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นีักวิิชาการศุุลกากรชำานีาญการพัิเศุษั รักษัาการผู้้้เชี�ยวิชาญด้านีเทำค้นีิค้การตั้รวิจัสิอบสิินีค้้า 

สิำานีักงานีศุุลกากรตั้รวิจัสิินีค้้าลาดกระบัง

	 ในปััจจุบััน	 “โลจิสติิกส์	 (Logistics)”	 ได้้เข้้ามา 

เปั็นสิ �งสำาคััญในระบับัการบัริหารจัด้การเพื่่�อลำาเลียง 

สินคั้า	 ข้้อมูล	 และทรัพื่ยากรอย่างอ่�น	 ๆ	 จากจุด้หน่�ง 

ไปัยังอีกจุด้หน่�งด้้วยข้ั�นติอนและวิธีีการติ่างๆหร่อจาก 

ผูู้ ้ผู้ลิติไปัยังผูู้ ้บัริโภคั	 ซึ่่ �งผู้ลการสำารวจคัวามคัิด้เห็น 

เกี �ยวกับัข้ีด้คัวามสามารถข้องการบัริการโลจิสติิกส์ 

ในปัระเทศต่ิาง	ๆ	จากผูู้้ใช้้บัริการโลจิสติิกส์	 ที�จัด้ทำาโด้ย 

ธีนาคัารโลก	 (World	 Bank)	 พื่บัว่าด้ัช้นีช้ี�วัด้ข้ีด้คัวาม 

สามารถทางด้้านโลจิสติิกส์	 (Logistics	 Performance 

Index	 :	 LPI)	 ข้องไทยอย ู ่ ในระด้ ับัคังท ี �ท ี � 	 30-35	

เปั็นอันด้ับั	 2	 ข้องอาเซึ่ียนรองจากสิงคัโปัร์เท่านั �น 

ซึ่่�งปัระสิทธีิภาพื่การด้ำาเนินการด้้านศุลกากรเปั็นหน่�ง 

ตัิวแปัรสำาคััญที�มีส่วนช่้วยให้เกิด้การพัื่ฒนาระบับัโลจิสติิกส์ 

ข้องปัระเทศ	 ฉะนั�น	 กรมศุลกากรถ่อเปั็นหน่วยงานหน่�ง

ที�มีบัทบัาทสำาคััญอย่างยิ�งติ่อการพื่ัฒนาระบับัโลจิสติิกส์ 

ข้องปัระเทศด้้วยมาติรการติ่าง	 ๆ	 โด้ยภารกิจสำาคััญ 

ที �ผู้ ู ้ เข้ ียนเล็งเห็นว่าจะเปั็นส่วนหน่ �งที �จะช้่วยเพื่ิ �ม 

ปัระสิทธีิภาพื่ทางด้้านโลจิสติิกส์ข้องปัระเทศก็คั ่อ	

การจัด้ติั�งทำาเนียบัท่าเร่อ	 ท่าเร่อบัก	 หร่อโรงพื่ักสินคั้า	

เพ่ื่�อลด้คัวามแออัด้ทางด้้านการจราจร	 ในการเคัล่�อนย้าย 

สินคั้าไปัมาระหว่างท่าเร่อแหลมฉบััง	 ท่าเร่อกรุงเทพื่	

(คัลองเติย)	ทำาเนียบัท่าเร่อเอกช้นที�มีอยู่เดิ้ม	กับั	ICD	แห่งอ่�น	ๆ  

หร่อสนามบัิน	 และเพื่่�อเปั็นการกระจายการสร้างงาน 

สู่ช้านเม่อง	อาทิ	เข้ติลาด้กระบััง	หร่อจังหวัด้สมุทรปัราการ	



และพ่ื่�นที�ในเข้ติปัริมณฑล	ซ่ึ่�งสอด้คัล้องกับัแผู้นยุทธีศาสติร์ 

การพื่ัฒนาระบับัโลจิสติิกส์ข้องปัระเทศไทย	 ฉบัับัที�	 3	 

(พื่.ศ.	2560	–	2564)	โด้ยมีวัติถุปัระสงค์ัในการยกระดั้บั 

ระบับัโลจิสติิกส์ข้องปัระเทศ	สนับัสนุนการเป็ันศูนย์กลาง 

ทางการคั้า	 การบัริการ	 การลงทุนในภูมิภาคัอาเซึ่ียนและ 

เพื่ิ �มข้ีด้คัวามสามารถในการแข้่งข้ันทางด้้านการข้นส่ง 

สินค้ัาระหว่างปัระเทศ

	 เม่�อบัริษััท	 ที	 เอส	 ข้นส่งและโลจิสติิกส์	 จำากัด้	 

ได้้ย่ �นคัำาร้องข้ออนุมัติิจัด้ติั�งทำาเนียบัท่าเร่อและโรงพื่ัก 

สินคั้าติามกฎหมายศุลกากร	ณ	 ท่าเร่อหมายเลข้	 16C	

เลข้ที�	90	หมู่	1	ถนนปูั�เจ้าสมิงพื่ราย	อำาเภอพื่ระปัระแด้ง	

จังหวัด้สมุทรปัราการ	 โด้ยมีวัติถุปัระสงคั์เพื่่�อรองรับัการ 

ข้ยายติัวทางเศรษัฐกิจในการนำาเข้้าและส่งออกสินคั้าภาคั

เกษัติรและอุติสาหกรรมเบัา	สินค้ัาอุปัโภคับัริโภคั	รวมทั�ง 

ลด้คัวามแออัด้ข้องทำาเนียบัท่าเร่อที�มีอยู่เดิ้ม	และเป็ันการ 

กระจายการสร้างงานไปัสู่ช้านเม่องเพิื่�มมากข่้�น	ผูู้้อำานวยการ 

สำานักงานศุลกากรกรุงเทพื่	มอบัหมายให้ผูู้้เข้ียนพื่ิจารณา 

การข้ออนุมัติิจัด้ติั�งทำาเนียบัท่าเร่อและโรงพื่ักสินคั้าติาม 

กฎหมายศุลกากร	 รายบัริษััทด้ังกล่าวติามเข้ติพื่่�นที�คัวาม 

รับัผู้ิด้ช้อบั	 โด้ยเห็นว่า	 การจัด้ติั�งทำาเนียบัท่าเร่อและ 

โรงพื่ักสินคั้าติามกฎหมายศุลกากร	 จะเปั็นปัระโยช้น์ 

ติ่อผูู้ ้ปัระกอบัการและเปั็นการอำานวยคัวามสะด้วกแก่ 

การนำาเข้้า-ส่งออกสินคั้าระหว่างปัระเทศ	 เม่�อติรวจสอบั 

ข้้อมูลข้องบัริษััท	 ที	 เอส	 ข้นส่งและโลจิสติิกส์	 จำากัด้	

พื่บัว่าเปั็นบัริษััทในเคัร่อข้องบัริษััท	 ไทยชู้การ์	 เทอร์มินัล	

จำากัด้	 (มหาช้น)	 ซึ่่ �งเปั็นบัริษััทที �ให้บัริการการข้นส่ง 

สินค้ัานำาเข้้าส่งออกข้นาด้ใหญ่	มีท่าเทียบัเร่อจำานวน	3	ท่า 

ได้้แก่	 ท่าเทียบัเร่อหมายเลข้	 16A	 16B	 และ	 16C	 

เพื่่�อข้นถ่ายทั�งสินคั้าทั�วไปัและติู้คัอนเทนเนอร์เปั็นระยะ

เวลา	15	 ปีั	สามารถเทียบัเร่อเดิ้นสมุทรข้นาด้	12,000	

ติัน	 ได้้พื่ร้อมกันถ่งสองลำา	 ซึ่่�งบัริษััทมีโคัรงการปัรับัปัรุง

พื่่�นที�บัริเวณท่าเทียบัเร่อหมายเลข้	16C	 เพื่่�อข้ยายธีุรกิจ 

ในการจัด้ติั�งท่าเทียบัเร่อและโรงพื่ักสินคั้าติามกฎหมาย 

ศุลกากร	และให้บัริษััท	ที	เอส	ข้นส่งและโลจิสติิกส์	จำากัด้	

เข้้ามาด้ำาเนินการ	 โด้ยมีกลุ ่มลูกคั้าเปั้าหมายหลักข้อง 

การส่งออก	 คั่อ	 โรงงานนำ �าติาลนอกกลุ ่มและโรงงาน 

นำ �าติาลอิสระ	 ซึ่่�งโรงงานนำ�าติาลที�อยู่ในภาคักลางแถบั 

จังหวัด้ราช้บุัรี	 กาญจนบัุรี	 จะทำาการข้นส่งสินคั้าทางถนน 

วงแหวนอุติสาหกรรมมายังพ่ื่�นที�ที�ข้อจัด้ตัิ�งบัริเวณท่าเทียบั 

เร่อหมายเลข้	16C	เม่�อการคัมนาคัมข้นส่งมีคัวามสะด้วก 

รวด้เร็วและปัระหยัด้คั่าใช้้จ่าย	 ทำาให้สินค้ัาที�มาใช้้บัริการ 

ไม่เฉพื่าะแติ่เพื่ียงนำ�าติาลเท่านั�น	 ยังมีพื่่ช้ผู้ลการเกษัติร 

อ่ �นที �จะได้้รับัคัวามสะด้วกในการข้นส่งสินคั้าสำาหรับั 

การคัมนาคัมด้ังกล่าวเช้ ่นเด้ียวกันด้้วย	 นอกจากนี �	 

ศักยภาพื่ข้องการจัด้ติั �งท ำาเน ียบัท่าเร ่อและโรงพื่ัก 

สินคั้าติามกฎหมายศุลกากรข้องบัริษััท	 ทีเอส	 ข้นส่ง 

และโลจิสติ ิกส ์	 จ ำาก ัด้	 ย ังสามารถที �จะแข้่งข้ ันก ับั 

ธีุรกิจการคั้าการข้นส่งบัริเวณใกล้เคัียงได้้โด้ยมีปััจจัย 

สำาคััญข้องทำาเลที�ตัิ�ง	เน่�องจากบัริษััทมีคัลังสินค้ัาที�ตัิ�งอยู่ติิด้ 

ริมแม่นำ�าเจ้าพื่ระยา	ทำาให้การข้นถ่ายสินค้ัามีคัวามสะด้วก 

โด้ยไม่ติ้องเสียคั่าใช้้จ่ายในการเคัล่�อนย้ายสินคั้าหลาย 

ทอด้	 มีการบัำารุงดู้แลสถานที�เก็บัสินคั้าเพื่่�อรักษัาคัุณภาพื่

ข้องสินคั้าให้อยู่ในสภาพื่ด้ี	 ติั�งแติ่นำาเข้้าจนถ่งเวลาส่งมอบั 

สินคั้า	 ติลอด้จนมีอุปักรณ์	 เคัร่�องจักรที�มีปัระสิทธีิภาพื่	 

สามารถทำางานได้้อย่างรวด้เร็วและทันกำาหนด้ระยะเวลา	

นอกจากนี�ยังสามารถเช้่�อมโยงโหมด้การข้นส่งสินคั้าด้้วย 

ระบับัคัอนเทนเนอร์	โด้ยสามารถปัฏิิบััติิพิื่ธีีการศุลกากรข้อ 

ข้นย้ายข้องข้าเข้้า-ข้าออก	ที�ข้นส่งโด้ยระบับัคัอนเทนเนอร์ 

ไปัมาระหว่างท่าเร่อกับั	ICD	ลาด้กระบััง	ซ่ึ่�งอยู่ภายใต้ิการ

กำากับัดู้แข้องสำานักงานศุลกากรติรวจสินค้ัาลาด้กระบััง	หร่อ	

ICD	แห่งอ่�น	ซ่ึ่�งจะทำาให้การกระจายสินค้ัาไปัยังพ่ื่�นที�รอบั

กรุงเทพื่ฯ	และปัริมณฑล	มีปัระสิทธิีภาพื่ยิ�งข่้�น



	 	ผูู้้เขี้ยนเห็นว่า	การจัด้ตัิ�งทำาเนียบัท่าเร่อและโรงพัื่กสินค้ัาข้องบัริษััท	ที	เอส	ข้นส่งและโลจิสติิกส์	จำากัด้	จะสามารถ 

เพื่ิ�มข้ีด้คัวามสามารถในการแข้่งข้ันทางการคั้าข้องปัระเทศไทย	 ติลอด้จนพื่ัฒนาระบับัการนำาเข้้า-ส่งออกทางเร่อและ 

การบัริการโลจิสติิกส์ให้มีปัระสิทธีิภาพื่มากข้่�น	 ด้ังนั�น	 ผูู้้เข้ียนจ่งด้ำาเนินการรวบัรวมข้้อมูล	 เอกสารหลักฐานที�เกี�ยวข้้อง 

อย่างละเอียด้	ให้ข้้อเสนอแนะกับัทางบัริษััทฯ	ในการจัด้เติรียมเอกสารหลักฐาน	การเติรียมคัวามพื่ร้อมในเร่�องข้องสถานที� 

เคัร่�องไม้เคัร่�องม่อในการด้ำาเนินการ	 เพื่่�อพื่ิจารณาให้เปั็นไปัติามหลักเกณฑ์ในการข้อจัด้ติั�งทำาเนียบัท่าเร่อ	 และผูู้้เข้ียน

ได้้ด้ำาเนินการสรุปัสำานวนเสนอคัณะกรรมการพื่ิจารณาและติรวจสอบัการข้อจัด้ติั�งทำาเนียบัท่าเร่อ	 โรงพื่ักสินคั้าที�มั�งคัง	

โรงพื่ักสินคั้าเพื่่�อติรวจปัล่อยข้องข้าเข้้าและบัรรจุข้องข้าออกที�ข้นส่งโด้ยระบับัคัอนเทนเนอร์นอกเข้ติทำาเนียบัท่าเร่อ	

(รพื่ท.)	 สถานที�ติรวจและบัรรจุสินคั้าเข้้าคัอนเทนเนอร์เพื่่�อการส่งออก	 (สติส.)	 และการด้ำาเนินการเกี�ยวกับัคัลังสินคั้า

ทันฑ์บัน	 เพื่่�อให้คัวามเห็นช้อบันำาเสนอผูู้้มีอำานาจในการอนุมัติิจัด้ติั�งทำาเนียบัท่าเร่อติามกฎหมายศุลกากรข้องบัริษััท	 

ที	เอส	ข้นส่งและโลจิสติิกส์	จำากัด้	ทั�งนี�ติามปัระกาศกรมศุลกากรที�	94/2559	ลงวันที�	5	สิงหาคัม	2559	ภายใต้ิการ

อนุมัติิให้จัด้ตัิ�งทำาเนียบัท่าเร่อโด้ยอาศัยอำานาจติามมาติรา	6	และมาติรา	7	แห่งพื่ระราช้บััญญัติิศุลกากร	พื่ระพุื่ทธีศักราช้	

2469	 และปัระกาศกรมศุลกากรที�	 111/2559	 ลงวันที�	 1	 กันยายน	 2559	 เร่�อง	 การปัฏิิบััติพื่ิธีีการศุลกากร	 

ณ	ทำาเนียบัท่าเร่อและโรงพัื่กสินค้ัาอนุมัติิ	ข้องบัริษััท	ที	เอส	ข้นส่งและโลจิสติิกส์	จำากัด้

การดำาเนีินีการจััดตั้ั�งทำำาเนีียบทำ่าเรือและโรงพัักสิินีค้้าตั้ามกฎหมายศุุลกากร

	 ผูู้้เข้ียนได้้ทำาการศ่กษัากฎหมาย	 ระเบัียบัปัฏิิบััติิที�เกี�ยวข้้องกับัการจัด้ติั�งทำาเนียบัท่าเร่อและโรงพื่ักสินคั้า	

ติามปัระกาศ	 คัำาสั�งกรมศุลกากร	 และกฎหมายอ่�นที�เกี�ยวข้้อง	 และเอกสารหลักฐานที�สำาคััญเพื่่�อปัระกอบัการพื่ิจารณา 

ได้้แก่	 ใบัอนุญาติข้องกรมเจ้าท่าให้ใช้้ท่าเทียบัเร่อข้นถ่ายสินคั้าทั�วไปัและติู้คัอนเทนเนอร์	 ใบัอนุญาติข้องกรมเจ้าท่าให้ 

เป็ันผูู้้ปัระกอบักิจการท่าเร่อสำาหรับัเร่อเดิ้นทะเลปัระเภทบัรรทุกคันโด้ยสารหร่อข้อง	 ใบัอนุญาติข้องกระทรวงคัมนาคัม 

ให้ปัระกอบักิจการท่าเร่อเด้ินทะเล	 หนังส่อรับัรองสภาพื่คัวามมั �นคังแข้็งแรงปัลอด้ภัยและเหมาะสมในการใช้ ้

ท่าเทียบัเร่อข้นาด้เกินกว่า	 500	 ติันกรอส	 จากสำานัก 

คัวามปัลอด้ภัยและสิ�งแวด้ล้อมทางนำ�า	หนังส่อรับัรองการ 

จด้ทะเบัียนเปั็นนิติิบัุคัคัลปัระเภทบัริษััทจำากัด้	 จากกรม 

พื่ัฒนาธีุรกิจการคั้าหนังส่อใบัทะเบัียนภาษัีมูลคั่าเพื่ิ�ม	

(ภพื่.20)	จากกรมสรรพื่ากร	งบัการเงินข้องบัริษััทย้อนหลัง	

3	ปีั	สัญญาเช่้าที�ดิ้น	โฉนด้ที�ดิ้นหร่อหนังส่อแสด้งกรรมสิท

ธิี�ในที�ดิ้น	แผู้นผัู้งแบับัแปัลนพิื่มพ์ื่เขี้ยวข้องทำาเนียบัท่าเร่อ

และโรงพัื่กสินค้ัา	และแบับัโคัรงการแสด้งข้นาด้พ่ื่�นที�		x-Ray

	 เม่�อบัริษััทฯ	 ด้ำาเนินการย่�นเอกสารคัรบัถ้วนแล้วจ่งได้้เข้้าติรวจสอบัพื่่�นที�ที�ข้ออนุมัติิจัด้ติั�งทำาเนียบัท่าเร่อและ 

โรงพื่ักสินคั้าติามกฎหมายศุลกากรข้องบัริษััท	 ที	 เอส	 ข้นส่งและโลจิสติิกส์	 จำากัด้	 ก่อนนำาเสนอเข้้าคัณะกรรมการ 

พื่ิจารณาและติรวจสอบัการข้อจัด้ติั�งทำาเนียบัท่าเร่อ	 โรงพื่ักสินคั้าที�มั�งคัง	 โรงพื่ักสินคั้าเพื่่�อติรวจปัล่อยข้องข้าเข้้าและ 

บัรรจุข้องข้าออกที�ข้นส่งโด้ยระบับัคัอนเทนเนอร์นอกเข้ติทำาเนียบัท่าเร่อ	 (รพื่ท.)	 สถานที�ติรวจและบัรรจุสินคั้าเข้้า 

คัอนเทนเนอร์เพื่่�อการส่งออก	 (สติส.)	 และการด้ำาเนินการเกี�ยวกับัคัลังสินคั้าทันฑ์บัน	 ในข้ั�นติอนนี�จำาเปั็นติ้องใช้้คัวาม 

ละเอียด้รอบัคัอบัในการพิื่จารณาก่อนส่งเร่�องเข้้าสู่คัณะกรรมการฯ	ข้องสำานักงานศุลกากรกรุงเทพื่	โด้ยคัณะกรรมการฯ	

จะพื่ิจารณาเอกสารหลักฐานติ่าง	 ๆ	 และเข้้าติรวจสอบัพื่่�นที�ที�ข้อจัด้ติั�งพื่ร้อมรับัฟัังแผู้นการด้ำาเนินงานจากบัริษััทฯ	



เม่�อเห็นว่าบัริษััทฯ	ได้้ด้ำาเนินการคัรบัถ้วนถูกต้ิองแล้ว	จ่งนำา 

หนังส่อเสนอผูู้ ้อำานวยการสำานักงานศุลกากรกรุงเทพื่	 

เพื่่�อข้ออนุมัติิหลักการให้จัด้ติั�งทำาเนียบัท่าเร่อและโรงพื่ัก 

สินค้ัาติามกฎหมายศุลกากร

	 ภายหลังการอนุมัติิหลักการให้จัด้ติั �งทำาเนียบั 

ท่าเร ่อและโรงพื่ักสินคั้าติามกฎหมายศุลกากรแล้ว	

จ่งมีหนังส่อแจ้งให้บัริษััทฯ	 ด้ำาเนินการก่อสร้างพื่่ �นที � 

ทำาเนียบัท่าเร่อ	 และโรงพื่ักสินคั้าติามแบับัแปัลนแผู้นผู้ัง	

(แบับัพื่ิมพื่์เข้ียว)	 โด้ยมีรั�วที�มั�นคังล้อมรอบัและมีคัวามสูง 

ติั �งแติ่	 3.5	 เมติรข้่ �นไปัติลอด้จรด้แม่นำ �า	 ทั �งนี �ติ้องมี

หนังส่อรับัรองการก่อสร้างอาคัารจากสำานักงานเข้ติ	

ทางเข้้า–ออกเข้ติทำาเนียบัท่าเร่อติ้องมีสถานีติรวจสอบั 

ศุลกากร	 (Checking	 Post)	 มีการติิด้ติั�งกล้องวงจรปัิด้ 

บัริเวณรอบัพื่่ �นที �ท ำาเนียบัท่าเร ่อ	 โรงพื่ักสินคั้าและ 

อาคัารสำานักงานข้องศุลกากร	 มีลานติรวจปัล่อยข้อง 

และวางคัอนเทนเนอร์สำาหรับัสินคั้าข้าเข้้าและสินคั้า 

ข้าออกที�มีคัวามมั�นคังแข้็งแรง	 มีลานวางสินคั้าผู้่านแด้น	

สินคั้าถ่ายลำา	 ลานวางติู้คัอนเทนเนอร์ที�คัวบัคัุมอุณหภูมิ 

คัวามเย ็น	 และลานวางข้องกลางและข้องติกคั ้าง	 

ท ั � งน ี � ติ ้ อ งแสด้ง เข้ติท ี � แยกจากก ันอย ่ า งช้ ั ด้ เจน	 

โรงพื่ักสินคั้ามีช้านช้าลาสำาหรับัติรวจข้องโด้ยเฉพื่าะ	

มีห้องเก็บัข้องช้ำารุด้	 มีห้องมั�นคังสำาหรับัเก็บัข้องมีคั่า	

มีการติิด้ติั�งเคัร่�องช้ั�งนำ�าหนัก	 เติรียมพื่่�นที�รองรับัสำาหรับั 

การติิด้ติั�งเคัร่�อง	 x-Ray	 และด้ำาเนินการให้คัรบัถ้วนติาม 

ข้้อบัังคัับักรมศุลกากรว่าด้้วยทำาเนียบัท่าเร่อ	 โรงพื่ัก 

สินคั้าและที�มั�นคังที�ได้้รับัอนุมัติิติามปัระกาศกรมศุลกากร 

ที�	66/2547	ลงวันที�	23	กรกฎาคัม	2547	นอกจากนี� 

ยังติ้องปัระสานงานกับัสำานักเทคัโนโลยีสารสนเทศ	

เพ่ื่�อทำาการติิด้ตัิ�งระบับั	Single	Sign	On	(SSO)	เช่้�อมโยง 

ระบับัเคัร่อข้่ายกับักรมศุลกากร	 เพื่่�อให้บัริษััทฯ	 สามารถ 

ปัฏิิบััติ ิพื่ ิธี ีการศุลกากรในการนำาเข้ ้า-ส ่งออกสินคั้า	 

โด้ยระบับัพื่ิธีีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์	 (TCES)	 

ได้้	 เม่�อบัริษััทฯ	 ได้้ด้ำาเนินการคัรบัถ้วนแล้ว	 จ่งทำาการ 

เข้้าติรวจสอบัพื่่�นที�การข้อจัด้ติั�งทำาเนียบัท่าเร่อและโรงพื่ัก 

สินคั ้าติามกฎหมายศุลกากรก ่อนมีหน ังส ่อแจ ้งให ้ 

คัณะกรรมการฯ	 เข้้าติรวจสอบัพื่่�นที�อีกคัรั�งหน่�ง	 และมี 

หนังส่อแจ้งบัริษััท	 ที	 เอส	 ข้นส่งและโลจิสติิกส์	 จำากัด้	

เพื่่ �อลงนามในสัญญาปัระกันและทัณฑ์บันทำาเนียบั 

ท่าเร่อและโรงพื่ักสินคั้าติามกฎหมายร่วมกับักรมศุลกากร 

โด้ยให้บัริษััทฯแนบัหนังส่อคัำ�าปัระกันข้องธีนาคัารเพื่่�อ 

เป็ันหลักปัระกันติามกฎหมายด้้วย	จากนั�นจ่งนำาเร่�องเสนอ 

ผูู้้อำานวยการสำานักงานศุลกากรกรุงเทพื่	อนุมัติิเปิัด้ทำาเนียบั 

ท่าเร่อและลงนามในสัญญาปัระกันและทัณฑ์บันทำาเนียบั

ท่าเร่อและโรงพัื่กสินค้ัาติามกฎหมาย	ทั�งนี�ยังต้ิองมีหนังส่อ 

แจ้งบัริษััทฯช้ำาระคั่าธีรรมเนียมปัระจำาปัีติามใบัแนบั	 ศ.6	 

ติามที�กำาหนด้ในกฎกระทรวงรวมทั�งแจ้งบัริษััทฯ	 ให้ปัระสาน 

กับัหน่วยงานที�เกี �ยวข้้องในการคัวบัคัุมใบัอนุญาติการ 

นำาเข้้า-ส่งออกสินค้ัา	อาทิ	ด่้านอาหารและยา	ด่้านติรวจพ่ื่ช้	

ด่้านติรวจสัติว์นำ�า	ด่้านกักกันสัติว์	ด่้านปั�าไม้	เป็ันต้ิน	ผูู้้เขี้ยน 

ยังติ้องนำาเร่�องเสนออธีิบัด้ีกรมศุลกากรเพื่่�อออกปัระกาศ 

กรมศุลกากรแจ้งให้ผูู้้ที�เกี�ยวข้้องรับัทราบัการเปิัด้ทำาเนียบั 

ท่าเร่อและโรงพัื่กสินค้ัาอนุมัติิ	และออกปัระกาศกรมศุลกากร 

ให้มีการปัฏิิบััติิพิื่ธีีการศุลกากร	ณ	ทำาเนียบัท่าเร่อและโรงพัื่ก

สินคั้าที�ได้้รับัอนุมัติิ	 และข้ออัติรากำาลังไปัยังสำานักบัริหาร 

ทรัพื่ยากรบัุคัคัล	 เพื่่�อจัด้เจ้าหน้าที�ศุลกากรมารองรับัการ 

ปัฏิิบััติิพื่ิธีีการศุลกากร	ณ	 ทำาเนียบัท่าเร่อที�ได้้รับัอนุมัติิ	 

เพื่่�อด้ำาเนินการเปัดิ้และกำากับัการดู้แลทำาเนียบัท่าเร่อและ 

โรงพื่ักสินคั้าในการนำาเข้้าและส่งออก	 การปัฏิิบััติิพื่ิธีีการ 

ศุลกากรติรวจปัล่อยสินคั้าและพื่ิธีีการอ่�นให้เปั็นไปัติาม 

กฎหมายและกฎระเบัียบัที �เกี �ยวข้้อง	 โด้ยปัฏิิบััติิติาม 

ข้้อบัังคัับักรมศุลกากรว่าด้้วยทำาเนียบัท่าเร่อ	 โรงพัื่กสินค้ัา	

และที�มั�นคังที�ได้้รับัอนุมัติิ	 ซึ่่�งได้้มีคัำาสั�งไว้ติามปัระกาศ 

กรมศุลกากรที�	66/2547	ลงวันที�	23	กรกฎาคัม	พื่.ศ.2547



	 จะเห็นได้้ว่าในการจัด้ติั�งทำาเนียบัท่าเร่อและ 

โรงพื่ักสินคั้าอนุมัติิติามกฎหมายศุลกากร	 ผูู้้เข้ียนติ้องใช้ ้

คัวามละเอียด้รอบัคัอบัในการด้ำาเนินการในทุกข้ั�นติอน 

อย่างเป็ันระบับัที�ถูกต้ิองเหมาะสม	และเม่�อทำาเนียบัท่าเร่อ 

และโรงพัื่กสินค้ัาข้องบัริษััท	 ที	 เอส	ข้นส่งและโลจิสติิกส์	

จำากัด้ได้้เปิัด้ด้ำาเนินการแล้ว	ระบับัโลจิสติิกส์ข้องปัระเทศ 

และการจัด้เก็บัรายได้้ข้องศุลกากรจะเกิด้ปัระสิทธีิภาพื่

มากยิ�งข่้�น	

การจััดตั้ั�งโรงพัักสิินีค้้า ทำี�มั�นีค้ง และทำ่าเรือรับอนีุญาตั้ในีปััจัจัุบันี

	 พื่ระราช้บััญญัติิศุลกากร	 พื่ระพืุ่ทธีศักราช้	 2469	 มีผู้ลบัังคัับัใช้้มาเปั็นเวลานาน	 เม่�อสถานการณ์เปัลี�ยนไปั 

จ่งจำาเป็ันต้ิองมีการปัรับัปัรุงแก้ไข้กฎหมายศุลกากรให้สอด้คัล้องกับัสถานการณ์ปััจจุบััน	การจัด้ตัิ�งโรงพัื่กสินค้ัา	ที�มั�นคัง	

และท่าเร่อรับัอนุญาติในปััจจุบัันจ่งจัด้ตัิ�งโด้ยอาศัยอำานาจข้องอธิีบัดี้	ติามมาติรา	111	มาติรา	112	มาติรา	113	มาติรา	

114	 และมาติรา	 115	 แห่งพื่ระราช้บััญญัติิศุลกากร	 พืุ่ทธีศักราช้	2560	 โด้ยพื่ระราช้บััญญัติิศุลกากรฉบัับัปััจจุบััน 

กำาหนด้ให้มีการออกใบัอนุญาติในการจัด้ตัิ�งท่าเร่อรับัอนุญาติ	การเก็บัค่ัาธีรรมเนียมใบัอนุญาติ	การกำาหนด้ทุนจด้ทะเบีัยน 

ผูู้้ข้อจัด้ติั�ง	 และการวางหนังส่อคัำ�าปัระกันในการจัด้ติั�งโรงพื่ักสินคั้าหร่อที�มั�นคัง	 ซึ่่�งติ่างจากพื่ระราช้บััญญัติิศุลกากร	

พื่ระพืุ่ทธีศักราช้	 2469	 ที�ไม่กำาหนด้เร่�องการออกใบัอนุญาติทำาเนียบัท่าเร่อและการจัด้เก็บัคั่าธีรรมเนียมใบัอนุญาติ	 

ทั�งนี�	การจัด้ตัิ�งโรงพัื่กสินค้ัา	ที�มั�นคัง	และท่าเร่อรับัอนุญาติในปััจจุบััน	กรมศุลกากรได้้กำาหนด้หลักเกณฑ์	วิธีีการ	และเง่�อนไข้ 

เกี�ยวกับัโรงพัื่กสินค้ัา	 ที�มั�นคัง	และท่าเร่อรับัอนุญาติ	ติามหลักเกณฑ์ในปัระกาศกรมศุลกากร	 ที�	135/2561	ลงวันที�	 

8	พื่ฤษัภาคัม	2561
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