
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขออนญุำตเปิดระวำงเรอืเพือ่ท ำกำรขนถำ่ยของลงเรอืเฉพำะเขตและ

กำรขนถำ่ยของขำเขำ้ลงเรอืเฉพำะเขต ณ ทีจ่อดเรอืภำยนอกเกำะสชีงั (N) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการยืน่ค าขอเป็นไปตาม 

1. ประกาศกรมกรมศลุกากร ที ่13/2561 ลงวนัที ่19 มกราคม 2561 เรือ่ง ก าหนดเขตทีจ่อดเรอืภายนอกเกาะสชีงั 

2. ประกาศกาศกรมศลุกากรที ่39/2561 ลงวนัที ่31 มกราคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการขนถา่ยของใน

เขตทีจ่อดเรอืภายนอก 

3. กฎกระทรวง ก าหนดเวลาท าการบรรทกุหรอืขนถา่ยของหรอืท าการทีต่อ้งมพีนักงานศลุกากรก ากบั พ.ศ. 2560 ลงวนัที ่13 

พฤศจกิายน พ.ศ. 2560  

4. กฎกระทรวง ก าหนดคา่ธรรมเนยีม และยกเวน้คา่ธรรมเนยีมตามกฎหมาย วา่ดว้ยศลุกากร พ.ศ. 2560 ลงวนัที ่13 พฤศจกิายน 

พ.ศ. 2560 

 

ขอ้ 1 เมือ่เรอืทีเ่ดนิทางมาจากตา่งประเทศเขา้มาถงึทีจ่อดเรอืภายนอกเกาะสชีงัและประสงคจ์ะขนถา่ยสนิคา้ลงเรอืเฉพาะ

เขตเพือ่น าเขา้มาเขตทา่ นายเรอืหรอืตวัแทนเรอืตอ้งยืน่ค าขออนุญาตเปิดระวางเป็นพเิศษตอ่หน่วยงานทีก่ ากบัที่จอดเรอืภานอก

โดยใหค้ ารับรองวา่ไดร้ายงานเรอืเขา้ส าเร็จ โดยแจง้วนัและเวลาน าเขา้ทีแ่ทจ้รงิทีเ่รอืถงึเขตทา่ (Actual Date Actual Time) 

เรยีบรอ้ยแลว้จงึท าการขนถา่ยได ้

ขอ้ 2 ใหน้ายเรอืท าบัญชรีายละเอยีดแสดงของทีถ่า่ยลงเรอืเฉพาะเขต ตามแบบในใบแนบ 13 โดยตอ้งส าแดงน ้าหนัก

สนิคา้ทีบ่รรทกุในเรอืเฉพาะเขตนัน้ดว้ย เป็นจ านวนสองฉบบั และลงนามรับรองวา่ถูกตอ้ง 

ขอ้ 3 การถา่ยของลงเรอืเฉพาะเขต ณ ทีจ่อดเรอืภายนอกนัน้โดยปกต ิไมใ่หถ้า่ยจากเรอืทีเ่ดนิทางมาจากตา่งประเทศ

สองล า หรอืมากกวา่นัน้ลงเรอืเฉพาะเขตล าเดยีว เวน้แตใ่นบางกรณีทีม่เีหตจุ าเป็นจงึใหก้ระท าได ้แตต่อ้งขออนุญาตตอ่หัวหนา้

หน่วยงานทีก่ ากับทีจ่อดเรอืภายนอก โดยมเีงือ่นไขวา่ตอ้งแยกของไวเ้ป็นตอนๆ ใหเ้ห็นไดช้ดัเจนวา่ของของเรอืทีเ่ดนิทางมาจาก

ตา่งประเทศล าใด 

ขอ้ 4 หน่วยงานควบคมุการขนถา่ย ประจ าทีจ่อดเรอืภายนอกเกาะสชีงั เป็นผูม้ัดลวดประทบัตรา กศก. ทีป่ากระวางเรอื

เฉพาะเขตกอ่นทีจ่ะขออนุญาตใหเ้รอืเฉพาะเขตเดนิทางเขา้ไปยังเขตทา่ทีเ่ป็นดา่นศลุกากร 

ในกรณีทีห่ัวหนา้หน่วยงานทีก่ ากับทีจ่อดเรอืภายนอก หรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมายเห็นสมควรจะสัง่ใหพ้นักงานศลุกากร

ควบคมุเรอืเฉพาะเขตเขา้ไปยังเขตทา่ทีเ่ป็นดา่นศุลกากรก็ได ้

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ -)  
ทีจ่อดเรอืภายนอกเกาะสชีงั ฝ่ายพธิกีารกลาง สว่นบรกิารกลาง 
ส านักงานศลุกากรทา่เรอืแหลมฉบงั /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั ทกุวนั (ไม่
เวน้วนัหยดุราชการ) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 40 นาท ี
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
- รับเอกสารยืน่ค ารอ้ง 

- ตรวจสอบแบบค ารอ้งและเอกสารหลักฐานประกอบอืน่ๆ 
- ออกใบสัง่เก็บคา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  

20 นาท ี จดุรับค าขอของกรม
ศลุกากร 

 

2) กำรพจิำรณำ 
ตรวจสอบขอ้มูลทีป่รากฏในเอกสาร หลกัฐานประกอบค ารอ้งขอ 

(หมายเหต:ุ -)  

20 นาท ี จดุรับค าขอของกรม
ศลุกากร 

 
 



รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

2) 

 

บตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำรหรอืพนกังำนองคก์ำรของรฐั 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

3) 

 

หนงัสอืเดนิทำง 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

4) 

 

ค ำรอ้งขออนุญำตเปิดระวำงเรอื 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กรมศลุกากร 

5) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ตดิอากรแสตมป์ตามทีก่ฎหมายก าหนด) 

- 

6) 

 

บญัชสีนิคำ้ส ำหรบัเรอื(cargo manifest) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(รับรองเอกสารส าเนาถกูตอ้งและประทบัตรานติบิคุคล) 

- 

 
 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

 

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 

 

 



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

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 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 01/03/2563 

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

