมเจา้ทา่ซึง่อนุญาตใหใ้ชท้า่เทยีบเรอืขนาดเกนิกวา่ 500 ตนักรอส 

 

       (3) หนังสอือนุญาตใหป้ระกอบกจิการทา่เรอืจากกรมเจา้ทา่ ส าหรับเรอืเดนิทะเลประเภทบรรทกุคนโดยสารหรอืของ 

 

       (4) หนังสอือนุญาตใหป้ระกอบกจิการทา่เรอืเดนิทะเลจากกระทรวงคมนาคม 

 

       (5) หนังสอืรับรองสภาพความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยและเหมาะสมในการใชท้า่เรอืเทยีบเรอืขนาดเกนิกวา่ 500 ตนักรอส

ของกรมเจา้ทา่ 

 

       (6) หนังสอืรับรองการกอ่สรา้งอาคารของหน่วยงานทีม่หีนา้ทีรั่บผดิชอบแตล่ะทอ้งทีท่ีข่อจัดตัง้ 

 

   3.2 ตอ้งด าเนนิการกอ่สรา้งตามแบบแปลนแผนผังทีไ่ดย้ืน่ประกอบค าขอซึง่กรมศลุกากรเห็นชอบโดยตอ้งมรัีว้ลอ้มรอบ 

และประตเูขา้-ออกทีม่ั่นคงแข็งแรง มหีอ้งท างานส าหรับพนักงานศลุกากร ซึง่ในกรณีของโรงพักสนิคา้หรอืทา่เรอืรับอนุญาต 

ภายในหอ้งท างานดงักลา่ว ตอ้งจัดหาเครือ่งคอมพวิเตอรท์ีม่คีณุสมบตัติามทีก่รมศลุกากรก าหนด มรีะบบสือ่สารทีเ่ชือ่มโยง

คอมพวิเตอรด์งักลา่วกับระบบงานคอมพวิเตอรข์องศลุกากร เพือ่ใหพ้นักงานศลุกากรใชใ้นการก ากบัโรงพักสนิคา้ หรอืทา่เรอื 

รับอนุญาต 
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   3.3 มรีะบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด ทีส่ามารถบนัทกึภาพเหตกุารณ์บคุคล หมายเลขทะเบยีนยานพาหนะ หมายเลขตูค้อนเทนเนอร ์

หรอืของทีผ่่านเขา้-ออก และสามารถตรวจสอบขอ้มลูภาพยอ้นหลงัไดไ้มน่อ้ยกวา่ 60 วนั พรอ้มจัดหาเครือ่งมอื เครือ่งใช ้ 

เพือ่สนับสนุนการปฏบิตังิาน การเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจัดการ รวมถงึมกีารก ากบัดแูลโรงพักสนิคา้ ทีม่ั่นคง หรอืทา่เรอืรับอนุญาต 

ใหม้คีวามรอบคอบรัดกมุตามความจ าเป็นทีก่รมศลุกากรก าหนด 

 

   3.4 ในกรณีมคีวามจ าเป็นเพือ่สง่เสรมิและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศใหอ้ธบิดผี่อนผันหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

ผูข้อรับใบอนุญาตตามประเภทและขนาดของกจิการได ้

 

5. วธิกีำร  

 

   5.1 การขออนุญาต 

 

ใหผู้ย้ืน่ค าขอยืน่ค าขอใบอนุญาต พรอ้มดว้ยเอกสารและหลักฐานตอ่ส านักสทิธปิระโยชนท์างภาษีอากร หรอืดา่นศลุกากร  

หรอืส านักงานศลุกากรทีก่ ากบัดแูลพืน้ที ่

 

ในระหวา่งยืน่ค าขออนุญาต หากมกีารรอ้งขอ และอธบิดเีห็นวา่มคีวามจ าเป็นอาจอนุญาตใหจั้ดตัง้โรงพักสนิคา้ ทีม่ั่นคง  

หรอืทา่เรอืรับอนุญาต เป็นการชัว่คราวไปพลางกอ่นก็ได ้

 

   5.2 การอนุญาต 

 

พนักงานศลุกากรจะตรวจสอบรายละเอยีดในค าขอ เอกสารและหลกัฐาน หากเห็นวา่ ไมถ่กูตอ้งหรอืไม่ครบถว้น จะมหีนังสอืแจง้

ผูย้ืน่ค าขอทราบ พรอ้มดว้ยเหตผุลเพือ่ด าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิค าขอ จัดสง่เอกสาร หรอืหลกัฐานใหถ้กูตอ้งและครบถว้นภายใน 

15 วนั นับแตว่นัทีไ่ดรั้บหนังสอืแจง้ และมหีนังสอืตดิตามทวงถามอกี 1 ครัง้ หากครบก าหนดเวลา 15 วนั นับแตว่นัที ่

ไดรั้บหนังสอืตดิตามทวงถาม หากผูย้ืน่ค าขอไมแ่กไ้ขเพิม่เตมิค าขอ หรอืไมจั่ดสง่เอกสารหรอืหลกัฐานใหถ้กูตอ้งและครบถว้น  

ใหถ้อืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ กรมศลุกากรจะจ าหน่ายเรือ่งออกจากสารบบและพนักงานศลุกากรและพนักงานศลุกากร 

จะมหีนังสอืแจง้ผูย้ืน่ค าขอทราบ 

 

เมือ่รายละเอยีดในค าขอ เอกสารและหลักฐานถกูตอ้งและครบถว้น พนักงานศลุกากรจะพจิารณาตรวจสอบหลักเกณฑ์ 

และเงือ่นไขตามทีก่ าหนดพรอ้มไปตรวจสอบสถานทีท่ีข่อจัดตัง้ และสรุปขอ้เท็จจรงิพรอ้มความเห็นเสนออธิบดเีพือ่พจิารณา 

ทัง้นี ้ตอ้งด าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 15 วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บเอกสารครบถว้นถกูตอ้งและตรวจสอบสถานทีแ่ลว้  

โดยใหด้า่นศลุกากรหรอืส านักงานศลุกากรทีก่ ากบัดแูลพืน้ที ่มหีนังสอืแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนั  

นับแตว่นัทีม่คี าสัง่ 

 

ในกรณีทีอ่ธบิดมีคี าสัง่ไม่ออกใบอนุญาต พนักงานศลุกากรจะมหีนังสอืแจง้แกผู่ย้ืน่ค าขอทราบ พรอ้มดว้ยเหตผุล 

และสทิธอิทุธรณ์ ทัง้นี ้ผูย้ืน่ค าขอมสีทิธอิทุธรณ์ตอ่กรมศลุกากรภายใน 30 วนั นับแตว่นัทีไ่ดรั้บหนังสอืแจง้ค าสัง่ 

ไมอ่อกใบอนุญาต 

 

   5.3 การออกใบอนุญาต 

 

เมือ่ไดรั้บหนังสอืแจง้ค าสัง่ออกใบอนุญาต ผูย้ืน่ค าขอตอ้งมาช าระคา่ธรรมเนยีมใบอนุญาตและขอรับใบอนุญาตภายใน 30 วนั 

นับแตว่นัทีไ่ดรั้บหนังสอืแจง้ หากไมด่ าเนนิการภายในก าหนดเวลาดงักลา่ว ใหถ้อืวา่สละสทิธกิารเป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตจัดตัง้

โรงพักสนิคา้ ทีม่ั่นคง หรอืทา่เรอืรับอนุญาต แลว้แตก่รณี 

 

อธบิดจีะออกใบอนุญาตพรอ้มมหีนังสอืก าหนดเงือ่นไขใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตจัดตัง้โรงพักสนิคา้ ทีม่ั่นคง หรอืทา่เรอืรับอนุญาต 

ตอ้งด าเนนิการดา้นสถานที ่เครือ่งมอื เครือ่งใช ้และระบบควบคมุส าหรับสนับสนุนการปฏบิตังิานภายในโรงพักสนิคา้ ทีม่ั่นคง 

หรอืทา่เรอืรับอนุญาต ตามเงือ่นไขภายใน 90 วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บใบอนุญาต 

 

หากผูไ้ดรั้บใบอนุญาตไมด่ าเนนิการตามเงือ่นไขทีก่ าหนด พนักงานศลุกากรจะมหีนังสอืแจง้เตอืนใหด้ าเนนิการภายในระยะเวลา

ทีก่ าหนด หากผูไ้ดรั้บใบอนุญาตไมด่ าเนนิการดงักลา่วโดยไม่มเีหตอุนัสมควร ใหอ้ธบิดมีคี าสัง่เพกิถอนใบอนุญาต เวน้แต ่ 

ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตมเีหตผุลความจ าเป็น อาจพจิารณาอนุญาตใหข้ยายระยะเวลาไดต้ามทีเ่ห็นสมควร ทัง้นี ้ภายในระยะเวลา 

ไมเ่กนิ 1 ปีนับแตว่นัทีไ่ดรั้บใบอนุญาต 
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   5.4 การเปิดด าเนนิการ 

 

เมือ่ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตด าเนนิการตามเงือ่นไขทีก่ าหนดแลว้ และขอเปิดด าเนนิการโรงพักสนิคา้ ทีม่ั่นคง หรอืทา่เรอืรับอนุญาต 

ใหพ้นักงานศลุกากรไปตรวจสอบความพรอ้มของสถานทีท่ีข่ออนุญาตจัดตัง้ หากเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีก่ าหนด

ครบถว้น จะมหีนังสอืแจง้ใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตมาท าสญัญาประกนัและทณัฑบ์น วางหนังสอืค ้าประกนัของธนาคาร 

และช าระคา่ธรรมเนยีมรายปีตามอตัราทีก่ าหนดในกฎกระทรวง พนักงานศลุกากรจะสรุปความเห็นเสนออธบิดเีพือ่อนุญาตใหเ้ปิด

ด าเนนิการและลงนามรับสญัญาประกนัและทณัฑบ์น พรอ้มทัง้มหีนังสอืแจง้อนุญาตใหเ้ปิดด าเนนิการ สง่มอบสญัญาประกนั 

และทณัฑบ์นและแบบแปลนแผนผัง ทัง้นี ้ตอ้งด าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายในก าหนด 15 วนันับแตว่นัทีต่รวจสอบวา่สถานที ่

มคีวามพรอ้มในการเปิดด าเนนิการ 

 

กรณีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตด าเนนิการไมค่รบถว้นตามเงือ่นไขทีก่ าหนด หรอืสถานทีย่ังไมพ่รอ้มทีจ่ะเปิดด าเนนิการ กรมศลุกากร 

จะมหีนังสอืแจง้ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตด าเนนิการปรับปรุงแกไ้ขใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาทีก่ าหนด เมือ่ด าเนนิการแกไ้ขแลว้เสร็จ

ใหป้ฏบิตัเิชน่เดยีวกบัวรรคแรก 

 

   5.5 การออกใบแทนใบอนุญาต 

 

ในกรณีทีใ่บอนุญาตจัดตัง้โรงพักสนิคา้ ทีม่ั่นคง หรอืทา่เรอืรับอนุญาต สญูหาย ถูกท าลาย หรอืช ารุดในสาระส าคัญ ผูไ้ดรั้บ

ใบอนุญาตตอ้งยืน่ค าขอรับใบแทนใบอนุญาตตอ่ส านักสทิธปิระโยชน์ทางภาษีอากรหรอืดา่นศลุกากรหรอืส านักงานศลุกากร 

ทีก่ ากับดแูลพืน้ที ่พรอ้มดว้ยเอกสารและหลกัฐานตามทีร่ะบใุนแบบค าขอรับใบแทนใบอนุญาต ภายใน 15 วนันับแตว่นัที ่

ไดท้ราบถงึการสญูหายหรอืถูกท าลายหรอืช ารุดในสาระส าคัญ 

 

เมือ่พนักงานศลุกากรตรวจสอบค าขอ เอกสารหลกัฐาน หากพบวา่ถูกตอ้งครบถว้น จะออกใบแทนใบอนุญาตใหแ้กผู่ย้ืน่ค าขอ

ภายใน 15 วนั โดยใหใ้ชแ้บบใบอนุญาตเดมิและระบคุ าวา่ &ldquo;ใบแทน&rdquo; ดว้ยตัวอกัษรสแีดงก ากบัไวด้า้นบน 

ของใบอนุญาต 

 

6. กำรท ำสญัญำประกนัและทณัฑบ์นและกำรวำงค ำ้ประกนั 

 

   6.1 เมือ่ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตพรอ้มทีจ่ะเปิดด าเนนิการตอ้งท าสญัญาประกนัและทณัฑบ์น เพือ่ประกนัความเสยีหาย ทีอ่าจเกดิ 

แกก่รมศลุกากร และเพือ่ผูกพันใหป้ฏบิตัติามระเบยีบขอ้บงัคับทีก่รมศลุกากรก าหนดขึน้ 

 

   6.2 ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตตอ้งวางหนังสอืค ้าประกนัของธนาคารจ านวน 1 ลา้นบาท 

 

   6.3 ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตใหจั้ดตัง้ทา่เรอืรับอนุญาตตอ้งวางหนังสอืค ้าประกนัของธนาคารตามแบบทีก่รมศลุกากรก าหนดจ านวน 

10 ลา้นบาท ส าหรับเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร นนทบรุ ีปทมุธาน ีนครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชงิเทรา หากตัง้อยู ่

ในเขตพืน้ทีอ่ ืน่ตอ้งวางหนังสอืค ้าประกนัของธนาคารตามแบบทีก่รมศลุกากรก าหนด จ านวน 5 ลา้นบาท 

 

7. หนำ้ทีค่วำมรบัผดิชอบของผูไ้ดร้บัใบอนุญำต 

 

   7.1 ช าระคา่ธรรมเนยีมใบอนุญาตและคา่ธรรมเนยีมรายปีตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง ทัง้นี ้การช าระคา่ธรรมเนยีมรายปี 

ของปีถัดไปตอ้งช าระกอ่นวนัที ่1 มกราคมของปีทีต่อ้งช าระคา่ธรรมเนยีมนัน้ และคา่ธรรมเนียมรายปีจะสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม

ของทกุปี 

 

   7.2 แสดงใบอนุญาตหรอืใบแทนใบอนุญาตไวใ้นทีเ่ปิดเผยเห็นไดง้า่ย ณ โรงพักสนิคา้ ทีม่ั่นคง ทา่เรอืรับอนุญาต  

ของผูไ้ดรั้บใบอนุญาตนัน้ 

 

8. กำรแจง้เลกิกำรด ำเนนิกำร 

 

ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตทีป่ระสงคจ์ะเลกิการด าเนนิการโรงพักสนิคา้ ทีม่ั่นคง หรอืทา่เรอืรับอนุญาต ใหย้ืน่ค าขอลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 

30 วนักอ่นวนัทีจ่ะเลกิการด าเนนิการตอ่ส านักสทิธปิระโยชนท์างภาษีอากร หรอืดา่นศลุกากร หรอืส านักงานศลุกากรทีก่ ากบัดแูล

โรงพักสนิคา้ ทีม่ั่นคง หรอืทา่เรอืรับอนุญาต และปฏบิตัดิงันี้ 
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   8.1 ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตตอ้งหยดุการด าเนนิการตามทีไ่ดรั้บอนุญาต และใหข้องทีเ่ก็บในโรงพักสนิคา้หรอืทีม่ั่นคง  

เป็นของตกคา้ง ซึง่กรมศลุกากรจะด าเนนิการน าออกขายทอดตลาดหรอืท าลาย หรอืใหผู้น้ าของเขา้หรอืผูข้นสง่ สง่ของออกไป

นอกราชอาณาจักร แลว้แตก่รณี 

 

   8.2 ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตตอ้งช าระคา่ภาษีอากร ตลอดจนคา่ภาระตดิพันทีม่อียูก่ับกรมศลุกากรใหค้รบถว้น 

 

   8.3 กรมศลุกากรจะยกเลกิใบอนุญาต ซึง่จะสิน้สดุลงนับแตว่นัทีไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ลกิการด าเนนิการ 

 

9. กำรพกัใชแ้ละเพกิถอนใบอนุญำตโรงพกัสนิคำ้ ทีม่ ัน่คง และทำ่เรอืรบัอนุญำต 

 

   9.1 การพักใชใ้บอนุญาต 

 

       (1) กรณีทีพ่นักงานศลุกากรตรวจสอบพบวา่ผูไ้ดรั้บใบอนุญาต ไมป่ฏบิัตหิรอืปฏบิตัไิม่ถกูตอ้งตามพระราชบญัญัตศิลุกากร 

พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ประกาศ ระเบยีบ ค าสัง่ ขอ้บงัคบั หรอืเงือ่นไขในการอนุญาต ใหพ้นักงานศลุกากรมหีนังสอืแจง้ให ้

ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตปฏบิัตหิรอืแกไ้ขปรับปรุงใหถ้กูตอ้งภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

 

หากผูไ้ดรั้บใบอนุญาตไม่ปฏบิัตหิรอืปฏบิัตไิมถ่กูตอ้ง เมือ่พน้ระยะเวลาทีก่ าหนดตามวรรคแรกใหพ้นักงานศลุกากรมหีนังสอื 

แจง้เตอืนใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตด าเนนิการใหถ้กูตอ้งภายใน 30 วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บหนังสอืแจง้เตอืน 

 

เมือ่พน้ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตยังไม่ปฏบิตัหิรอืปฏบิตัไิมถ่กูตอ้งตามหนังสอืแจง้เตอืน อธบิดจีะสัง่พัก

ใชใ้บอนุญาตพรอ้มทัง้ระงับการใชส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษีอากรเป็นการชัว่คราวไมเ่กนิ 60 วัน ทัง้นี ้ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตซึง่ถูกพัก

ใชใ้บอนุญาตตอ้งหยดุด าเนนิการ เพือ่แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัตศิลุกากร พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ประกาศ ระเบยีบ 

ค าสัง่ ขอ้บงัคบั หรอืเงือ่นไขในการอนุญาต ตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

 

       (2) กรณีทีผู่ถู้กพักใชใ้บอนุญาตไดป้ฏบิตัถิกูตอ้งตามพระราชบัญญัตศิลุกากร พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ประกาศ ระเบยีบ 

ค าสัง่ ขอ้บงัคบั หรอืเงือ่นไขในการอนุญาต อธบิดจีะสัง่ยกเลกิค าสัง่พักใชใ้บอนุญาตกอ่นก าหนดเวลาได ้

 

   9.2 การเพกิถอนใบอนุญาต 

 

อธบิดมีอี านาจสัง่เพกิถอนใบอนุญาต เมือ่ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตกระท าการอยา่งหนึง่อยา่งใด ดงัตอ่ไปนี้ 

 

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

แจง้ใหก้รมศลุกากรทราบ เวน้แตใ่นกรณีทีผู่ไ้ดรั้บใบอนุญาต ยืน่หนังสอืแสดงเหตผุลและความจ าเป็นกอ่นสิน้ระยะเวลาดงักลา่ว 

อธบิดจีะมคี าสัง่ขยายเวลาออกไปไดต้ามความจ าเป็นก็ได ้

 

       (2) ถกูพักใชใ้บอนุญาตตัง้แต ่2 ครัง้ขึน้ไป 

 

       (3) ฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามค าสัง่พักใชใ้บอนุญาต 

 

       (4) ไมช่ าระคา่ธรรมเนยีมรายปีตามทีก่ าหนด ภายในระยะเวลาทีอ่ธบิดมีหีนังสอืแจง้เตอืน 

 

   9.3 อธบิดจีะหนังสอืแจง้ค าสัง่พักใชใ้บอนุญาตหรอืค าสัง่เพกิถอนใบอนุญาตใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตทราบ และปิดประกาศ

หนังสอืแจง้การพักใชใ้บอนุญาตหรอืเพกิถอนใบอนุญาตดงักลา่วไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ สถานทีท่ าการของผูไ้ดรั้บใบอนุญาต  

โดยใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตสง่มอบใบอนุญาตทีถ่กูเพกิถอนตอ่ส านักสทิธปิระโยชน์ทางภาษีอากร หรอืดา่นศลุกากร  

หรอืส านักงานศลุกากรทีก่ ากบัดแูลพืน้ที ่ภายใน 15 วนันับแตว่นัทีม่คี าสัง่เพกิถอนใบอนุญาต 

 

   9.4 กรณีทีผู่ไ้ดรั้บใบอนุญาตถกูเพกิถอนใบอนุญาตตอ้งด าเนนิการเชน่เดยีวกบัของทีเ่ก็บไวใ้นโรงพักสนิคา้หรอืทีม่ั่นคง

เชน่เดยีวกับขอ้ 8.1 
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10. กำรจดัเก็บเอกสำร 

 

(1) ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตตอ้งเก็บและรักษาบัญช ีเอกสาร หลักฐาน และขอ้มลูอืน่ใดทีเ่กีย่วกับการด าเนนิการโรงพักสนิคา้ ทีม่ั่นคง 

หรอืทา่เรอืรับอนุญาตไมน่อ้ยกวา่ 5 ปีนับแตว่นัทีน่ าของเขา้หรอืสง่ของออก 

 

(2) กรณีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตไดรั้บอนุญาตใหเ้ลกิการด าเนนิการ หรอืถกูเพกิถอนใบอนุญาต ตอ้งเก็บและรักษาบญัช ีเอกสาร 

หลกัฐาน และขอ้มูลดงักลา่วเป็นเวลา 2 ปีนับแตว่นัทีไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ลกิการด าเนนิการ หรอืถกูเพกิถอนใบอนุญาต 

 

 

 

หมำยเหต ุ 

 

*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  
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 25 วนัท าการ 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้หนา้ทีรั่บค ารอ้งขอจัดตัง้โรงพักสนิคา้ ทีม่ั่นคง  

และทา่เรอืรับอนุญาต 
(หมายเหต:ุ -)  

3 วนัท าการ กรมศลุกากร 
 

2) กำรพจิำรณำ 

1. ตรวจสอบคณุสมบตั/ิเอกสารและหลักฐาน/สถานที/่ 
การปฏบิตัติามวธิกีาร 

2. อนุญาตใหจ้ัดตัง้ 

 
(หมายเหต:ุ -)  

15 วนัท าการ กรมศลุกากร 

 

3) กำรพจิำรณำ 

จัดท าหนังสอืและสง่ใหผู้ข้อจัดตัง้ทราบทางไปรษณียต์อบรับ 
(หมายเหต:ุ -)  

7 วนัท าการ กรมศลุกากร 
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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 าเนาโดยการ 

เซ็นชือ่ตอ่หนา้เจา้พนักงานศลุกากร พรอ้มประทับตรานติบิคุคล (ถา้ตอ้ง
ประทับตรานติบิคุคลตามทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืรับรองการจดทะเบยีน 

นติบิคุคล) 

- มวีตัถปุระสงคส์อดคลอ้งกบัการขอจัดตัง้  
- ระบสุถานทีท่ีข่อจัดตัง้ไวใ้นหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนฯ) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

2) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน ของผูแ้ทนนติบิุคคล กรณีเป็นบุคคลตำ่งดำ้ว

ใหใ้ชห้นงัสอืเดนิทำงพรอ้มใบอนุญำตท ำงำนในประเทศไทย 

ของกรรมกำรผูม้อี ำนำจกระท ำกำรแทนบรษิทั 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(เจา้พนักงานศลุกากรจะถ่ายส าเนาเอกสารจากเอกสารฉบับจรงิ 

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 ฉบบั 
ส ำเนำ 2 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(- ออกใหไ้วไ้มเ่กนิ 6 เดอืนนับแตว่นัยืน่ค าขอ) 

- 

6) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ พรอ้มบตัรประจ ำตวัประชำชน 
ของผูม้อบอ ำนำจและผูร้บัมอบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 2 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มตดิอากรแสตมป์ทีถ่กูตอ้ง 

ตามกฎหมาย) 

- 

7) 

 

เอกสำรแสดงรำยละเอยีดเกีย่วกบัระบบกำรควบคมุภำยใน 

ประกอบดว้ย – วธิกีำรเก็บรกัษำและระบบรกัษำควำมปลอดภยั 

ในกำรเก็บรกัษำของในโรงพกัสนิคำ้/ทีม่ ัน่คง/ทำ่เรอืรบัอนุญำต 
 - เง ือ่นไขในกำรเก็บรกัษำและเอำของออกจำกโรงพกัสนิคำ้/ 

ทีม่ ัน่คง/ทำ่เรอืรบัอนุญำต - ระบบควบคมุของในโรงพกัสนิคำ้/ 
ทีม่ ัน่คง/ทำ่เรอืรบัอนุญำต – ระบบกำรขนสง่เพือ่น ำของเขำ้ใน 

หรอืออกจำกโรงพกัสนิคำ้/ทีม่ ัน่คง/ทำ่เรอืรบัอนุญำต 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

8) 

 

เอกสำรแสดงรำยละเอยีดเกีย่วกบัอุปกรณแ์ละเครือ่งมอืเครือ่งใช้

ส ำหรบัโรงพกัสนิคำ้/ทีม่ ัน่คง/ทำ่เรอืรบัอนุญำต 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 2 ฉบบั 

- 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ- 

9) 

 

หนงัสอืส ำคญัแสดงกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองในพืน้ที ่

ทีข่อจดัต ัง้ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 2 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(- กรณีน าทีด่นิไปจ านอง ตอ้งมหีนังสอืยนิยอม 
จากผูรั้บจ านองใหน้ าทีด่นิดงักลา่วมาจัดตัง้คลงัสนิคา้ทณัฑบ์นได ้

- กรณีทีท่ีด่นิจัดตัง้ประกอบดว้ยโฉนดหลายฉบับ ใหบ้รษัิทแสดง 

แจกแจงรายละเอยีดเป็นรูปภาพวา่พืน้ทีจ่ัดตัง้อยู่บนโฉนดใดบา้ง) 
 

- 

10) 
 

งบกำรเงนิตำมขอ้ก ำหนดของกระทรวงพำณชิยท์ีผ่ำ่นกำร
ตรวจสอบและรบัรองจำกผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตแลว้ ยอ้นหลงั 3 ปี 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 2 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(โดยไมม่ยีอดขาดทนุสะสม) 

- 

11) 

 

ภำพถำ่ยสขีองสถำนทีท่ ีข่อจดัต ัง้ พรอ้มพมิพค์ ำบรรยำยใตภ้ำพ 

ฉบบัจรงิ 0 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) 
 

ประกำศกรมเจำ้ทำ่ซึง่อนุญำตใหใ้ชท้ำ่เทยีบเรอืขนำดเกนิกวำ่ 
500 ตนักรอส 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 2 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ใชใ้นกรณีทา่เรอืรับอนุญาต) 

กรมเจา้ทา่ 

15) 
 

หนงัสอือนุญำตใหป้ระกอบกจิกำรทำ่เรอื ส ำหรบัเรอืเดนิทะเล
ประเภทบรรทกุคนโดยสำรหรอืของ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 2 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ใชใ้นกรณีทา่เรอืรับอนุญาต) 

กรมเจา้ทา่ 

16) 
 

หนงัสอือนุญำตใหป้ระกอบกจิกำรทำ่เรอืเดนิทะเล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 2 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ใชใ้นกรณีทา่เรอืรับอนุญาต) 

- 

17) 

 

หนงัสอืรบัรองสภำพควำมม ัน่คงแข็งแรงปลอดภยัและเหมำะสม 

ในกำรใชท้ำ่เทยีบเรอืขนำดเกนิกวำ่ 500 ตนักรอส 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 2 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ใชใ้นกรณีทา่เรอืรับอนุญาต) 
 

กรมเจา้ทา่ 

18) 

 

หนงัสอืรบัรองกำรกอ่สรำ้งอำคำรของหนว่ยงำนทีม่หีนำ้ที่

รบัผดิชอบแตล่ะทอ้งทีท่ ีข่อจดัต ัง้ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 2 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ใชใ้นกรณีทา่เรอืรับอนุญาต) 

- 
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คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ตำมกฎกระทรวงก ำหนดคำ่ธรรมเนยีมและยกเวน้คำ่ธรรมเนยีม
ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยศลุกำกร พ.ศ. ๒๕๖๐ ออกตำมควำม 

ใน พ.ร.บ.ศลุกำกร พ.ศ. 2560 ลงวนัที ่13 พฤศจกิำยน พ.ศ. 

2560 
1. ใบอนุญำต 

(1) โรงพกัสนิคำ้ประเภทเก็บสนิคำ้ 
 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 10,000 บาท 
  

 

2) (2) โรงพกัสนิคำ้ประเภทตรวจและบรรจสุนิคำ้เขำ้คอนเทนเนอร์
เพือ่กำรสง่ออก ฉบบัละ 

 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 10,000 บาท 
  

 

3) (3) โรงพกัสนิคำ้ประเภทสถำนทีท่ ีอ่นุมตัใิหใ้ช้เป็นโรงพกัสนิคำ้ 

 ซึง่ตอ้งอำกรขำออก ฉบบัละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 10,000 บาท 

  
 

4) (4) จดัต ัง้ทีม่ ัน่คง ฉบบัละ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 10,000 บาท 

  
 

5) (5) จดัต ัง้ทำ่เรอืรบัอนุญำต ฉบบัละ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 10,000 บาท 

  
 

6) 2. คำ่ธรรมเนยีมรำยปี 

(1) โรงพกัสนิคำ้ประเภทเก็บสนิคำ้ ปีละ 
 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 30,000 บาท 

  
 

7) (2) โรงพกัสนิคำ้ประเภทตรวจและบรรจุสนิคำ้เขำ้คอนเทนเนอร์

เพือ่กำรสง่ออก ปีละ 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 100,000 บาท 

  

 

8) (3) โรงพกัสนิคำ้ประเภทสถำนทีท่ ีอ่นุมตัใิหใ้ช้เป็นโรงพกัสนิคำ้  

ซึง่ตอ้งอำกรขำออก ปีละ 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 

  

 

9) (4) จดัต ัง้ทีม่ ัน่คง ปีละ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 30,000 บาท 

  
 

10) (5) จดัต ัง้ทำ่เรอืรบัอนุญำต ปีละ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 30,000 บาท 

  
 

 

 

 

 

 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กลุม่คุม้ครองและสง่เสรมิจรยิธรรม กรมศลุกากร - ตดิตอ่ดว้ยตนเองในวนัและเวลาราชการ ณ กลุม่คุม้ครองและ
สง่เสรมิจรยิธรรม กรมศลุกากร  เลขที ่1 ถนนสนุทรโกษา เขตคลองเตย กรุงเทพฯ - ตดิตอ่ดว้ยตนเองในวนัและ

เวลาราชการ 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 
(หมายเหต:ุ -)  
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ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

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) แบบค าขอใบอนุญาตจัดตัง้โรงพักสนิคา้ ทีม่ั่นคง และทา่เรอืรับอนุญาต 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

ผูบ้นัทกึ : นางสาวจรยิาภรณ์ เกดิผล (สพศ. กมพ.) 

 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 13/05/2562 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bureau3.customs.go.th/ 

#กรมศลุกากร 

#ส านกังานศลุกากรภาคท่ี3 

#ศภ3 

http://www.info.go.th/
http://bureau3.customs.go.th/
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เอกสำรประกอบกำรพจิำรณำ : กำรจดัต ัง้โรงพกัสนิคำ้ ทีม่ ัน่คง และทำ่เรอืรบัอนญุำต  
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั  

 

เอกสำรประกอบกำรขออนุญำต 

 รำยกำรเอกสำร ตวัจรงิ ส ำเนำ เง ือ่นไข  

1 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
 

1 0 (- ออกใหไ้วไ้มเ่กนิ 6 เดอืน
นับแตว่นัยืน่ค าขอ 

- เจา้พนักงานศลุกากร 
จะถา่ยส าเนาเอกสาร 

จากฉบับจรงิ โดยผูย้ืน่ค าขอ

ตอ้งรับรองส าเนาโดยการ 
เซ็นชือ่ตอ่หนา้เจา้พนักงาน

ศลุกากร พรอ้มประทบัตรา
นติบิคุคล (ถา้ตอ้ง

ประทับตรานติบิคุคลตามที่
ก าหนดไวใ้นหนังสอืรับรอง

การจดทะเบยีนนติบิคุคล) 

- มวีตัถปุระสงคส์อดคลอ้ง
กบัการขอจัดตัง้  

- ระบสุถานทีท่ีข่อจัดตัง้ไว ้
ในหนังสอืรับรอง 

การจดทะเบยีนฯ) 

 

2 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน ของผูแ้ทนนติบิุคคล  
กรณีเป็นบุคคลตำ่งดำ้วใหใ้ชห้นงัสอืเดนิทำง 

พรอ้มใบอนุญำตท ำงำนในประเทศไทย 

ของกรรมกำรผูม้อี ำนำจกระท ำกำรแทนบรษิทั 
 

1 0 (เจา้พนักงานศลุกากร 
จะถา่ยส าเนาเอกสาร 

จากเอกสารฉบับจรงิ  

โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรอง
ส าเนาโดยการเซ็นชือ่ 

ตอ่หนา้เจา้พนักงาน
ศลุกากรเทา่นัน้) 

 

3 

 

ใบทะเบยีนภำษมีูลคำ่เพิม่ (แบบ ภ.พ.20) 

 

0 2 - 
 

4 

 

หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิ

 

0 2 (- ออกใหไ้วไ้มเ่กนิ 6 เดอืน

นับแตว่นัยืน่ค าขอ) 
 

5 
 

บญัชรีำยชือ่ผูถ้อืหุน้ 
 

0 2 (- ออกใหไ้วไ้มเ่กนิ 6 เดอืน
นับแตว่นัยืน่ค าขอ) 

 
6 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ พรอ้มบตัรประจ ำตวัประชำชน

ของผูม้อบอ ำนำจและผูร้บัมอบอ ำนำจ 
 

0 2 (หนังสอืมอบอ านาจ 

พรอ้มตดิอากรแสตมป์ 
ทีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย) 

 

7 

 

เอกสำรแสดงรำยละเอยีดเกีย่วกบัระบบกำรควบคมุ

ภำยใน ประกอบดว้ย - วธิกีำรเก็บรกัษำและระบบ
รกัษำควำมปลอดภยัในกำรเก็บรกัษำของในโรงพกั

สนิคำ้/ทีม่ ัน่คง/ทำ่เรอืรบัอนุญำต – เง ือ่นไข 
ในกำรเก็บรกัษำและเอำของออกจำกโรงพกัสนิคำ้/

ทีม่ ัน่คง/ทำ่เรอืรบัอนุญำต – ระบบควบคมุของ 
ในโรงพกัสนิคำ้/ทีม่ ัน่คง/ทำ่เรอืรบัอนุญำต – ระบบ

กำรขนสง่เพือ่น ำของเขำ้ในหรอืออกจำก 

โรงพกัสนิคำ้/ทีม่ ัน่คง/ทำ่เรอืรบัอนุญำต 
 

0 0 - 
 

8 

 

เอกสำรแสดงรำยละเอยีดเกีย่วกบัอุปกรณแ์ละ

เครือ่งมอืเครือ่งใชส้ ำหรบัโรงพกัสนิคำ้/ทีม่ ัน่คง/
ทำ่เรอืรบัอนุญำต 

 

0 2 - 
 

9 

 

หนงัสอืส ำคญัแสดงกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครอง

ในพืน้ทีท่ ีข่อจดัต ัง้ 

0 2 (- กรณีน าทีด่นิไปจ านอง 

ตอ้งมหีนังสอืยนิยอม 
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 รำยกำรเอกสำร ตวัจรงิ ส ำเนำ เง ือ่นไข  

 จากผูรั้บจ านองใหน้ าทีด่นิ
ดงักลา่วมาจัดตัง้คลงัสนิคา้

ทณัฑบ์นได ้
- กรณีทีท่ีด่นิจัดตัง้

ประกอบดว้ยโฉนดหลายฉบบั 

ใหบ้รษัิทแสดงแจกแจง
รายละเอยีดเป็นรูปภาพวา่

พืน้ทีจ่ัดตัง้อยู่บนโฉนด
ใดบา้ง) 

10 

 

งบกำรเงนิตำมขอ้ก ำหนดของกระทรวงพำณชิย ์

ทีผ่ำ่นกำรตรวจสอบและรบัรองจำกผูส้อบบญัช ี
รบัอนุญำตแลว้ ยอ้นหลงั 3 ปี 

 

0 2 (โดยไมม่ยีอดขาดทนุ

สะสม) 
 

11 
 

ภำพถำ่ยสขีองสถำนทีท่ ีข่อจดัต ัง้ พรอ้มพมิพ ์
ค ำบรรยำยใตภ้ำพ 

 

0 2 - 
 

12 
 

แผนทีต่ ัง้สถำนทีข่อจดัต ัง้โดยสงัเขป ขนำด A4 
(ไมเ่กนิ 22 x 30 ซม.) 

 

0 2 - 
 

13 
 

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

 

4 0 - 
 

14 

 

ประกำศกรมเจำ้ทำ่ซึง่อนุญำตใหใ้ชท้ำ่เทยีบเรอื

ขนำดเกนิกวำ่ 500 ตนักรอส 

 

0 2 (ใชใ้นกรณีทา่เรอื 

รับอนุญาต) 
 

15 

 

หนงัสอือนุญำตใหป้ระกอบกจิกำรทำ่เรอื ส ำหรบั 

เรอืเดนิทะเลประเภทบรรทกุคนโดยสำรหรอืของ 

 

0 2 (ใชใ้นกรณีทา่เรอื 

รับอนุญาต) 
 

16 

 

หนงัสอือนุญำตใหป้ระกอบกจิกำรทำ่เรอืเดนิทะเล 

 

0 2 (ใชใ้นกรณีทา่เรอื 

รับอนุญาต) 
 

17 
 

หนงัสอืรบัรองสภำพควำมม ัน่คงแข็งแรงปลอดภยั
และเหมำะสมในกำรใชท้ำ่เทยีบเรอืขนำดเกนิกวำ่ 

500 ตนักรอส 
 

0 2 (ใชใ้นกรณีทา่เรอื 
รับอนุญาต) 

 

18 

 

หนงัสอืรบัรองกำรกอ่สรำ้งอำคำรของหนว่ยงำน 

ทีม่หีนำ้ทีร่บัผดิชอบแตล่ะทอ้งทีท่ ีข่อจดัต ัง้ 
 

0 2 (ใชใ้นกรณีทา่เรอื 

รับอนุญาต) 
 

 

แบบฟอรม์ค ำขออนุญำต 

 รำยกำรเอกสำร เง ือ่นไข  

1 

 

แบบค ำขอใบอนุญำตจดัต ัง้โรงพกัสนิคำ้ ทีม่ ัน่คง และทำ่เรอืรบัอนุญำต 

 

- 
 

 
 

 
 
 


