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ระเบียบการทาเรือแหงประเทศไทย 

วาดวยวธิีปฏิบตัิในการนําสินคาขาออก  ตูสินคาขาออก  และตูสินคาเปลาท่ีผานเขา 

หรือนําออกนอกเขตศุลกากรทาเรือกรงุเทพ  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดวิธีปฏิบัติในการนําสินคาขาออก  ตูสินคาขาออก  และตูสินคาเปลา

ที่ผานเขา  หรือนําออกนอกเขตศุลกากรทาเรือกรุงเทพ  ใหมีความถูกตอง  เหมาะสมกับสถานการณ

ปจจุบัน  และเปนไปในแนวทางเดียวกัน  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  (๔)  มาตรา  ๒๔  มาตรา  ๒๙   

วรรคแรก  (๑)  และวรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติการทาเรือแหงประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๔๙๔  

ผูอํานวยการการทาเรือแหงประเทศไทย  ซึ่งไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการการทาเรือแหงประเทศไทย  

จึงใหวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบการทาเรือแหงประเทศไทย  วาดวยวิธีปฏิบัติในการนําสินคา 

ขาออก  ตูสินคาขาออก  และตูสินคาเปลาที่ผานเขา  หรือนําออกนอกเขตศุลกากรทาเรือกรุงเทพ   

พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ขอ ๒ ใหใชระเบียบนี้บังคับตั้งแตวันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๗  เปนตนไป 

ขอ ๓ นับแตวันใชระเบียบนี้ใหยกเลิก 

  ๓.๑ ประกาศการทาเรือแหงประเทศไทย  เรื่อง  การบรรจุสินคาขาออกและเขาตูสินคา 

ในเขตทาเรือกรุงเทพ  ลงวันที่  ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๔๐ 

  ๓.๒ ประกาศการทาเรือแหงประเทศไทย  เรื่อง  การเคล่ือนยายตูสินคาขึ้น  หรือลงรถไฟ   

ลงวันที่  ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๔๔ 

  ๓.๓ ประกาศการทาเรือแหงประเทศไทย  เรื่อง  วิธีปฏิบัติในการฝากเก็บสินคา 

เพ่ือการสงออก  ลงวันท่ี  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๔๗ 

  ๓.๔ ประกาศการทาเรือแหงประเทศไทย  เรื่อง  วิธีปฏิบัติในการยกขนสินคาที่ฝากเก็บ

ไปบรรจุนอกเขต  (CO-LOAD)  แผนกโรงพักสินคา  ๑๔  (สินคาเพ่ือการสงออก)  ลงวันท่ี  ๖  มิถุนายน  ๒๕๔๘   

  ๓.๕ ประกาศการทาเรือแหงประเทศไทย  เรื่อง  การนําตูสินคา  หรือสินคาขาออก 

เขาเขตศุลกากรทาเรือกรุงเทพ  ลงวันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๓ 

  ๓.๖ ระเบียบ  คําส่ัง  ประกาศ  หรือหลักปฏิบัติอื่นใดท่ีขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ 
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ขอ ๔ ใหนําบรรดากฎหมายที่เกี่ยวของกับระเบียบนี้มาบังคับใชโดยอนุโลม   

ขอ ๕ ในระเบียบนี้ 

  “กทท.”  หมายความวา  การทาเรือแหงประเทศไทย 

  “ตูสินคาขาออก”  หมายความวา  ตูสินคาที่มีการบรรจุสินคาเขาตูสินคาในเขตศุลกากร

ทาเรือกรุงเทพ  (LESS  THAN  CONTAINER  LOAD  :  LCL)  หรือตูสินคาท่ีบรรจุนอกเขตศุลกากร

ทาเรือกรุงเทพ  (FULL  CONTAINER  LOAD  :  FCL)  หรือตูสินคาเปลาที่ประสงคบรรทุกลงเรือเพ่ือสงออก 

  “เรือลําเลียง”  หมายความวา  เรือที่ใชสําหรับลําเลียง  หรือขนถายสินคาจากเรือกําปน  

หรือบรรทุกสินคาสงเรือกําปน  หรือขนถายหรือบรรทุกสินคาหรือตูสินคาจากเรือสินคา  หรือทาเรืออื่น 

  “ทาเทียบเรือภายในประเทศ”  (DOMESTIC  PORT)  หมายความวา  ทาเทียบเรือ

ภายในประเทศของทาเรือกรุงเทพ  ตามท่ีการทาเรือแหงประเทศไทยกําหนด 

  “ตัวแทนเรือ”  (SHIP’S  AGENT)  หมายความวา  บุคคลท่ีไดรับแตงตั้งใหเปนตัวแทน

ของเจาของเรือเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีแทนเจาของเรือในทาเรือ  ในกรณีที่เจาของเรือไมมีบริษัทสาขาประจํา 

อยูในทองถิ่น   

  “ผูประกอบการ”  หมายความวา  ผูประกอบการบรรจุตูสินคาขาออกภายในเขต

ศุลกากรทาเรือกรุงเทพ  ที่ไมมีตูสินคาเปนของตนเอง 

  “ผูรับจัดการขนสง”  (FREIGHT  FORWARDERS)  หมายความวา  ผูที่กระทําหนาที่แทน 

ผูขนสง  หรือผูรับของในการจัดการขนสงสินคาตามท่ีไดรับมอบหมายจนถึงที่หมายปลายทาง  แมความหมาย 

โดยทั่วไปของผูรับจัดการขนสงจะมิใชผูขนสง  แตผูรับจัดการขนสงก็สามารถประกอบเปนผูขนสงได  และ

การจัดการขนสงสินคาตามสัญญารบัจัดการขนสงสินคาดงักลาว  ผูรับจัดการขนสงสามารถประกอบการได

ทั้งในฐานะตัวแทน  หรือผูขนสงได 

  “เขตศุลกากรทาเรือกรุงเทพ”  หมายความวา  อาณาบริเวณท่ีกําหนดเปนเขตศุลกากร  

ณ  ทาเทียบเรือของทาเรือกรุงเทพ  ตามแบบแปลนแผนผังท่ีแนบทายสัญญาประกันและทัณฑบน   

ณ  วันที่  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  และตามมาตรา  ๔  (๓)  แหงพระราชบัญญัติศุลกากร  พ.ศ.  ๒๔๖๙ 

ขอ ๖ ใหผูอํานวยการการทาเรือแหงประเทศไทย  เปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้  

และมีอํานาจในการออกคาํส่ัง  ประกาศ  หรือหลักปฏิบัติเพ่ือใหเปนไปตามระเบยีบนี ้ รวมทั้งเปนผูวนิิจฉยั

ชี้ขาดกรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกับการดําเนินการตามระเบียบนี้  และใหถือเปนที่สุด  กอนรายงานให

คณะกรรมการการทาเรือแหงประเทศไทย  ทราบ 
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หมวด  ๑ 

การนาํสินคาขาออกผานเขาเขตศุลกากรทาเรือกรุงเทพ 

โดยทางรถยนต  หรือรถไฟ 

ขอ ๗ การนําสินคาขาออกเขาลานบรรจุตูสินคาในเขตศุลกากรทาเรือกรุงเทพ  โดยทางรถยนต   

ใหเจาของสินคา  หรือตัวแทน  หรือผูรับจัดการขนสงย่ืนขอ  “ชื่อผูใชงาน”  (USER  NAME)  และ  

“รหัสผาน”  (PASSWORD)  ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามแบบท่ี  กทท.  กําหนด  ที่แผนกสารสนเทศ  

กองปฏิบัติการสินคา  ๓  ฝายปฏิบัติการเรือและสินคา  ทาเรือกรุงเทพ  เพ่ือพิจารณาในเบื้องตนกอนเสนอ

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ  อนุมัติชื่อผูใชงานและรหัสผาน  พรอมทั้งแจงใหผูขอใชบริการทราบ 

ขอ ๘ เจาของสินคา  หรือตัวแทน  หรือผูรับจัดการขนสงจะตองสงขอมูลสินคาขาออกลวงหนา  

(PRE-ADVICE)  ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  (E-SERVICE  FOR  VESSEL  CARGO  MANAGEMENT  

SYSTEM  :  VCMS)  ดังนี้ 

  (๑) ตองย่ืนขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสินคาที่ถูกตองครบถวนตามแบบขอนําสินคา

สงออกเพ่ือเขาบรรจุในเขตศุลกากรทาเรือกรุงเทพ  (ทกท.๐๑.๐๐.๐๑(๐๕))  ลวงหนาไมนอยกวา  ๖  

ชั่วโมง  กอนนําสินคาขาออกผานเขาเขตศุลกากรทาเรือกรุงเทพ  โดยจะอางอิงเวลาที่ระบบคอมพิวเตอร

ของ  กทท.  รับขอมูลจากผูใชบริการเปนเวลารับขอมูล   

  (๒) จัดพิมพแบบขอนําสินคาสงออกเพ่ือเขาบรรจุในเขตศุลกากรทาเรือกรุงเทพ  

(ทกท.๐๑.๐๐.๐๑(๐๕))  ที่ไดเลขท่ีอางอิงเปนรหัสแทง  (BARCODE) 

ขอ ๙ กรณีไมสามารถสงขอมูลลวงหนา  (PRE-ADVICE)  ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสได   

ใหเจาของสินคาหรือตัวแทน  หรือผูรับจัดการขนสงกรอกแบบขอนําสินคาสงออกเพ่ือเขาบรรจุในเขต

ศุลกากรทาเรือกรุงเทพ  (ทกท.๐๑.๐๐.๐๑(๐๕))  และย่ืนที่สถานีตรวจสอบสินคา  ๓  ทาเรือกรุงเทพ  

อาจณรงค 

ขอ ๑๐ ใหนําแบบขอนําสินคาสงออกเพ่ือเขาบรรจุในเขตศุลกากรทาเรือกรุงเทพ  (ทกท.

๐๑.๐๐.๐๑(๐๕))  ตามขอ  ๘  (๒)  หรือขอ  ๙  มาย่ืนพรอมกับนํารถบรรทุกสินคาเมื่อผานเขาเขต

ศุลกากรทาเรือกรุงเทพ  ณ  สถานีตรวจสอบสินคา  ๓  ทาเรือกรุงเทพ  อาจณรงค  เพ่ือชําระคาภาระ

สินคาขาออกและคาธรรมเนียมยานพาหนะผานทา  กอนนําสินคาบรรจุเขาตูสินคาที่แผนกควบคุมการ

บรรจุตูสินคา  กองปฏิบัติการสินคา  ๓   
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ขอ ๑๑ กทท.  จะไมอนุญาตใหรถบรรทุกสินคาขาออกผานเขาเขตศุลกากรทาเรือกรุงเทพ  

หากไมดําเนินการตามขอ  ๘  หรือขอ  ๙  กรณีมีปญหาขอขัดของใหติดตอที่สถานีตรวจสอบสินคา  ๓  

ทาเรือกรุงเทพ  อาจณรงค   

ขอ ๑๒ กรณีท่ีสินคาขาออกรายการใดมีสถานะ  “ใหเปดตรวจ  (RED  LINE)”  เจาหนาที่ศุลกากร 

ประจําสถานีตรวจสอบสินคา  ๓  ทาเรือกรุงเทพ  อาจณรงค  จะเปนผูกําหนดจุดตรวจสอบสินคาตามขั้นตอน 

พิธีการศุลกากร 

ขอ ๑๓ สินคาขาออกที่เปนสินคาอันตรายซึ่งตามระเบียบการทาเรือแหงประเทศไทย  วาดวย

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนําเขาและสงออกสินคาอันตรายของทาเรือกรุงเทพ  ฉบับที่ใชอยูในปจจุบัน   

ใหผูใชบริการระบุวาเปนสินคาอันตราย  กลุมประเภทสินคา  (Harmonize)  ประเภทที่  ๑๘  ในแบบขอ

นําสินคาสงออกเพ่ือเขามาบรรจุในเขตศุลกากรทาเรือกรุงเทพ  (ทกท.๐๑.๐๐.๐๑(๐๕))   

ขอ ๑๔ กรณีที่นําสินคาขาออกเขามาทางรถไฟ  ใหเจาของสินคา  หรือตัวแทนนํารถบรรทุก

ไปรับสินคาท่ีบริเวณจุดรับสงทางรถไฟประตูเขื่อนตะวันออก  แลวปฏิบัติตามขอ  ๗  ถึงขอ  ๑๑ 

หมวด  ๒ 

การนาํสินคาขาออกบรรจุเขาตูสินคาในเขตศุลกากรทาเรือกรงุเทพ 

ขอ ๑๕ การนําสินคาขาออกบรรจุเขาตูสินคา  และสงมอบตูสินคาบรรทุกลงเรือ  ใหเจาของตู

สินคาหรือตัวแทน  หรือผูประกอบการที่ประสงคจะนําตูสินคาเปลาไปยังลานบรรจุตูสินคา  หรือแผนก

สินคาเพ่ือการสงออก  ย่ืนใบแจงขอปฏิบัติงาน  (ทกท.๐๑.๐๐.๐๑(๐๒))  และแบบขอเคล่ือนยายตูสินคา

เปลาเขาลานบรรจุตูสินคา  (ทกท.๐๑.๐๓.๐๓  (๐๑))  ที่แผนกควบคุมตูสินคาเปลา  กองปฏิบัติการสินคา  

๓  ลวงหนาไมนอยกวา  ๑๒  ชั่วโมง  กอนดําเนินการเคล่ือนยายตูสินคาเปลาเพ่ือจะไดบันทึกขอมูลและ

จัดเตรียมตูสินคาเปลาที่ขอเคล่ือนยาย 

ขอ ๑๖ ใหเจาของตูสินคา  หรือตัวแทนย่ืนแบบรายงานการบรรจุตูสินคาและตูสินคาเปลา 

เพ่ือบรรทุกลงเรือ  (ทกท.๐๑.๐๐.๐๑(๐๓))  พรอมใบกํากับการขนยายสินคา  ตามแบบท่ีกรมศุลกากร

กําหนด  ที่แผนกสารสนเทศ  กองปฏิบัติการสินคา  ๓  กอนเรือเทียบทาไมนอยกวา  ๓  ชั่วโมง 
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ขอ ๑๗ ใหผูประกอบการย่ืนแบบรายงานการเคล่ือนยายตูสินคากรณีพิเศษและการบรรจุสินคา

เพ่ือบรรทุกลงเรือ  (ทกท.๐๑.๐๐.๐๑(๐๔))  พรอมใบกํากับการขนยายสินคา  ตามแบบท่ีกรมศุลกากร

กําหนด  ที่แผนกสารสนเทศ  กองปฏิบัติการสินคา  ๓  กอนเรือเทียบทาไมนอยกวา  ๓  ชั่วโมง 

ขอ ๑๘ กรณีขอมูลตูสินคาที่จัดสงไมถูกตองครบถวน  หรือตองการยกเลิกแกไขเปล่ียนแปลง

ขอมูล  ใหเจาของตูสินคา  หรือตัวแทน  หรือผูประกอบการดําเนินการแกไขขอมูลลวงหนา  ที่แผนก

สารสนเทศ  กองปฏิบัติการสินคา  ๓  กอนเรือเทียบทาไมนอยกวา  ๓  ชั่วโมง 

ขอ ๑๙ กรณีที่ย่ืนแบบรายงานการบรรจุตูสินคาและตูสินคาเปลาเพ่ือบรรทุกลงเรือ  (ทกท.

๐๑.๐๐.๐๑(๐๓))  และแบบรายงานการเคล่ือนยายตูสินคากรณีพิเศษและการบรรจุสินคาเพ่ือบรรทุกลงเรือ   

(ทกท.๐๑.๐๐.๐๑(๐๔))  พรอมใบกํากับการขนยายสินคา  ตามแบบที่กรมศุลกากรกําหนด  ไมทันกําหนดเวลา

ตามขอ  ๑๕  และขอ  ๑๖  จนเปนเหตุใหตูสินคาขาออกบรรทุกลงเรือไมทัน  กทท.  จะไมรับผิดชอบ 

ตอความเสียหายใด ๆ  ที่เกิดขึ้น   

ขอ ๒๐ เพ่ือใหการนําสินคาขาออกบรรจุเขาตูสินคาในเขตศุลกากรทาเรือกรุงเทพ  เปนไปดวย

ความเรียบรอย  ถูกตอง  เหมาะสมตามมาตรฐานความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและส่ิงแวดลอม  กทท.  

จะอนุญาตใหเจาของตูสินคา  หรือตัวแทน  หรือผูประกอบการดาํเนินการนําสินคาขาออกบรรจุเขาตูสินคา

ในเขตศุลกากรทาเรือกรุงเทพ  ไดทุกประเภท  ยกเวนสินคาดังตอไปนี้ 

  (๑)  สินคาอันตรายท่ีหามทําการบรรจุเขาตูสินคา  ตามระเบียบการทาเรือแหงประเทศไทย  

วาดวยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนําเขาและสงออกสินคาอันตรายของทาเรือกรุงเทพ  ฉบับท่ีใชอยูในปจจุบัน 

  (๒)  สินคาที่บรรจุหีบหอไมเรียบรอยทําใหเกิดความสกปรก  หรือมลภาวะ 

หมวด  ๓ 

การฝากเก็บและบรรจุสินคาสงออกท่ีแผนกสินคาเพ่ือการสงออก 

ขอ ๒๑ การฝากเก็บและบรรจุสินคาสงออกที่แผนกสินคาเพ่ือการสงออก  ใหเจาของสินคา

หรือตัวแทน  หรือผูรับจัดการขนสงย่ืนขอ  “ชื่อผูใชงาน”  (USER  NAME)  และ  “รหัสผาน”  

(PASSWORD)  เพ่ือใชในการบันทึกและสงขอมูลลวงหนา  (PRE-ADVICE)  ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

ตามแบบที่  กทท.  กําหนด  ที่แผนกสารสนเทศ  กองปฏิบัติการสินคา  ๓  เพ่ือพิจารณาในเบื้องตนกอน

เสนอฝายเทคโนโลยีสารสนเทศอนุมัติชื่อผูใชงานและรหัสผาน  พรอมท้ังแจงใหผูขอใชบริการทราบ 



หนา   ๖ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ขอ ๒๒ การสงขอมูลสินคาขาออกลวงหนา  (PRE-ADVICE)  ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส   

ใหเจาของสินคา  หรือตัวแทน  หรือผูรับจัดการขนสงปฏิบัติตามขอ  ๘  และขอ  ๙   

ขอ ๒๓ ใหนํารถบรรทุกสินคาขาออกผานสถานีตรวจสอบสินคา  ๓  ทาเรือกรุงเทพ  อาจณรงค   

เพ่ือชําระคาภาระสินคาขาออก  และคาธรรมเนียมยานพาหนะผานทา  กอนนําสินคาเขาฝากเก็บ  หรือ

บรรจุสินคาเขาตูสินคา  ที่แผนกสินคาเพ่ือการสงออก  กองปฏิบัติการสินคา  ๓   

ขอ ๒๔ ใหผูประกอบการย่ืนแบบรายงานการเคล่ือนยายตูสินคากรณีพิเศษและการบรรจุ

สินคาเพ่ือบรรทุกลงเรือ  (ทกท.๐๑.๐๐.๐๑(๐๔))  พรอมใบกํากับการขนยายสินคา  ตามแบบท่ีกรมศุลกากร

กําหนด  ที่แผนกสินคาเพ่ือการสงออก  กองปฏิบัติการสินคา  ๓  กอนเรือเทียบทาไมนอยกวา  ๓  ชั่วโมง 

ขอ ๒๕ กรณีประสงคจะนําสินคาขาออกที่แผนกสินคาเพ่ือการสงออกไปบรรจุภายนอก   

(CO-LOAD  OUT)  ที่แผนกควบคุมการบรรจุตูสินคา  กองปฏิบัติการสินคา  ๓  หรือประสงคจะนําสินคา

ขาออกที่แผนกควบคุมการบรรจุตูสินคา  (CO-LOAD  IN)  เขามาบรรจุท่ีแผนกสินคาเพ่ือการสงออก   

กองปฏิบัติการสินคา  ๓  ใหเจาของสินคา  หรือตัวแทน  หรือผูประกอบการย่ืนใบแจงขอปฏิบัติงาน  

(ทกท.๐๑.๐๐.๐๑(๐๒))  และแบบนําสินคาสงออกเพ่ือเขาบรรจุในเขตศุลกากรทาเรือกรุงเทพ  (ทกท.

๐๑.๐๐.๐๑(๐๕))  เพ่ือใชในการดําเนินการตรวจสอบเครื่องหมาย  จํานวน  และน้ําหนัก  รวมท้ังวัดขนาด

หีบหอและปริมาตรของสินคา   

หมวด  ๔ 

การขออนญุาตนําสินคาขาออกนํากลับออกนอกเขตศุลกากรทาเรือกรุงเทพ 

ขอ ๒๖ กรณีสินคาบรรจุเขาตูสินคาไมหมด  หรือเสียหาย  หรือชํารุด  หรือสินคานํามาผิดทา  

หรือสินคาท่ีประสงคจะขอนํากลับออกนอกเขตศุลกากรทาเรือกรุงเทพ  ใหเจาของสินคา  หรือตัวแทน  

หรือผูรับจัดการขนสงย่ืนแบบอนุญาตนําสินคาผานทาออกนอกเขตศุลกากรทาเรือกรุงเทพ  (ทกท.

๐๑.๐๐.๐๑(๐๘))  ท่ีไดเลขท่ีอางอิงเปนรหัสแทง  (BARCODE)  พรอมเอกสารประกอบที่แผนกควบคุม

การบรรจุตูสินคา  หรือแผนกสินคาเพ่ือการสงออก  กองปฏิบัติการสินคา  ๓  พรอมชําระคาภาระตาง ๆ  

ที่  กทท.  กําหนด  โดยนํารถบรรทุกสินคาเปลาเขามารับสินคาท่ีขอนํากลับผานเขาเขตศุลกากรทาเรือ

กรุงเทพ  ที่สถานีตรวจสอบสินคา  ๓  ทาเรือกรุงเทพ  อาจณรงค   



หนา   ๗ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

หมวด  ๕ 

การนาํตูสินคา  FCL  ขาออก  หรือตูสินคาเปลาผานเขาเขตศุลกากรทาเรือกรุงเทพ 

โดยทางรถยนต 

ขอ ๒๗ การนําตูสินคา  FCL  ขาออก  หรือตูสินคาเปลาผานเขาเขตศุลกากรทาเรือกรุงเทพ  

โดยทางรถยนต  ใหเจาของตูสินคา  หรือตัวแทน  (CONTAINER  OPERATOR)  ย่ืนขอ  “ชื่อผูใชงาน”  

(USER  NAME)  และ  “รหัสผาน”  (PASSWORD)  เพ่ือใชในการบันทึกและสงขอมูลลวงหนา  (PRE-

ADVICE)  ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  ตามแบบที่  กทท.  กําหนด  ที่แผนกสารสนเทศ  กองทาบริการ 

ตูสินคา  ๒  เพ่ือพิจารณาในเบื้องตนกอนเสนอฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ  อนุมัติชื่อผูใชงานและรหัสผาน  

พรอมทั้งแจงใหผูขอใชบริการทราบ 

ขอ ๒๘ การสงขอมูลลวงหนา  (PRE-ADVICE)  ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  ใหเจาของตูสินคา

หรือตัวแทน  จัดสงขอมูลรายละเอียดของตูสินคาใหถูกตองครบถวนตามแบบท่ี  กทท.  กําหนด  โดยให

บันทึกขอมูลผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส  (e-SERVICES  FOR  CONTAINER  TERMINAL  MANAGEMENT   

SYSTEM  :  CTMS)  กอนตูสินคาผานเขาเขตศุลกากรทาเรือกรุงเทพ  ไมนอยกวา  ๑  ชั่วโมง  มิฉะนั้น 

จะไมอนุญาตใหตูสินคาผานเขาเขตศุลกากรทาเรือกรุงเทพ 

ขอ ๒๙ กรณีที่ไมสามารถสงขอมูลลวงหนา  (PRE-ADVICE)  ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสได   

ใหเจาของตูสินคา  หรือตัวแทนจัดสงขอมูลตูสินคา  FCL  ขาออก  หรือตูสินคาเปลาผานเขาเขตศุลกากร

ทาเรือกรุงเทพ  ตามแบบขอนาํตูสินคาขาออกผานเขาเขตศุลกากรทาเรือกรุงเทพ  (ทกท๐๑.๐๐.๐๑.(๐๑))  

โดยย่ืนเอกสารแบบขอนําตูสินคาขาออกผานเขาเขตศุลกากรทาเรือกรุงเทพ  ที่แผนกสารสนเทศ   

กองทาบริการตูสินคา  ๑  หรือ  ๒  หรือกองปฏิบัติการสินคา  ๓  แลวแตกรณี  หรือทางโทรสาร  หรือ

จดหมายอิเล็กทรอนิกส   

ขอ ๓๐ การนําตูสินคาขาออกผานดานตรวจสอบภายใน  (SUB  GATE  IN)  กองทาบริการ 

ตูสินคา  ๑  หรือ  ๒  ใหปฏิบัติดังตอไปนี้ 

  (๑)  เจาของตูสินคา  หรือตัวแทนตองนําตูสินคาขาออกผานดานตรวจสอบภายใน  

กอนเวลาที่เรือเทียบทาไมนอยกวา  ๓  ช่ัวโมง  (CLOSING  TIME)  หลังจากนั้นจะไมอนุญาตใหตูสินคา 

ขาออกผานดานตรวจสอบภายใน  ยกเวนในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนไมสามารถนําตูสินคาขาออกผาน 



หนา   ๘ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ดานตรวจสอบภายในไดทันตามกําหนดเวลา  ใหผูอํานวยการกอง  หรือผูชวยผูอํานวยการกองทาบริการ 

ตูสินคา  ๑  หรือ  ๒  แลวแตกรณี  พิจารณาอนุญาตเปนราย ๆ  ไป 

  (๒)  ตูสินคาอันตรายประเภท  ก.  ตูสินคาเกินขนาด  (OVER  HEIGHT/OVER  

WIDTH/OVER  LENGTH  CONTAINER)  และตูสินคาหองเย็น  (REEFER  CONTAINER)  อนุญาตให 

ตูสินคาผานดานตรวจสอบภายในเพ่ือบรรทุกตูสินคาลงเรือไดโดยตรง  (DIRECT  LOAD)   

  (๓)  ตูสินคาขาออก  และตูสินคาเปลา  จะตองผานการตรวจสภาพตูสินคา  และชั่งน้ําหนัก  

เพ่ือออกเอกสารใบตรวจรับสภาพตูสินคา  (Equipment  Interchange  Receipt  :  EIR)  กอนอนุญาต

ใหผานดานตรวจสอบภายใน   

  (๔)  ตูสินคาขาออกที่ขอมูลไมถูกตองครบถวน  หรือไมมีเอกสาร  หรือขอมูลเลขท่ี

ใบกํากับการขนยายสินคาของกรมศุลกากร  จะไมอนุญาตใหผานดานตรวจสอบภายในจนกวาจะได

ดําเนินการแกไขใหเรียบรอย 

หมวด  ๖ 

การนาํตูสินคา  FCL  ขาออก  และตูสินคาเปลาผานเขาเขตศุลกากรทาเรือกรุงเทพ 

โดยทางเรือลําเลียง 

ขอ ๓๑ การขอนําตูสินคา  FCL  ขาออก  หรือตูสินคาเปลาผานเขาเขตศุลกากรทาเรือกรุงเทพ  

โดยทางเรือลําเลียง  ใหเจาของตูสินคา  หรือตัวแทน  (CONTAINER  OPERATOR)  ย่ืนขอ  “ชื่อผูใชงาน”   

(USER  NAME)  และ  “รหัสผาน”  (PASSWORD)  เพ่ือใชในการบนัทึกและสงขอมูลลวงหนา  (PRE-AD  VICE)  

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  ตามแบบท่ี  กทท.กําหนด  ท่ีแผนกสารสนเทศ  กองทาบริการตูสินคา  ๑  หรือ  ๒   

เพ่ือพิจารณาในเบื้องตนกอนเสนอฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ  อนุมัติชื่อผูใชงานและรหัสผาน  พรอมท้ัง

แจงใหผูขอใชบริการทราบ 

ขอ ๓๒ การสงขอมูลลวงหนา  (PRE-ADVICE)  ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  ใหเจาของตูสินคา

หรือตัวแทนจัดสงขอมูลรายละเอียดของตูสินคาใหถูกตองครบถวนตามแบบที่  กทท.  กําหนด  โดยให

บันทึกขอมูลผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส  (e-SERVICES  FOR  CONTAINER  TERMINAL  MANAGEMENT  

SYSTEM  :  CTMS)  กอนตูสินคาผานเขาเขตศุลกากรทาเรือกรุงเทพ  ไมนอยกวา  ๓  ชั่วโมง  มิฉะนั้น 

จะไมอนุญาตใหตูสินคาผานเขาเขตศุลกากรทาเรือกรุงเทพ   



หนา   ๙ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ขอ ๓๓ กรณีที่ไมสามารถสงขอมูลลวงหนา  (PRE-ADVICE)  ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสได   

ใหเจาของตูสินคา  หรือตัวแทนจัดสงขอมูลตูสินคา  FCL  ขาออก  หรือตูสินคาเปลาผานเขาเขตศุลกากร

ทาเรือกรุงเทพ  ตามแบบขอนาํตูสินคาขาออกผานเขาเขตศุลกากรทาเรือกรุงเทพ  (ทกท๐๑.๐๐.๐๑.(๐๑))  

ที่แผนกสารสนเทศ  กองทาบริการตูสินคา  ๑  หรือ  ๒  หรือทางโทรสาร  หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส   

ขอ ๓๔ ตูสินคาขาออกและตูสินคาเปลา  จะตองผานการตรวจสภาพตูสินคา  และชั่งน้ําหนัก  

เพ่ือออกเอกสารใบตรวจรับสภาพตูสินคา  (Equipment  Interchange  Receipt  :  EIR)  กอนอนุญาต

ใหผานดานตรวจสอบภายใน   

ขอ ๓๕ ตูสินคาขาออกที่ขอมูลไมถูกตองครบถวน  หรือไมมีเอกสาร  หรือขอมูลเลขที่ใบกํากับ

การขนยายสินคาของกรมศุลกากร  จะไมอนุญาตใหผานดานตรวจสอบภายในจนกวาจะไดดําเนินการ

แกไขใหเรียบรอย 

หมวด  ๗ 

การนาํตูสินคาเปลาออกนอกเขตศุลกากรทาเรือกรุงเทพ 

ขอ ๓๖ การนําตูสินคาเปลาออกนอกเขตศุลกากรทาเรือกรุงเทพ  ใหเจาของตูสินคา  หรือตัวแทน   

ย่ืนแบบขอนําตูสินคาเปลาออกนอกเขตศุลกากรทาเรือกรุงเทพ  (แบบ  ทกท.  ๓๐๖)  และแบบคํารอง 

ขอนําคอนเทนเนอร  และหรือคอนเทนเนอรแร็คเปลาออกไปจากอารักขาของศุลกากร  ตามแบบท่ี 

กรมศุลกากรกําหนด  โดยตองชําระคาภาระและคาธรรมเนียมตามที่  กทท.  กําหนด  พรอมรับใบขอ 

นําตูสินคาขาเขาออกนอกเขตศุลกากรทาเรือกรุงเทพ  (GATE  TICKET  OUT)  ท่ีแผนกสารสนเทศ   

กองปฏิบัติการสินคา  ๓  ลวงหนาไมนอยกวา  ๓  ชั่วโมง  กอนรถบรรทุก  หรือขบวนรถไฟ  หรือเรือลําเลียง 

เขาเขตศุลกากรทาเรือกรุงเทพ   

ขอ ๓๗ กรณีมีการแกไขเปล่ียนแปลงรายการตูสินคาท่ีย่ืนไวเดิม  ใหเจาของตูสินคา  หรือ

ตัวแทน  มาดําเนินการขอแกไขเปล่ียนแปลงรายการตูสินคา  กอนนําตูสินคาออกนอกเขตศุลกากรทาเรือ

กรุงเทพ  หากดําเนินการไมทันกําหนดเวลาการปฏิบัติงาน  กทท.  จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ  

ที่เกิดขึ้น   



หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๓๑   ตอนท่ี   ๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

หมวด  ๘ 

การนาํตูสินคา  FCL  ขาออกและตูสินคาเปลาผานเขาเขตศุลกากรทาเรือกรงุเทพ 

โดยทางรถไฟ 

ขอ ๓๘ การขอนําตูสินคา  FCL  ขาออก  หรือตูสินคาเปลาผานเขาเขตศุลกากรทาเรือ

กรุงเทพ  โดยทางรถไฟ  ใหเจาของตู สินคา  หรือตัวแทน  (CONTAINER  OPERATOR)  ย่ืนขอ   

“ชื่อผูใชงาน”  (USER  NAME)  และ  “รหัสผาน”  (PASSWORD)  เพ่ือใชในการบันทึกและสงขอมูล

ลวงหนา  (PRE-ADVICE)  ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  ตามแบบที่  กทท.  กําหนด  ที่แผนกสารสนเทศ  

กองปฏิบัติการสินคา  ๓  เพ่ือพิจารณาในเบื้องตนกอนเสนอฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ  อนุมัติชื่อผูใชงาน

และรหัสผาน  พรอมทั้งแจงใหผูขอใชบริการทราบ 

ขอ ๓๙ การสงขอมูลลวงหนา  (PRE-ADVICE)  ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  ใหเจาของตูสินคา

หรือตัวแทน  จัดสงขอมูลรายละเอียดของตูสินคาใหถูกตองครบถวนตามแบบท่ี  กทท.  กําหนด  โดยให

บันทึกขอมูลผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส  (e-SERVICES  FOR  CONTAINER  TERMINAL  MANAGEMENT  

SYSTEM  :  CTMS)  กอนตูสินคาผานเขาเขตศุลกากรทาเรือกรุงเทพ  ลวงหนาไมนอยกวา  ๓  ชั่วโมง  

มิฉะนั้นจะไมอนุญาตใหตูสินคาผานเขาเขตศุลกากรทาเรือกรุงเทพ   

ขอ ๔๐ กรณีที่ไมสามารถสงขอมูลลวงหนา  (PRE-ADVICE)  ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสได   

ใหเจาของตูสินคา  หรือตัวแทนจัดสงขอมูลตูสินคา  FCL  ขาออก  หรือตูสินคาเปลาผานเขาเขตศุลกากร

ทาเรือกรุงเทพ  ตามแบบขอนาํตูสินคาขาออกผานเขาเขตศุลกากรทาเรือกรุงเทพ  (ทกท๐๑.๐๐.๐๑.(๐๑))  

พรอมแนบแบบคาภาระการนํารถพวง  รถไฟเขาเขต  กทท.  (แบบ  ทกท.๒๐๑.๒.๑.๒)  ที่แผนก

สารสนเทศ  กองปฏิบัติการสินคา  ๓  หรือทางโทรสาร  หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส   

ขอ ๔๑ กรณีมีการแกไขเปล่ียนแปลงรายการตูสินคาท่ีย่ืนไวเดิม  ใหเจาของตูสินคา  หรือ

ตัวแทน  มาดําเนินการขอแกไขเปล่ียนแปลงรายการตูสินคา  กอนรถไฟผานเขาเขตศลุกากรทาเรือกรุงเทพ  

หากดําเนินการไมทันกําหนดเวลาการปฏิบัติงานทางรถไฟ  กทท.  จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ  

ที่เกิดขึ้น   

ขอ ๔๒ ใหเจาของตูสินคา  หรือตัวแทนย่ืนแบบคาภาระการนํารถพวง  รถไฟเขาเขต  กทท.  

(แบบ  ทกท.๒๐๑.๒.๑.๒)  พรอมใบกํากับการขนยายสินคา  ตามแบบที่กรมศุลกากรกําหนด  ที่แผนก

สารสนเทศ  กองปฏิบัติการสินคา  ๓  ลวงหนาไมนอยกวา  ๓  ชั่วโมง  กอนขบวนรถไฟเขาเขตศุลกากร

ทาเรือกรุงเทพ   



หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๓๑   ตอนท่ี   ๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ขอ ๔๓ สถานีรถไฟแมน้ํา  การรถไฟแหงประเทศไทย  จะจัดสงขอมูลตูสินคา  FCL  ขาออก

หรือตูสินคาเปลาผานเขาเขตศุลกากรทาเรือกรุงเทพ  ที่แผนกสารสนเทศ  กองปฏิบัติการสินคา  ๓   

โดยทางโทรสาร  หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส  กอนขบวนรถไฟเขาเขตศุลกากรทาเรือกรุงเทพไมนอยกวา  

๓  ชั่วโมง 

หมวด  ๙ 

การนาํตูสินคา  FCL  ขาออก  หรือตูสินคาเปลาผานเขาเขตศุลกากรทาเรือกรุงเทพ 

ทางรถไฟไปบรรทุกลงเรือลําเลียงโดยตรงที่ทาเทียบเรือภายในประเทศ 

ขอ ๔๔ การนําตูสินคา  FCL  ขาออก  หรือตูสินคาเปลาผานเขาเขตศุลกากรทาเรือกรุงเทพ  

ทางรถไฟไปบรรทุกลงเรือลําเลียงโดยตรงที่ทาเทียบเรือภายในประเทศ  ใหเจาของตูสินคา  หรือตัวแทน

ย่ืนแบบขอนําตูสินคาออกนอกเขตศุลกากรทาเรือกรุงเทพ  (ทกท.๐๑.๐๐.๐๑(๐๗))  แบบคาภาระ 

การนํารถพวง  รถไฟเขาเขต  กทท.  (แบบ  ทกท.๒๐๑.๒.๑.๒)  และบันทึกท่ีศุลกากรอนุญาตใหตูสินคา

ผานเขาเขตอารักขาของศุลกากรทาเรือกรุงเทพ  ท่ีแผนกสารสนเทศ  กองปฏิบัติการสินคา  ๓  ลวงหนา 

ไมนอยกวา  ๓  ชั่วโมง  กอนขบวนรถไฟเขาเขตศุลกากร  ทาเรือกรุงเทพ   

ขอ ๔๕ กรณีมีการแกไขเปล่ียนแปลงรายการตูสินคาท่ีย่ืนไวเดิม  ใหเจาของตูสินคา  หรือ

ตัวแทน  มาดําเนินการขอแกไขเปล่ียนแปลงรายการตูสินคา  กอนนําตูสินคาผานเขาเขตศุลกากรทาเรือ

กรุงเทพ  หากดําเนินการไมทันกําหนดเวลาการปฏิบัติงาน  กทท.  จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ  

ที่เกิดขึ้น   

หมวด  ๑๐ 

การนาํตูสินคา  LCL  ขาออกที่บรรจุในเขตศุลกากรทาเรือกรงุเทพออกนอกเขตศุลกากรทาเรือกรุงเทพ 

ไปลงเรือลําเลียงที่ทาเทียบเรือภายในประเทศ 

ขอ ๔๖ การนําตูสินคา  LCL  ขาออกท่ีบรรจุในเขตศุลกากรทาเรือกรุงเทพออกนอกเขต

ศุลกากรทาเรือกรุงเทพ  ไปลงเรือลําเลียงที่ทาเทียบเรือภายในประเทศ  ใหเจาของตูสินคา  หรือตัวแทน

ย่ืนแบบขอนําตูสินคา  ออกนอกเขตศุลกากรทาเรือกรุงเทพ  (ทกท.๐๑.๐๐.๐๑(๐๗))  พรอมสําเนาและ

บันทึกขออนุญาตขนยายตูสินคา  ออกจากเขตทาเรือกรุงเทพกรณีพิเศษของศุลกากร  ที่แผนกสารสนเทศ  

กองปฏิบัติการสินคา  ๓ 



หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๓๑   ตอนท่ี   ๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ขอ ๔๗ กรณีที่มีการแกไขเปล่ียนแปลงรายการตูสินคาที่ย่ืนไวเดิม  ใหเจาของตูสินคา  หรือ

ตัวแทน  มาดําเนินการขอแกไขเปล่ียนแปลงรายการตูสินคา  กอนนําตูสินคาออกนอกเขตศุลกากรทาเรือ

กรุงเทพ  หากมิไดดําเนินการ  กทท.  จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ  ที่เกิดขึ้น 

หมวด  ๑๑ 

การใหบริการบรรจุตูสินคาหองเย็นในเขตศุลกากรทาเรอืกรุงเทพ 

ขอ ๔๘ การขออนุญาตบรรจุสินคาขาออกเขาตูสินคาหองเย็น  และการใหบริการตูสินคา 

หองเย็นเปลา  ในเขตศุลกากรทาเรือกรุงเทพ  ใหเจาของตูสินคาหรือตัวแทน  หรือเจาของสินคาหรือ 

ตัวแทนท่ีมีความประสงคขอทําการบรรจุสินคาขาออกเขาตูสินคาหองเย็นขอใชกระแสไฟฟาเสียบปล๊ัก 

ตูสินคาหองเย็นเปลา  ย่ืนแบบขออนุญาตใชกระแสไฟฟา  (ทกท.๐๑.๐๐.๐๑(๐๖))  ท่ีแผนกสารสนเทศ   

กองปฏิบัติการสินคา  ๓   

ขอ ๔๙ ใหเจาของตูสินคา  หรือตัวแทนที่มีความประสงคขอใชบริการตูสินคาหองเย็นเปลา  

เพ่ือทดสอบกอนใช  (PRE-TIP  INSPECTION)  และการเตรียมตูบรรจุสินคา  (PRE-COOL)  แลวนําตูสินคา 

หองเย็นเปลาออกไปนอกเขตศุลกากรทาเรือกรุงเทพ  ย่ืนแบบขออนุญาตใชกระแสไฟฟา  (ทกท.

๐๑.๐๐.๐๑(๐๖))  ใชกระแสไฟฟาเสียบปล๊ักตูสินคาหองเย็นเปลา  ที่แผนกสารสนเทศ  กองปฏิบัติการสินคา  ๓ 

หมวด  ๑๒ 

บทเฉพาะกาล 

ขอ ๕๐ ใหใชแบบขออนุญาตนําตูสินคาเปลาออกนอกเขตทาเรือกรุงเทพ  (แบบ  ทกท.๓๐๖)  

ตอไปจนกวา  กทท.  จะประกาศยกเลิกการใชแบบดังกลาว   

ขอ ๕๑ กรณีการสงขอมูลลวงหนา  (PRE-ADVICE)  ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  (e-SERVICES  

FOR  CONTAINER  TERMINAL  MANAGEMENT  SYSTEM  :  CTMS)  ยังไมสามารถดําเนินการได

ตามหมวด  ๕  หมวด  ๖  และหมวด  ๘  กทท.  อนุโลมใหย่ืนเอกสารตามแบบที่  กทท.  กําหนดไว 

ไปกอนจนกวาจะมีการเปล่ียนแปลง 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

เรือตรี  ทรงธรรม  จันทประสิทธิ ์

ผูอํานวยการทาเรือกรุงเทพ  รักษาการแทน 

ผูอํานวยการการทาเรือแหงประเทศไทย 
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