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แบบแนบท้ายประมวลฯ ข้อ 3 01 01 26 

แบบคําร้องขอผ่อนผันรับของ/ส่งของออกไปก่อน (แบบ กศก.103) 
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คําอธิบายรายการท่ีต้องสําแดงในแบบคําร้องขอผ่อนผันรับของไปก่อน (แบบ กศก.103) 
(1) ให้ผู้นําของเข้าหรือส่งของออก แสดงเหตุผลแห่งความจําเป็นท่ีร้องขอผ่อนผันรับของ/ส่งของออกไปก่อนให้ชัดเจน 
(2) รายการอ่ืน ๆ ให้แสดงเช่นเดียวกับใบขนสินค้าขาเข้า/ใบขนสินค้าขาออก แล้วแต่กรณี 
หมายเหตุ  ในช่องอากรขาเข้า ให้แสดงโดยคํานวณอากรจากราคา ตามอัตราอากรขาเข้ารวมค่าธรรมเนียมพิเศษ 
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน  หรือค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ตามกฎหมายถือว่าเป็นอากรขาเข้า (ถ้ามี) โดยไม่มีการยกเว้นอากร
หรือลดหย่อนตามกฎหมายอื่น นอกจากยกเว้นหรือลดหย่อนตามพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530  ชนิดท่ีเป็น
การลดอัตราอากรท่ัวไป โดยไม่มีเงื่อนไข  
(ข) เอกสารท่ีใช้ประกอบแบบคําร้องขอผ่อนผันรับของไปก่อน (แบบ กศก.103) 
(1) แบบคําร้องขอผ่อนผันรับของ/ส่งของออกไปก่อน 
(2) ใบขนสินค้าขาเข้า (ฉบับร่าง) 
(3) ใบอนุญาตหรือหนังสือสําหรับของควบคุมการนําเข้า(ถ้ามี) 
(4) สัญญาประกัน (กศก.28) 
(5) หนังสือขอผ่อนผันปฏิบัติพิธีการรับของไปก่อนจากผู้นําของเข้า (ถ้ามี) 
(6) หนังสือรับรองจากหน่วยงานราชการ คู่สัญญาผู้นําของเข้า (เฉพาะกรณีท่ีหน่วยงานราชการให้บุคคลอ่ืนสั่งให้ หรือนําเข้า
ตามสัญญาซ้ือขายของทางราชการ) 
(7) หนังสือธนาคารค้ําประกัน(เฉพาะกรณีท่ีใช้หนังสือค้ําประกันของธนาคารแทนการวางเงินสด) หรือหนังสือราชการค้ํา
ประกัน (เฉพาะกรณท่ีีนําเข้าโดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ ฯลฯ ท่ีมีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐ 
หรือองค์การระหว่างประเทศ และผู้มีเอกสิทธิทางการทูต) 
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สัญญาประกันและทัณฑบ์น 

พิธีการศุลกากรส่งออกว่าด้วยการตรวจปล่อยสนิค้าขาออก 
ในเขตพืน้ทีส่ํานักงานศุลกากรท่าเรอืกรุงเทพ เพื่อบรรทุกลงเรือเฉพาะเขต  

(Specific Local Vessel) และรบับรรทุกทีส่ํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 
 
                                                                                      

                                                                                          เขียนที…่……..…………………………. 
วันที่…………เดือน………………………..พ.ศ. ……………. 

  ข้าพเจ้า………..................................................………………………………………..…(ช่ือนิติบุคคล)
เลขทะเบียนนิติบุคคลเลขที่.................................... เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรเลขท่ี .....................................
สํานักงานต้ังอยู่เลขท่ี ................... หมู่ที่ ............ ตรอก/ซอย .................................... ถนน ...............................
ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต......................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย์ ………….. 
โดย………………………………………………………………….…..……………ตํ าแห น่ ง………………………………….……………
เป็นผู้มีอํานาจดําเนินการแทน ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” ขอทําสัญญาประกันและทัณฑ์บนให้
ไว้ต่อกรมศุลกากร ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า “ผู้รับสัญญา” เพ่ือผูกพันรับผิดชอบในการท่ีผู้ให้สัญญาได้รับ
อนุมัติจากผู้รับสัญญาให้ดําเนินพิธีการศุลกากรส่งออกว่าด้วยการตรวจปล่อยสินค้าขาออกในเขตพ้ืนที่
สํานักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ เพ่ือบรรทุกลงเรือเฉพาะเขต (Specific Local Vessel) และรับบรรทุกที่
สํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง  

โดยหนังสือฉบับน้ี ผู้ให้สัญญาได้ให้สัญญาต่อผู้รับสัญญาว่า ยินยอมปฏิบัติตามข้อสัญญาและ
ข้อกําหนด  ดังต่อไปน้ี 
 ข้อ 1 ผู้ให้สัญญายินยอมปฏิบัติตามกฎหมาย คําสั่ง ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับของผู้รับ
สัญญาทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย คําสั่ง ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับที่ใช้บังคับอยู่แล้ว หรือที่จะออก
ใช้บังคับต่อไปในภายหน้าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งสิ้น 
 ข้อ 2 ผู้ให้สัญญาเป็นผู้ควบคุมดูแลและอนุญาตให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนใดเป็นผู้ขนส่ง 
ตู้คอนเทนเนอร์สําหรับพิธีการศุลกากรส่งออกว่าด้วยการตรวจปล่อยสินค้าขาออกในเขตพ้ืนที่สํานักงาน
ศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ เพ่ือบรรทุกลงเรือเฉพาะเขต (Specific Local Vessel) และรับบรรทุกที่สํานักงาน
ศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 
 ข้อ 3 ผู้ให้สัญญายอมรับผิดในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหายทั้งปวงที่เกิดขึ้น 
กับสินค้าที่ได้ผ่านการตรวจและบรรจุเข้าตู้คอนเทนเนอร์ ตลอดจนตู้คอนเทนเนอร์ได้บรรทุกลงเรือเฉพาะเขต  
  

แบบแนบท้ายประมวลข้อ 3 02 04 23 

/ขนย้ายไป... 
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ขนย้ายไปลงเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทําของบุคคลใดที่ได้กระทําโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อ และไม่ว่าจะเกิดขึ้นเพราะเหตุที่ได้ปฏิบัติฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับ
ของผู้รับสัญญาหรือเพราะปฏิบัติผิดเง่ือนไขในสัญญาน้ี ทั้งน้ี ผู้รับสัญญาจะเป็นผู้กําหนดจํานวนเงินค่าสินไหม
ทดแทน และเบ้ียปรับ ตลอดจนค่าเสียหายอ่ืนใดที่อาจมีขึ้น และแจ้งให้ผู้ให้สัญญาทราบ โดยผู้ให้สัญญาจะต้อง
ชําระหน้ีดังกล่าวให้แก่ผู้รับสัญญาเป็นจํานวนเงินตามที่ผู้รับสัญญากําหนดไว้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งจากผู้รับสัญญา หากไม่ชําระหน้ีภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ให้สัญญาต้องเสียเบ้ียปรับร้อยละสิบ
ต่อเดือนของจํานวนเงินที่ค้างชําระ การบังคับให้ชําระหน้ีค่าสินไหมทดแทนและเบี้ยปรับ ตลอดจนค่าเสียหาย
อ่ืนใดที่อาจมีขึ้นน้ัน ไม่เป็นเหตุให้ผู้กระทําผิดหลุดพ้นจากการท่ีจะต้องถูกดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป  
 ข้อ 4 ผู้รับสัญญามีอํานาจที่จะบังคับผู้ให้สัญญาเพ่ือให้เป็นไปตามสัญญาประกันทัณฑ์บน 
ระงับหรือบอกเลิกสัญญาฉบับน้ีได้ เมื่อปรากฏว่าผู้ให้สัญญาฝ่าฝืนหรือปฏิบัติผิดเง่ือนไขใดๆ ต่อผู้รับสัญญา 
  ข้อ 5 ผู้ให้สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับน้ีได้ โดยแจ้งการบอกเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์
อักษรไปยังผู้รับสัญญา การบอกเลิกสัญญาดังกล่าวจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้รับสัญญายินยอมเห็นชอบและแจ้ง
ให้ผู้ให้สัญญาทราบด้วยแล้ว 
 ข้อ 6 ผู้รับสัญญาขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงของสัญญาฉบับน้ีได้โดยไม่ต้องบอก
กล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ให้สัญญาทราบ และผู้ให้สัญญายินยอมปฏิบัติตามท่ีผู้รับสัญญากําหนดไว้ทุกประการโดยไม่
มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งสิ้น 
 ข้อ 7 สัญญาฉบับน้ีมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ …….. เดือน …………………… พ.ศ. ..……..…จนถึง
วันที่ผู้รับสัญญาได้มีหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ยกเลิกการดําเนินพิธีการศุลกากรส่งออกว่าด้วยการ
ตรวจปล่อยสินค้าขาออกในเขตพื้นที่สํานักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ เพ่ือบรรทุกลงเรือเฉพาะเขต และรับ
บรรทุกที่สํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ตามสัญญาฉบับน้ี 
 คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจสัญญาประกันและทัณฑ์บนฉบับน้ีโดยตลอดแล้ว เข้าใจถูกต้อง
ตรงกันตามความประสงค์และยินยอมผูกพันตามสัญญาฉบับน้ีทุกประการ จึงได้ลงลายมือช่ือและประทับตราไว้
เป็นหลักฐานสําคัญต่อหน้าพยาน 
 ผู้ให้สญัญา                     ผู้รับสญัญา  
 
 
 (………………………………………….)         (………………………………………….) 
 ผู้อํานวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย                 อธิบดีกรมศุลกากร 
       
 พยาน                        พยาน  
 
 
 (………………………………………….)          (………………………………………….) 
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สัญญาประกันและทัณฑบ์นผู้ขนส่งตูค้อนเทนเนอร์ 

พิธีการศุลกากรส่งออกว่าด้วยการตรวจปล่อยสนิค้าขาออก 
ในเขตพืน้ทีส่ํานักงานศุลกากรท่าเรอืกรุงเทพ เพื่อบรรทุกลงเรือเฉพาะเขต  

(Specific Local Vessel) และรบับรรทุกทีส่ํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 
 
 

เขียนที่………..…………………………. 
วันที่…………เดือน………………………..พ.ศ. ……………. 

  ข้าพเจ้า………....................................................………………………………………..…(ช่ือนิติบุคคล) 
เลขทะเบียนนิติบุคคลเลขที่..................................... เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรเลขที่ .....................................
สํานักงานต้ังอยู่เลขท่ี ................... หมู่ที่ ............ ตรอก/ซอย .................................... ถนน ...............................
ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต......................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย์ …….......……
โดย………………………………………………………………….........................................................................…..……………
ตําแหน่ง………………………………….……………......................................................................................................... 
เป็นผู้มีอํานาจดําเนินการแทน ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” ขอทําสัญญาประกันและทัณฑ์บน 
ให้ไว้ต่อกรมศุลกากร ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า “ผู้รับสัญญา” เพ่ือผูกพันรับผิดชอบในการที่ผู้ให้สัญญาได้รับ
อนุมัติจากผู้รับสัญญาให้ดําเนินพิธีการศุลกากรส่งออกว่าด้วยการตรวจปล่อยสินค้าขาออกในเขตพ้ืนที่
สํานักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ เพ่ือบรรทุกลงเรือเฉพาะเขต (Specific Local Vessel) และรับบรรทุกที่
สํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 
  โดยหนังสือฉบับน้ี ผู้ให้สัญญาได้ให้สัญญาต่อผู้รับสัญญาว่า ยินยอมปฏิบัติตามข้อสัญญาและ
ข้อกําหนด ดังต่อไปน้ี 
 ข้อ 1 ผู้ให้สัญญายินยอมปฏิบัติตามกฎหมาย คําสั่ง ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับของผู้รับ
สัญญาทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย คําสั่ง ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับที่ใช้บังคับอยู่แล้ว หรือที่จะออก
ใช้บังคับต่อไปในภายหน้าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งสิ้น  
  ข้อ 2 ผู้ให้สัญญายอมรับผิดในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหายทั้งปวงที่เกิดขึ้น 
กับสินค้าที่ได้ผ่านการตรวจและบรรจุเข้าตู้คอนเทนเนอร์ ตลอดจนตู้คอนเทนเนอร์ได้บรรทุกลงเรือเฉพาะเขต  
ในการขนย้ายไปลงเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทําของบุคคลใดที่ได้กระทําโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อ และไม่ว่าจะเกิดขึ้นเพราะเหตุที่ได้ปฏิบัติฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับ 
                      

/ของผู้รับสัญญา... 

แบบแนบท้ายประมวลฯ ข้อ 3 02 04 23 
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ของผู้รับสัญญาหรือเพราะปฏิบัติผิดเง่ือนไขในสัญญาน้ี ทั้งน้ี ผู้รับสัญญาจะเป็นผู้กําหนดจํานวนเงินค่าสินไหม
ทดแทน และเบ้ียปรับ ตลอดจนค่าเสียหายอ่ืนใดที่อาจมีขึ้น และแจ้งให้ผู้ให้สัญญาทราบ โดยผู้ให้สัญญาจะต้อง
ชําระหน้ีให้แก่ผู้รับสญัญาเป็นจํานวนเงินตามที่ผูร้ับสัญญากําหนดไว้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้รับ
สัญญา หากไม่ชําระหน้ีภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้เสียเบ้ียปรับร้อยละสิบต่อเดือนของจํานวนเงินที่ค้างชําระ 
การบังคับให้ชําระหน้ีค่าสินไหมทดแทนและเบี้ยปรับ ตลอดจนค่าเสียหายอ่ืนใดที่อาจมีขึ้นน้ัน ไม่เป็นเหตุให้
ผู้กระทําผิดหลุดพ้นจากการท่ีจะต้องถูกดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 
 ข้อ 3 ผู้ให้สัญญาต้องจัดทํารายงานตู้คอนเทนเนอร์ตามแบบที่ผู้รับสัญญากําหนด ซึ่งรายงาน 
ตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าวน้ีจะต้องใช้ในการกรอกรายละเอียด โดยเฉพาะเก่ียวกับการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ขาออก
ในเขตพ้ืนที่สํานักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ เพ่ือบรรทุกลงเรือเฉพาะเขต ไปลงเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ใน
เขตพ้ืนที่สํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง และให้เก็บรักษาเอกสารรายงานตู้คอนเทนเนอร์ให้อยู่ในสภาพ
เรียบร้อยพร้อมที่จะให้พนักงานศุลกากรตรวจสอบได้ 
 ข้อ 4 พนักงานศุลกากรมีอํานาจหน้าที่ในการตรวจค้นเรือเฉพาะเขต ไม่ว่าในเวลากลางวันหรือ
กลางคืนภายในเขตพื้นที่สํานักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ สํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง และระหว่างเดินเรือ 
มีสิทธิในการเรียกเอกสารและตรวจสอบรายงานตู้คอนเทนเนอร์และเอกสารอื่นๆ เพ่ิมเติม เพ่ือประกอบการตรวจค้น
เรือดังกล่าว  
 ข้อ 5 ผู้ให้สัญญาเป็นผู้ควบคุมการเดินเรือเฉพาะเขต จากสํานักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 
ไปยังเขตพ้ืนที่สํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง โดยใช้เส้นทางตามที่ผู้รับสัญญาประกาศกําหนด โดยจะไม่หยุด
เดินเรือ แวะขนถ่าย รับ-ส่งสินค้าหรือตู้คอนเทนเนอร์ ณ ท่าอ่ืนใดในระหว่างเส้นทาง ยกเว้นมีเหตุจําเป็นให้ผู้ให้
สัญญาแจ้งสํานักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพทราบโดยเร็ว เพ่ือพิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณีไป 
 ข้อ 6 ผู้รับสัญญาหรือผู้ได้รับมอบหมายมีอํานาจที่จะบังคับสัญญาประกันทัณฑ์บน ระงับ
หรือถอนสิทธิการเป็นผู้ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ตามสัญญาฉบับน้ีได้ เมื่อปรากฏว่าผู้ให้สัญญาฝ่าฝืนหรือปฏิบัติผิด
เง่ือนไขใดๆ ต่อผู้รับสัญญา 
  ข้อ 7 ผู้ให้สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับน้ีได้โดยแจ้งการบอกเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์
อักษรไปยังผู้รับสัญญา การบอกเลิกสัญญาดังกล่าวจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้รับสัญญายินยอมเห็นชอบและแจ้ง
ให้ผู้ให้สัญญาทราบด้วยแล้ว 
 ข้อ 8 เพ่ือเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาน้ี ผู้ให้สัญญาได้วางเงินไว้เป็นประกัน
จํานวน 1,000,000 บาท (หน่ึงล้านบาทถ้วน) หรือธนาคารเป็นผู้ค้ําประกันตามหนังสือสัญญาค้ําประกัน
เลขที่ ........................... ลงวันที่ ........................... 
 หากมีความรับผิดใดท่ีจะต้องชําระเงินให้แก่ผู้รับสัญญามากกว่าจํานวนเงินค้ําประกันดังกล่าว  
ผู้ให้สัญญายินยอมรับผิดชดใช้ให้แก่ผู้รับสัญญาจนครบถ้วนทุกประการโดยไม่มีเง่ือนไข 
 ข้อ 9  สัญญาฉบับน้ีมีผลบังคับใช้เป็นเวลา 2 ปี ต้ังแต่วันที่ ….….. เดือน ……………..……… 
พ .ศ . ..……..…จนถึงวันที่ ….….. เดือน ……………..……… พ .ศ . ..……..…. โดยผู้ ให้สัญญาต้องมาดําเนินการ 
ต่ออายุสัญญา ก่อนสัญญาฉบับน้ีจะหมดอายุ เป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน 

/ข้อ 10 ผู้รับสัญญา... 
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 ข้อ 10 ผู้รับสัญญาขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อตกลงของสัญญาฉบับน้ีได้โดยไม่ต้อง 
บอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ให้สัญญาทราบ และผู้ให้สัญญายินยอมปฏิบัติตามท่ีผู้รับสัญญากําหนดไว้ทุกประการ  
โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งสิ้น 
 คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจสัญญาประกันและทัณฑ์บนฉบับน้ีโดยตลอดแล้ว เข้าใจถูกต้อง
ตรงกันตามความประสงค์และยินยอมผูกพันตามสัญญาฉบับน้ีทุกประการ จึงได้ลงลายมือช่ือและประทับตราไว้
เป็นหลักฐานสําคัญต่อหน้าพยาน 
 
         ลงช่ือ…………………………………............ผู้ให้สัญญา 
     (…………………………………………..…….) 
   ตําแหน่ง………………………………….……. 
 
  ลงช่ือ…………………………………............ผู้ให้สัญญา 
     (…………………………………………..…….) 
   ตําแหน่ง………………………………….……. 
 
  ลงช่ือ…………………………………………….พยาน 
     (…………………………………………..…….) 
 
  ลงช่ือ…………………………………………….พยาน 
     (…………………………………………..…….) 
 
 
 
 ผู้รับสัญญา 
 
 
 
 (………………………………………….) 
 อธิบดีกรมศุลกากร/ผู้ได้รับมอบหมาย 
 วันที่ ……… เดือน ……….………… พ.ศ. ………….. 
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รายงานตู้คอนเทนเนอร์ 
วันที่.............. เดือน .........................  พ.ศ. .......................   เวลา ............ น. 

ข้าพเจ้า .................................................................................... ผู้ขนสง่ตู้คอนเทนเนอร์   หมายเลขโทรศพัท์ติดต่อ ............................................... 

ขอจัดส่งรายงานตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรทุกลงเรือเฉพาะเขต (Specific Local Vessel) ชื่อเรือ ..........................................................................   เที่ยวเรือ ........................ 

มีรายละเอียดดังต่อไป 

ลําดับที ่ หมายเลขตู้คอนเทนเนอร ์ หมายเลขซีล ขนาดตู้ 
เรือบรรทุกตู้คอนเทน

เนอร ์ ท่าที่รับตู้คอนเทนเนอร ์ หมายเหตุ 
ชื่อเรือ เที่ยวเรือ 

                

                

                

                

หมายเหตุ กรณีที่เป็นตู้สินคา้อันตรายให้ระบุในช่องหมายเหตุ 
ลงชื่อ                  ผู้ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ 

 

 

 

 แบบแนบท้ายประมวลฯ ขอ้ 3 02 04 23 



๙ 

                                                    
                                                ทา่ที่รบัตูค้อนเทนเนอร ์
รหัสท่าที่รับตู้คอนเทนเนอร์ เช่น 
1. รหัส 2811 ท่าเรือ LAEM CHABANG CONTAINER (สาํนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง) 
2. รหัส 2812 ท่าเรือกลุ่ม GREEN SIAM (สํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง) 
3. รหัส 2813 ท่าเรือกลุ่ม ESCO (สํานักงานศุลกากรท่าเรอืแหลมฉบัง) 
4. รหัส 2814 ท่าเรือกลุ่ม TIPS (สํานักงานศุลกากรท่าเรอืแหลมฉบัง) 
5. รหสั 2815 ท่าเรือบริษัท แหลมฉบังอินเตอร์ จํากัด (สาํนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง) 
6. รหัส 2816 ท่าเรือบริษัท SIAM SEAPORT TERMINAL จํากัด (สํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง) 
7. รหัส 2817 ท่าเรือบริษัท ศรีราชาฮาร์เบอร์ จํากัด (สํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง) 
8. รหัส 2818 ท่าเรือบริษัท นามยงเทอร์มินัล จํากัด (A5) (สํานักงานศลุกากรท่าเรือแหลมฉบัง) 
9. รหัส 2820 ท่าเทียบเรือ ซ ี3 ท่าเรือแหลมฉบัง (สํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง) 
10. รหัส 2821 ท่าเทียบเรือ เอ 2 ท่าเรือแหลมฉบัง (สํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง) 
11. รหัส 2822 ท่าเทียบเรือบริษัท เอ็น วาย เค ออโต้ โลจสิติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด 
12. รหัส 2826 คลังสินค้าอันตราย (สํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง) 
13. รหัส 2828 โรงพักสินค้าทั่วไป บริษัท เคอร่ีสยามซีพอรต์ จํากัด (สํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง) 
14. รหัส 2829 ท่าเรือ บริษัท ฮัทชินสันเทอร์มินัล จํากัด (A3) (สํานักงานศุลกากรท่าเรอืแหลมฉบัง) 
15. รหัส 2830 ท่าเรือ บริษัท อ่าวไทยคลังสินค้า จํากัด (A4) (สํานักงานศุลกากรท่าเรอืแหลมฉบัง) 
16. รหัส 2835 ท่าเรือ LCMT (A0) (สํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง) 
17. รหัส 2836 ท่าเรือฮัทชินสันแหลมฉบังฯ (C1&C2) (สํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง) 
18. รหัส 2838 ท่าเทียบท่าเรือและโรงพักสินค้าแหลมฉบังอินเตอร์เนช่ันแนล โรโร เทอร์มินัล จํากัด  

(สํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง) 
19. รหัส 2839 โรงพักสินค้าทั่วไป/ICD บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จํากัด แห่งที่ 2 จํากัด  

(สํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง) 
20. รหัส 8122 บริษัท นามยง เทอร์มินัล จํากัด 

เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แบบแนบท้ายประมวลฯ ขอ้ 3 02 04 23



๑๐ 

 

ใบปล่อยเรือเฉพาะเขต (Specific Local Vessel) 
ท่าบริการเรือเฉพาะเขต สํานักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ   รหสั 0254 

 ได้ออกใบปล่อยเรือ ................................................................................... เที่ยวเรือ ............................ 

ให้แก่ผู้ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ราย .........................................................................................................................  

สําหรับเดินทางจากท่าน้ีไปยังท่าที่รับตู้คอนเทนเนอร์……………………………………………………..………………………... 

โดยมีตู้คอนเทนเนอร์ทั้งหมด ........................ ตู้   

 
ตู้คอนเทนเนอร์ หมายเลขซลีตู้คอนเทนเนอร์ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 และใหแ้สดงรายงานตู้คอนเทนเนอร์แก่พนักงานศุลกากร 

 

 

        ………………………………………………….. 

                       พนักงานศุลกากรผู้ปล่อยเรือ 
         
 
        วันที่.................................................... 
       
 

 แบบแนบท้ายประมวลฯ ขอ้ 3 02 04 23



๑๑ 

 

 

 

แบบแนบท้ายประมวลฯ ข้อ 3 02 04 23 

ใบรบัรองส่งตู้คอนเทนเนอร์กลับ 
วันที่.............. เดือน .........................  พ.ศ. .......................   เวลา ............ น. 

หน่วยงาน ...............................................................................................................   ท่าที่รับตู้คอนเทนเนอร์  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ............................................................ 

ขอแจ้งส่งตู้คอนเทนเนอร์กลบัมายังสาํนักงานศลุกากรท่าเรือกรุงเทพ โดยเรือเฉพาะเขต (Specific Local Vessel)  .................................................เที่ยวเรือ ..........................    

มีรายละเอียดดังต่อไป 
        

ลําดับที ่ หมายเลขตู้คอนเทนเนอร ์ หมายเลขซีล ขนาดตู้ 
เรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร ์

เหตุผลทีส่่งกลบั หมายเหตุ 
ชื่อเรือ เที่ยวเรือ 

                

                

                

                

                

หมายเหตุ กรณีที่เป็นตู้สินคา้อันตรายให้ระบุในช่องหมายเหตุ 

ลงชื่อ                   พนักงานศุลกากรผู้รับรอง 



๑๒ 

 

แบบแนบท้ายประมวลฯ ข้อ 3 03 03 03 



๑๓ 

 


