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ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย
เรื่อง การขออนุญาตเปิดตู้สินค้าขาเข้าเพื่อทําการตรวจปล่อยสินค้าตามพิธีการศุลกากร
เพื่ อ ให้ ก ารเปิ ด ตู้ สิ น ค้ า ขาเข้ า ที่ ทํ า การตรวจปล่ อ ยสิ น ค้ า ตามพิ ธี ก ารศุ ล กากรที่ อ ยู่ ใ นความ
รับผิดชอบของท่าเรือกรุงเทพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ (๔)
มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๑) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๔๙๔ ผู้อํานวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยซึ่งได้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการการท่าเรือ
แห่งประเทศไทย จึงให้ดําเนินการ ดังนี้
ข้อ ๑ ยกเลิกประกาศท่าเรือกรุงเทพ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การขออนุญาต
เปิดตู้สินค้าขาเข้าเพื่อทําการตรวจปล่อยสินค้าตามพิธีการศุลกากร ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๓๙
ข้อ ๒ ให้เจ้าของสินค้าหรือตัวแทน นําเอกสารใบสั่งปล่อยสินค้าของกรมศุลกากรในระบบศุลกากร
ไร้เอกสาร (e-Customs Paperless) พร้อมใบขออนุญาตเปิดตู้สินค้าของบริษัทตัวแทนเรือที่หัวหน้า
แผนกโรงพักสินค้า / แผนกคลังสินค้า / แผนกปฏิบัติการ กองท่าบริการตู้สินค้า ๑ และ ๒ ลงนาม
เสนอต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร เพื่อขออนุญาตเปิดตรวจสินค้า หรือสั่งปล่อยสินค้า (ยกเว้นการตรวจ)
เมื่อได้มีการลงนามอนุญาตแล้ว ให้นําเอกสารมายื่นต่อหน่วยงาน ดังกล่าว โดยให้พนักงานตรวจสอบ
ข้อ มูล คํ าสั่ งเปิ ด ตรวจสิ นค้ า หรื อ สั่งปล่ อ ยสิ น ค้า (ยกเว้น การตรวจ) จากระบบศุ ล กากรไร้เ อกสาร
(e-Customs Paperless) และบันทึกยืนยันส่งกลับให้ระบบศุลกากรฯ
ข้อ ๓ พนักงานยกขนหรือผู้ได้รับมอบหมาย ต้องตรวจสอบเอกสารใบขออนุญาตเปิดตู้สินค้า
ที่ลงนามอนุญาตแล้ว ให้ถูกต้องตรงกับหมายเลขตู้สินค้า และตรวจสอบสภาพซีลตู้สินค้าก่อนทําการ
เปิดตู้สินค้า
ข้อ ๔ การขออนุญาตเปิดตู้สินค้าขาเข้า ต้องปฏิบัติตามประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย
เรื่ อ ง วิ ธี ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การนํ า ตั ว อย่ า งสิ น ค้ า จากโรงพั ก สิ น ค้ า ของการท่ า เรื อ แห่ ง ประเทศไทย
ไปให้ ก รมศุ ล กากรตรวจฉบั บ ที่ ใ ช้ ใ นปั จ จุ บั น พร้ อ มยื่ น เอกสารตามข้ อ ๒ ซึ่ ง ตู้ สิ น ค้ า ขาเข้ า มี
๓ สถานภาพ ดังต่อไปนี้
๔.๑ ตู้ ส ถานภาพ FCL (ตู้ ล าก) เจ้ า ของสิ น ค้ า หรื อ ตั ว แทน และ/หรื อ บริ ษั ท
ตัวแทนเรือจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบสินค้าภายในตู้สินค้าหลังจากที่มีการเปิดตรวจ โดยจะต้องจัดหากุญแจ
มาทําการปิดตู้สินค้าให้เรียบร้อย ในกรณีที่มีการนําสินค้าออกไปเพื่อส่งตัวอย่างให้กรมศุลกากรตรวจ
จะต้องจัดทําเอกสารแบบขออนุญาตนําตัวอย่างสินค้าไปให้กรมศุลกากรตรวจ (ทกท. ๐๑.๐๐.๐๑ (๒๘))
ที่แนบท้ายประกาศนี้ และสําเนาแบบขออนุญาตนําตัวอย่างสินค้าไปให้กรมศุลกากรตรวจ (ทกท. ๐๑.๐๐.๐๑ (๒๘))
ดังกล่าว ส่งมอบให้กับพนักงานผู้ควบคุมลานวางตู้สินค้าและด่านตรวจสอบสินค้า
๔.๒ ตู้สถานภาพ LCL/DD (ขนส่งหน้าตู้) เจ้าของสินค้าหรือตัวแทน และบริษัท
ตัวแทนเรือจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบสินค้าภายในตู้สินค้าหลังจากที่มีการเปิดตรวจ โดยจะต้องจัดหากุญแจ
มาทําการปิดตู้สินค้าให้เรียบร้อย ในกรณีที่มีการนําสินค้าออกไปเพื่อส่งตัวอย่างให้กรมศุลกากรตรวจ
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ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

จะต้องจัดทําเอกสารแบบขออนุญาตนําตัวอย่างสินค้าไปให้กรมศุลกากรตรวจ (ทกท. ๐๑.๐๐.๐๑ (๒๘))
ที่แนบท้ายประกาศนี้ และสําเนาแบบขออนุญาตนําตัวอย่างสินค้าไปให้กรมศุลกากรตรวจ (ทกท. ๐๑.๐๐.๐๑ (๒๘))
ดังกล่าว ส่งมอบให้กับพนักงานนอกโรงพักสินค้าและด่านตรวจสอบสินค้า
สินค้ารายใดที่ได้ตรวจปล่อยไปจากอารักขาของศุลกากรแล้ว เจ้าของสินค้า
หรือตัวแทนจะต้องขนสินค้าไปทั้งหมด หากไม่สามารถนําสินค้าออกได้หมด เจ้าของสินค้าหรือตัวแทน
จะต้องจัดหากุญแจมาทําการปิดตู้สินค้าให้เรียบร้อย และรับผิดชอบต่อสินค้าที่เหลืออยู่นั้น พร้อมทั้ง
แจ้งให้หัวหน้าแผนกหรือผู้ช่วยหัวหน้าแผนกโรงพักสินค้า หรือคลังสินค้า ทราบ
๔.๓ ตู้สถานภาพ CFS (ตู้เปิดเข้าโรงพักสินค้า) เจ้าของสินค้าหรือตัวแทนจะต้อง
เป็นผู้รับผิดชอบสินค้าที่มีการเปิดตรวจ เพื่อนําสินค้าไปส่งตัวอย่างและทําการปิดหีบห่อสินค้าให้เรียบร้อย
ก่อนนําสินค้าออกไปเพื่อส่งตัวอย่าง และจะต้องจัดทําเอกสารแบบขออนุญาตนําตัวอย่างสินค้าไปให้
กรมศุลกากรตรวจ (ทกท. ๐๑.๐๐.๐๑ (๒๘)) ที่แนบท้ายประกาศนี้ และสําเนาแบบขออนุญาต
นําตัวอย่างสินค้าไปให้กรมศุลกากรตรวจ (ทกท. ๐๑.๐๐.๐๑ (๒๘)) ดังกล่าว ส่งมอบให้กับพนักงาน
ประจําคูหาและด่านตรวจสอบสินค้า
ข้อ 5 ห้ า มมิ ใ ห้ บุ ค คลซึ่ ง ไม่ ใ ช่ พ นั ก งานการท่ า เรื อ แห่ ง ประเทศไทย ทํ า การเปิ ด ตู้ สิ น ค้ า
ที่ยังมิได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด รวมถึงห้ามนําอุปกรณ์หรือเครื่องมืออื่นใดที่สามารถใช้เปิดตู้สินค้าได้
เช่น กรรไกร คีมตัด ชะแลง ฯลฯ เข้าไปในลานวางตู้สินค้า ผู้ใดฝ่าฝืน ท่าเรือกรุงเทพจะดําเนินการ
ตามกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร
รองผู้อํานวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ
รักษาการแทน
ผู้อํานวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ทกท.๐๑.๐๐.๐๑ (๒๘)
แบบขออนุญาตนาตัวอย่างสินค้าไปให้กรมศุลกากรตรวจ
ที่ ......................................
วันที่ .............. เดือน ...................................... พ.ศ. ...................
เรื่อง ขออนุญาตนาตัวอย่างสินค้าไปให้กรมศุลกากรตรวจ
เรียน หัวหน้าแผนกโรงพักสินค้า คลังสินค้า หรือแผนกปฏิบัติการ
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ...........................................................................................................
เลขบัตรประจาตัวประชาชน............................................................ เลขที่บัตรอนุญาตผ่าน เข้า/ออก เขตศุลกากร
..................................................... โทรศัพท์มือถือ......................................... เป็นเจ้าของสินค้า/ตัวแทนของบริษัท
ห้าง ร้าน.....................................................................................................................................................................
ขอนาตัวอย่างสินค้าชื่อ.............................................เครื่องหมายหีบห่อ.........................................
หมายเลขหีบห่อ ................................................................ ลักษณะหีบห่อ ...............................................................
จานวน .................หีบห่อ (หน่วย) สถานทีล่ านวางเก็บตู้สินค้า / นอก รส. (O/A) / ประตูคูหาที่ ...........................
ไปส่งกรมศุลกากร โดยชาระค่าภาระของตัวอย่างสินค้า ตามระยะเวลาเดียวกับสินค้าที่เหลือทั้งหมดที่ ปรากฏ
ในใบสั่งปล่อยสินค้าของบริษัทตัวแทนเรือ (DELIVERY ORDER) เลขที่ ....................................................................
ของบริษัทตัวแทนเรือ............................................................ ชื่อเรือ ........................................................................
เที่ยววันที่....................................................... หมายเลขใบตราส่ง ............................................................................
ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่มาชาระค่าภาระของตัวอย่างสินค้านี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ใช้สิทธิยึดหน่วงสินค้า ที่การท่าเรือฯ ยังรักษาอยู่เป็นประกันการชาระค่าภาระของการท่าเรือฯ ดังกล่าวได้
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ .................................................
(.................................................)
หมายเลขโทรศัพท์ ..................................................
เจ้าของสินค้าหรือตัวแทน
ได้รับตัวอย่างสินค้าตามคาขอ
อนุญาตให้นาตัวอย่างสินค้า ตามคาขอนี้ออกไปได้
ลงชื่อ ................................................................
(...............................................................)
หัวหน้าแผนกโรงพักสินค้า คลังสินค้า หรือแผนกปฏิบัติการ
................./................../.................
หมายเหตุ สาเนาให้ ๑. พนักงานจัดเรียงประจาประตูคูหา / นอก รส. (O/A) / พนักงานควบคุมลานวางเก็บตู้สินค้า
๒. ด่านตรวจสอบสินค้า (Checking Post)

