
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรน ำเรอืส ำรำญและกฬีำเขำ้มำในรำชอำณำจกัรเป็นกำรช ัว่ครำว  
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

“เรอืส าราญและกฬีา” หมายความวา่ เรอืทีใ่ชส้ าหรับหาความส าราญ หรอืเรอืทีใ่ชเ้พือ่การเลน่กฬีาโดยเฉพาะ และไมไ่ดใ้ช ้

เพือ่การคา้ การทหาร หรอืการคน้ควา้ทางวทิยาศาสตร์ 

 

ภายใตบ้งัคับมาตรา 64 และมาตรา 65 แหง่พระราชบญัญัตศิลุกากร พ.ศ. 2560 เรอืส าราญและกฬีาทีเ่ขา้มาจากตา่งประเทศนัน้ 

นายเรอืจะตอ้งมารายงานเรอืเขา้เชน่เดยีวกบัเรอืทัง้หลายทีม่าจากตา่งประเทศภายใน 24 ชัว่โมง นับแตเ่มือ่เรอืมาถงึทา่  

พรอ้มกบัตอ้งท ารายงานอนัถกูตอ้งตามแบบรายงานเรอืเขา้ (Ships Inwards Report) (แบบที ่372) ทีก่ าหนดไว ้และแสดง 

ใบทะเบยีนเรอืเพือ่ตรวจดว้ย 

 

พธิกีำรศลุกำกรขำเขำ้ 

 

การน าเรอืส าราญและกฬีาเขา้มาในราชอาณาจักรชัว่คราวตามประเภท 3 (ค) ภาค 4 แหง่พระราชก าหนดพกิัดอตัราศลุกากร 

พ.ศ. 2530 “ดว้ยระบบงานยานพาหนะผ่านแดน” ใหถ้อืปฏบิัต ิดงันี ้

 

1. ผูน้ าของเขา้จะตอ้งสง่ขอ้มลูหรอืยืน่เอกสารรายงานเรอืเขา้ (Ships Inwards Report) (แบบที ่372) ตอ่พนักงานศลุกากร

ผูรั้บผดิชอบ พรอ้มเอกสารหลกัฐานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ดงัตอ่ไปนี้ 

 

(1) ทะเบยีนเรอื (Registration Certificate) พรอ้มส าเนา 1 ฉบบั 

 

(2) หนังสอืเดนิทาง (Passport) พรอ้มส าเนา 1 ฉบับ 

 

(3) เอกสารอืน่ๆ เชน่ ตน้ฉบบัใบปลอ่ยเรอืทา่สดุทา้ย (Port Clearance) เป็นตน้ 

 

กรณีเจา้ของเรอืมไิดเ้ป็นผูน้ าของเขา้มาดว้ยตนเอง จะตอ้งมหีนังสอืมอบอ านาจจากเจา้ของเรอืใหผู้ใ้ดผูห้นึง่ทีเ่ดนิทาง 

มาพรอ้มกับเรอืเป็นผูรั้บผดิชอบในการน าเรอืเขา้ประเทศชัว่คราว 

 

2. เมือ่พนักงานศลุกากรตรวจสอบสทิธขิองผูน้ าของเขา้ตามหลกัเกณฑ ์และเงือ่นไขของประเภท 3 (ค) ภาค 4 แหง่พระราช

ก าหนดพกิดัอตัราศลุกากร พ.ศ. 2530 ถกูตอ้งครบถว้นแลว้จะบนัทกึขอ้มลูลงใน “ระบบงานยานพาหนะผา่นแดน”  

และออกเลขทีใ่บขนสนิคา้พเิศษ และเลขยกเวน้อากร 

 

พนักงานศลุกากรจะจัดพมิพใ์บขนสนิคา้พเิศษพรอ้มส าเนาคูฉ่บบัจากระบบคอมพวิเตอรก์รมศลุกากร และประทับขอ้ความไว ้

ดา้นหลงัทัง้ตน้ฉบบัและส าเนาคูฉ่บับวา่ For the Owner 

 

ค ำเตอืน 

 

การไมน่ าเรอืกลบัออกไป ผูน้ าของเขา้ตอ้งชดใชเ้งนิตามสญัญาประกนัทีใ่หไ้ว ้และอาจถกูด าเนนิคดฐีานหลกีเลีย่งการช าระ 

คา่ภาษีอากรและ/หรอืหลกีเลีย่งขอ้จ ากดัของกฎหมายอนัมโีทษปรับหรอืจ าคกุ หรอืทัง้จ าทัง้ปรับตามกฎหมายศลุกากรอกีดว้ย 

 

WARNING 

 

Upon the importer&#39;s failure to re-export the boat, payment of compensation according to the contract of 

surety ship shall be effected, and the importer shall simultaneously become liable to either a fine or an 

imprisonment or both for violation of Thai Customs Laws. 

 

ลงชือ่.........................................ผูท้ าสญัญา 

 (Promisor’s Signature) 
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ใหผู้น้ าของเขา้ลงลายมอืชือ่รับทราบทัง้ตน้ฉบับใบขนสนิคา้พเิศษและส าเนาคูฉ่บบั และรับมอบตน้ฉบบัใบขนสนิคา้พเิศษนัน้ 

ไวเ้ป็นหลักฐานในการปฏบิตัพิธิกีารตรวจปลอ่ย สว่นส าเนาคูฉ่บับพรอ้มเอกสารประกอบพนักงานศลุกากรจะจัดเก็บไว ้

เป็นหลกัฐานเพือ่ควบคมุและตดิตามตอ่ไป 

 

กำรตอ่อำยุสญัญำประกนัเรอืส ำรำญและกฬีำทีน่ ำเขำ้ช ัว่ครำว 

 

การก าหนดระยะเวลาในสญัญาประกนัและการตอ่อายุสญัญาประกนั 

 

การท าสญัญาประกนัใหก้ าหนดระยะเวลาเทา่ทีจ่ าเป็นแกก่รณี โดยไมเ่กนิ 6 เดอืนนับแตว่นัทีน่ าเขา้ เวน้แตก่รณีเจา้ของเรอื 

หรอืผูเ้ดนิทางมาพรอ้มกับเรอืทีไ่ดรั้บมอบอ านาจจากเจา้ของเรอืใหอ้ยูเ่กนิก าหนด 6 เดอืนนับแตว่นัทีน่ าเขา้ และประสงค ์

จะตอ่อายุสญัญาประกนัซึง่จะตอ้งแสดงเหตผุลถงึความจ าเป็นพรอ้มมหีนังสอืรับรองวา่ เรอืล าดงักลา่วไดจ้อดอยูห่รอืซอ่มแซมอยู ่ 

ณ ทีเ่ชา่จอดเรอืหรอืทีซ่อ่มแซมเรอืของผูป้ระกอบการทีเ่กีย่วขอ้งนัน้ ทัง้นี ้ตอ้งไมเ่กนิ 1 ปี นับแตว่นัทีน่ าเขา้ 

 

หากมเีหตอุนัสมควรจะขยายก าหนดระยะเวลาออกไปอกีตามความจ าเป็นแกก่รณีก็ได  ้

 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการพจิารณาขอตอ่อายุสญัญาประกนั มดีงันี ้

 

(1) ค ารอ้งขอตอ่อายุสญัญาประกนั 

 

(2) ตน้ฉบบัใบขนสนิคา้พเิศษ 

 

(3) ส าเนาทะเบยีนเรอื 

 

(4) ส าเนาหนังสอืเดนิทางพรอ้มหนา้ทีม่กีารประทบัตราเดนิทางเขา้ออก 

 

(5) หนังสอืรับรองการจอดเรอืหรอืซอ่มแซมเรอื 

 

กรณีการซอ่มแซมเรอื ตอ้งแนบสญัญาวา่จา้งการซอ่มหรอืหนังสอืรับรองรายการซอ่มและระยะเวลาแลว้เสร็จพรอ้มแนบรูปถา่ย

สภาพเรอืทีจ่ะท าการซอ่มแซม 

 

(6) กรณีเจา้ของเรอืมไิดเ้ป็นผูน้ าของเขา้มาดว้ยตนเอง จะตอ้งมหีนังสอืมอบอ านาจจากเจา้ของเรอืพรอ้มแสดงบตัรประชาชน

หรอืหนังสอืเดนิทางของผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบอ านาจ ลงลายมอืชือ่รับรองส าเนาถูกตอ้ง 

 

(7) เอกสารอืน่ ๆ เชน่ แผนทีแ่สดงพกิดัต าแหน่งทีจ่อดเรอื กรณีไมไ่ดจ้อดอยูต่ามมารน่ีาตา่ง ๆ เป็นตน้ 

 

กำรน ำเรอืส ำรำญและกฬีำออกนอกรำชอำณำจกัร 

 

ภายใตบ้งัคับมาตรา 70 และมาตรา 71 แหง่พระราชบญัญัตศิลุกากร พ.ศ. 2560 เรอืส าราญและกฬีาทีจ่ะเดนิทางไปตา่งประเทศ 

นายเรอืตอ้งไปรายงานตอ่พนักงานศลุกากร ทีศ่ลุกสถาน และจะตอ้งยืน่ใบส าแดงรายการเรอืออก (Declaration for Ships 

Outwards) (แบบที ่373) และขอรับใบปลอ่ยเรอื (Clearance Outwards) (แบบที ่378) ดว้ย 

 

พธิกีำรศลุกำกรขำออก 

 

1. ผูน้ าของเขา้ทีม่คีวามประสงคจ์ะน าเรอืทีน่ าเขา้ชัว่คราวออกนอกราชอาณาจักรจะตอ้งสง่ขอ้มูลหรอืยืน่ใบส าแดงรายการเรอืออก 

(Declaration for Ships Outwards) (แบบที ่373) ตอ่พนักงานศลุกากรผูรั้บผดิชอบพรอ้มเอกสารหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 

ดงัตอ่ไปนี้ 

 

(1) ตน้ฉบบัใบขนสนิคา้พเิศษ (Simplified Customs Declaration Form) ฉบับเดมิ 

 

(2) หนังสอืเดนิทาง (Passport) 
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(3) เอกสารอืน่ ๆ (ถา้ม)ี 

 

กรณีเจา้ของเรอืมไิดเ้ป็นผูน้ าออกดว้ยตนเอง จะตอ้งมหีนังสอืมอบอ านาจจากเจา้ของเรอื ใหผู้ใ้ดผูห้นึง่ทีเ่ดนิทางมาพรอ้มกับเรอื

เป็นผูรั้บผดิชอบในการน าเรอืออก 

 

2. เมือ่พนักงานศลุกากรตรวจปลอ่ยเรอืทีป่ระสงคจ์ะน าออกนอกราชอาณาจักรเรยีบรอ้ยแลว้ จะบนัทกึการตรวจลงในตน้ฉบับ 

ใบขนสนิคา้พเิศษ และบนัทกึการน าออกลงใน &ldquo;ระบบงานยานพาหนะผ่านแดน&rdquo; เพือ่เป็นการตดับัญชกีารน าเขา้

ชัว่คราว ตามประเภท 3 (ค) ภาค 4 แหง่พระราชก าหนดพกิดัอตัราศลุกากร พ.ศ. 2530 ใหถ้กูตอ้งครบถว้น พรอ้มทัง้จัดเก็บ 

ใบขนสนิคา้พเิศษไว ้

  
 

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) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ -)  
ส านักงานศลุกากร หรอืดา่นศลุกากรทีใ่หบ้รกิาร/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง 
ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั ทกุวนั  
(ไมเ่วน้วนัหยดุราชการ) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 
(มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 84 นาท ี
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีศ่ลุกากรรับเอกสารรายงานเรอืเขา้และตรวจสอบ

เอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

15 นาท ี จดุรับค าขอ 

ของกรมศลุกากร 

 

2) กำรพจิำรณำ 
เจา้หนา้ทีศ่ลุกากรพจิารณาด าเนนิการ ตรวจสอบเรอื และขอ้มูล

ตามเอกสารทีผู่น้ าของเขา้ส าแดง 

(หมายเหต:ุ (ไมร่วมระยะเวลาเดนิทางไปยังสถานทีท่ีจ่อดเรอื))  

60 นาท ี จดุรับค าขอ 
ของกรมศลุกากร 

 

3) กำรพจิำรณำ 

อนุญาตใหผู้น้ าของเขา้ น าเรอืส าราญและกฬีาเขา้ราชอาณาจักรได ้

(หมายเหต:ุ -)  

9 นาท ี จดุรับค าขอ 

ของกรมศลุกากร 

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

หนงัสอืเดนิทำง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

2) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เจา้พนักงานศลุกากรจะถา่ยส าเนาเอกสารจากเอกสาร 

ฉบับจรงิ โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรองส าเนาโดยการเซ็นชือ่ตอ่หนา้ 
เจา้พนักงานศลุกากรเทา่นัน้) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ(ออกใหไ้วไ้มเ่กนิ 6 เดอืน นับแตว่นัยืน่ค าขอ เจา้พนักงาน
ศลุกากรจะถา่ยส าเนาเอกสารจากฉบับจรงิ โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรอง

ส าเนาโดยการเซ็นชือ่ตอ่หนา้เจา้พนักงานศลุกากร พรอ้มประทบัตรา 
นติบิคุคล (ถา้ตอ้งประทบัตรานติบิคุคลตามทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืรับรอง

การจดทะเบยีนนติบิคุคล)) 

4) 
 

แบบรำยงำนเรอืเขำ้ (Ships Inwards Report) (แบบที ่372) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กรมศลุกากร 

5) 

 

ใบขนสนิคำ้พเิศษ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กรมศลุกากร 

6) 
 

ทะเบยีนเรอื 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ออกโดยหน่วยงานตา่งประเทศทีอ่อกทะเบยีนเรอื) 

- 

7) 

 

ใบปลอ่ยเรอืทำ่สดุทำ้ย 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ออกโดยหน่วยงานตา่งประเทศทีอ่อกใบปลอ่ยเรอื) 

- 

8) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีเจา้ของเรอื มไิดเ้ป็นผูน้ าของเขา้มาดว้ยตนเอง  
จะตอ้งมหีนังสอืมอบอ านาจจากเจา้ของเรอืพรอ้มส าเนาบตัรประชาชน

หรอืหนังสอืเดนิทางของผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบอ านาจ ลงลายมอืชือ่
รับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

- 

9) 

 

ค ำรอ้งขอตอ่อำยสุญัญำประกนั 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ใชใ้นกรณีตอ่อายุสญัญาประกนั) 

- 

10) 
 

หนงัสอืรบัรองกำรจอดเรอืหรอืซอ่มแซมเรอื และสญัญำวำ่จำ้ง 
กำรซอ่ม หรอืหนงัสอืรบัรองรำยกำรซอ่มและระยะเวลำแลว้เสร็จ 

พรอ้มแนบรูปถำ่ยสภำพเรอืทีจ่ะท ำกำรซอ่มแซม 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ใชใ้นกรณีตอ่อายุสญัญาประกนั) 

- 

11) 

 

ใบส ำแดงรำยกำรเรอืออก (Declaration for Ships Outwards) 

(แบบที ่373) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ใชใ้นกรณีน าเรอืออกนอกราชอาณาจักร) 

กรมศลุกากร 

12) 

 

ใบปลอ่ยเรอืออก (Clearance Outwards) (แบบที ่378) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ใชใ้นกรณีน าเรอืออกนอกราชอาณาจักร) 

กรมศลุกากร 
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คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คำ่ธรรมเนยีมกำรขอรบับรกิำร ตำมกฎกระทรวงก ำหนด

คำ่ธรรมเนยีมและยกเวน้คำ่ธรรมเนยีมตำมกฎหมำยวำ่ดว้ย
ศลุกำกร พ.ศ. 2560 

(หมายเหต:ุ (การน าเรอืส าราญและกฬีาเขา้มาในราชอาณาจักร 
เป็นการชัว่คราว  กรณีมาปฏบิตัพิธิกีารกอ่นหรอืหลงัเวลาราชการ หรอื
ในวนัหยดุราชการ เก็บคา่ธรรมเนยีมส าหรับพนักงานไปประจ าการ 
กอ่นหรอืหลงัเวลาราชการหรอืในวนัหยดุราชการ (คา่ท าการลว่งเวลา) 
ตามพระราชบญัญัตศิลุกากร พ.ศ. 2560 อัตราคา่ธรรมเนยีม ขอ้ 1 (4) 

(ก) เปิดทีท่ าการพเิศษ รายละ 400 บาท ขอ้ 1 (4) (ค) ตรวจปลอ่ยเรอื 
ใบขนละ 200 บาท ขอ้ 1 (4) (ง) ประจ าการในศลุกสถานหรอืสถานทีอ่ืน่ 
รายละ 200 บาท 

การน าเรอืส าราญและกฬีาออกนอกราชอาณาจักร กรณีมาปฏบิตัพิธิกีาร
ในเวลาราชการ เก็บคา่ธรรมเนียมตามขอ้ 1 (5) (ก) ใบปลอ่ยเรอืขาออก 
ล าละ 200 บาท กรณีมาปฏบิตัพิธิกีารกอ่นหรอืหลงัเวลาราชการ  
หรอืในวนัหยดุราชการ เก็บคา่ธรรมเนยีมส าหรับพนักงานไปประจ าการ
กอ่นหรอืหลงัเวลาราชการหรอืในวนัหยดุราชการ (คา่ท าการลว่งเวลา) 
ตามพระราชบญัญัตศิลุกากร พ.ศ. 2560 อัตราคา่ธรรมเนยีม ขอ้ 1 (4) 
(ก) เปิดทีท่ าการพเิศษ รายละ 400 บาท ขอ้ 1 (4) (ค) ตรวจปลอ่ยเรอื 
ใบขนละ 200 บาท ขอ้ 1 (4) (ง) ประจ าการในศลุกสถานหรอืสถานทีอ่ืน่ 
รายละ 200 บาท  ขอ้ 1 (5) (ก) ใบปลอ่ยเรอืขาออก ล าละ 200 บาท))  
 

 

 คำ่ธรรมเนยีม 0 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))  
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แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 13/09/2562 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

#ส านกังานศลุกากรภาคท่ี3 

#ศภ3 

http://www.info.go.th/
http://bureau3.customs.go.th/
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เอกสำรประกอบกำรพจิำรณำ : กำรน ำเรอืส ำรำญและกฬีำเขำ้มำในรำชอำณำจกัร 

เป็นกำรช ัว่ครำว  
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั  

 

เอกสำรประกอบกำรขออนุญำต 

 รำยกำรเอกสำร ตวัจรงิ ส ำเนำ เง ือ่นไข  

1 
 

หนงัสอืเดนิทำง 
 

1 1 - 
 

2 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

1 0 (เจา้พนักงานศลุกากร 

จะถา่ยส าเนาเอกสาร 
จากเอกสารฉบับจรงิ  

โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งรับรอง

ส าเนาโดยการเซ็นชือ่ 
ตอ่หนา้เจา้พนักงาน

ศลุกากรเทา่นัน้) 

 

3 

 

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)) 

 

4 
 

แบบรำยงำนเรอืเขำ้ (Ships Inwards Report) 
(แบบที ่372) 

 

1 0 - 
 

5 
 

ใบขนสนิคำ้พเิศษ 
 

1 0 - 
 

6 

 

ทะเบยีนเรอื 

 

1 1 (ออกโดยหน่วยงาน

ตา่งประเทศทีอ่อก 
ทะเบยีนเรอื) 

 

7 
 

ใบปลอ่ยเรอืทำ่สดุทำ้ย 
 

1 0 (ออกโดยหน่วยงาน
ตา่งประเทศทีอ่อก 

ใบปลอ่ยเรอื) 

 

8 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ 
 

1 0 (กรณีเจา้ของเรอื มไิดเ้ป็น
ผูน้ าของเขา้มาดว้ยตนเอง 

จะตอ้งมหีนังสอืมอบอ านาจ

จากเจา้ของเรอืพรอ้มส าเนา
บตัรประชาชนหรอืหนังสอื

เดนิทางของผูม้อบอ านาจ
และผูรั้บมอบอ านาจ  

ลงลายมอืชือ่รับรองส าเนา
ถกูตอ้ง) 

 

9 

 

ค ำรอ้งขอตอ่อำยสุญัญำประกนั 

 

1 0 (ใชใ้นกรณีตอ่อายุสญัญา

ประกนั) 
 

10 
 

หนงัสอืรบัรองกำรจอดเรอืหรอืซอ่มแซมเรอื และ
สญัญำวำ่จำ้งกำรซอ่ม หรอืหนงัสอืรบัรองรำยกำร

ซอ่มและระยะเวลำแลว้เสร็จ พรอ้มแนบรูปถำ่ย
สภำพเรอืทีจ่ะท ำกำรซอ่มแซม 

1 0 (ใชใ้นกรณีตอ่อายุสญัญา
ประกนั) 
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 รำยกำรเอกสำร ตวัจรงิ ส ำเนำ เง ือ่นไข  

11 
 

ใบส ำแดงรำยกำรเรอืออก (Declaration for 
Ships Outwards) (แบบที ่373) 

 

1 0 (ใชใ้นกรณีน าเรอืออกนอก
ราชอาณาจักร) 

 

12 
 

ใบปลอ่ยเรอืออก (Clearance Outwards) (แบบที ่
378) 

 

1 0 (ใชใ้นกรณีน าเรอืออกนอก
ราชอาณาจักร) 

 

 

แบบฟอรม์ค ำขออนุญำต 

 รำยกำรเอกสำร เง ือ่นไข  

ไมพ่บแบบฟอรม์ค าขออนุญาต 

 
 

 
 


