
512. (ชะลอการเรียกเกบ็ไปก่อนจนกว่าจะมีค าส่ังเปลีย่นแปลงแล้วจะแจ้งให้ทราบ) ระเบียบการท่าเรือแห่ง

ประเทศไทย ว่าด้วยการออกบัตรอนุญาตเข้าออกเขตศุลกากร พ.ศ.2553 

 

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบเก่ียวกบัการออกบตัรอนุญาตผา่นเขา้-ออก เขตศุลกากร ณ ท่าเรือแหลมฉบงั และท่าเรือ

กรุงเทพ ใหเ้หมาะสมกบัสภาพปัจจุบนั อาศบัอ านาจตามความในขอ้ 4 และขอ้ 13 ของระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย วา่

ดว้ยการใชท่้าเรือ บริการและความสะดวกต่างๆ พ.ศ.2544 ซ่ึงออกตามความในพระราชบญัญติัการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ.

2494 จึงใหว้างระเบียบไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1 ระเบียบน้ี เรียกวา่ \"ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย วา่ดว้ยการออกบตัรอนุญาตเขา้ออกเขตศุลกากร พ.ศ.2553\" 

ขอ้ 2 ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีตั้งแต่วนัท่ี 15 กนัยายน 2553 เป็นตน้ไป 

ขอ้ 3 นบัแต่วนัใชร้ะเบียบน้ีใหย้กเลิก 

3.1 ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย วา่ดว้ยการขอบตัรอนุญาตขนส่งสินคา้ และตูสิ้นคา้ขาเขา้ออกจากท่าเรือกรุงเทพ พ.ศ.

2552 

3.2 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เร่ือง ชะลอการวางหลกัประกนัความเสียหายตามระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย วา่

ดว้ยการขอบตัรอนุญาตขนส่งสินคา้และตูสิ้นคา้ขาเขา้ออกจากท่าเรือกรุงเทพ พ.ศ.2552 

3.3 ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย วา่ดว้ยการผา่นเขา้-ออก และการจราจรภายในพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพ พ.ศ.2551 

3.4 ระเบียบท่าเรือแหลมฉบงั วา่ดว้ยการออกบตัรอนุญาตผา่นเขา้ออกในเขตศุลกากรท่าเรือแหลมฉบงั พ.ศ.2546 

3.5 ระเบียบ ค าสัง่ ประกาศ หรือหลกัปฏิบติัอ่ืนใดท่ีขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี 

ขอ้ 4 ในระเบียบน้ี 

\"กทท.\" หมายความวา่ การท่าเรือแห่งประเทศไทย 

\"เขตศุลกากร\" หมายความวา่ เขตศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ และเขตศุลกากรท่าเรือแหลมฉบงั ซ่ึงเป็นไปตามท่ีศุลกากรก าหนด 

\"สินคา้\" หมายความวา่ สตัว ์พืช หรือส่ิงของทุกชนิดท่ีแลกเปล่ียนซ้ือขายให ้หรือถือกรรมสิทธ์ิไดต้ามกฎหมาย และใหห้มาย

รวมถึงของใชส่้วนตวัของบุคคลหรือ นิติบุคคล 

\"ตูสิ้นคา้\" หมายความวา่ ภาชนะท่ีใชบ้รรจุสินคา้น าเขา้ หรือส่งออกเพ่ือความสะดวก หรือเพ่ือความปลอดภยัในการขนส่ง ซ่ึงมี

คุณสมบติัตามมาตราฐานขององคก์ารมาตราฐานระหวา่งประเทศ (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR 

STANDARDIZATION : ISO) 

\"เคร่ืองมือทุ่นแรงของ กทท.\" หมายความวา่ รถบรรทุก รถลากพ่วงบรรทุกสินคา้ รถลากพว่งบรรทุกตูสิ้นคา้ รถยกสินคา้ รถ

ป่ันจัน่ รถลากจูง และรถเคร่ืองมือทุ่นแรงอ่ืนท่ีเป็นของการท่าเรือแห่งประเทศไทยซ่ึงใชใ้นการ ปฏิบติังาน 

\"รถ\" หมายความวา่ รถยนต ์รถจกัรยานยนต ์รถลากพว่ง รวมตลอดทั้งเคร่ืองมือยกขน และยานพาหนะทางบกทุกชนิด 



นอกเหนือจากรถเคร่ืองมือทุ่นแรงของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ซ่ึงเดินดว้ยก าลงัเคร่ืองยนต ์ก าลงัไฟฟ้า หรือพลงังานอ่ืน 

\"พนกังาน\" หมายความวา่ พนกังานการท่าเรือแห่งประเทศไทยทุกต าแหน่ง และผูท่ี้อยูใ่นระหวา่งการทดลองปฏิบติังาน 

รวมทั้งลูกจา้งท่ีการท่าเรือแห่ง ประเทศไทยจา้ง 

\"หน่วยงานของรัฐ\" หมายความวา่ ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนทอ้งถ่ิน รัฐวสิาหกิจ ส่วนราชการสงักดั

รัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนท่ีไม่เก่ียวขอ้งการฟ้องพิพากษาคดี องคก์รควบคุมการประกอบวชิาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐ และ

หน่วยงานอ่ืนท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

\"เจา้หนา้ท่ีของรัฐ\" หมายความวา่ ผูซ่ึ้งปฏิบติังานใหแ้ก่หน่วยงานของรัฐ และเขา้มาปฏิบติังานในเขตศุลกากร 

\"ผูข้ออนุญาต\" หมายความวา่ บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานของรัฐท่ียืน่ขอมีบตัรอนุญาต 

\"ผูไ้ดรั้บอนุญาต หรือเจา้ของบตัร\" หมายความวา่ บุคคล หรือเจา้ของรถท่ีไดรั้บอนุญาตใหมี้บตัรอนุญาต 

\"บตัรอนุญาตบุคคลอิเลก็ทรอนิกส์\" หมายความวา่ บตัรอนุญาตท่ีการท่าเรือแห่งประเทศไทย ออกให ้ส าหรับบุคคลใชผ้า่นเขา้

ออกเขตศุลกากร 

\"บตัรอนุญาตบุคคลอิเลก็ทรอนิกส์ระยะเวลา 2 ปี\" หมายความวา่ บตัรอนุญาตท่ีการท่าเรือแห่งประเทศไทย ออกใหแ้ก่บุคคล 

หรือนิติบุคคลทัว่ไป 

\"บตัรอนุญาตบุคคลอิเลก็ทรอนิกส์ระยะเวลา 3 ปี\" หมายความวา่ บตัรอนุญาตท่ีการท่าเรือแห่งประเทศไทย ออกใหแ้ก่พนกังาน 

หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 

\"บตัรอนุญาตรถอิเลก็ทรอนิกส์\" หมายความวา่ บตัรอนุญาตท่ีการท่าเรือแห่งประเทศไทย ออกใหส้ าหรับรถผา่นเขา้ออกเขต

ศุลกากร และตอ้งจดทะเบียนถูกตอ้งตามประเภทท่ีกรมการขนส่งทางบกก าหนด 

\"บตัรอนุญาตรถอิเลก็ทรอนิกส์ระยะเวลา 2 ปี\" หมายความวา่ บตัรอนุญาตท่ีการท่าเรือแห่งประเทศไทย ออกใหแ้ก่เจา้ของรถท่ี

เป็นบุคคลทัว่ไป หรือนิติบุคคลทัว่ไป 

\"บตัรอนุญาตรถอิเลก็ทรอนิกส์ระยะเวลา 3 ปี\" หมายความวา่ บตัรอนุญาตท่ีการท่าเรือแห่งประเทศไทย ออกใหแ้ก่เจา้ของรถท่ี

เป็นพนกังาน หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ หรือรถของหน่วยงานของรัฐ 

\"บตัรอิเลก็ทรอนิกส์แทนเงินสด\" หมายความวา่ บตัรท่ีใชช้ าระค่าบริการเก่ียวกบัค่าภาระ และค่าธรรมเนียมต่างๆของการท่าเรือ

แห่งประเทศไทย 

\"บตัรอิเลก็ทรอนิกส์ชัว่คราว\" หมายความวา่ บตัรอนุญาตท่ีใชเ้พ่ือผา่นเขา้-ออก เขตศุลกากรการท่าเรือแห่งประเทศไทยคร้ัง

เดียว 

\"บตัรอิเลก็ทรอนิกส์ชัว่คราวท่ีมีก าหนดระยะเวลา\" หมายความวา่ บตัรอนุญาตท่ีการท่าเรือแห่งประเทศไทย ออกใหส้ าหรับ

ผา่นเขา้-ออก เขตศุลกากรซ่ึงมีก าหนดระยะเวลาตามท่ีการท่าเรือแห่งประเทศไทยพิจารณาตามความ จ าเป็นของผูข้ออนุญาต 

ประกอบดว้ย บตัรอนุญาตบุคคลอิเลก็ทรอนิกส์ชัว่คราว และบตัรอนุญาตรถอิเลกทรอนิกส์ชัว่คราว 



 

ขอ้ 5 ใหผู้อ้  านวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นผูรั้กษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ีและมีอ านาจในการออกระเบียบ ค าสัง่ 

ประกาศ หรือหลกัปฏิบติั รวมทั้งเป็นผูว้นิิจฉยัช้ีขาดในกรณีปัญหาเก่ียวกบัการด าเนินการตามระเบียบ น้ี และใหถื้อเป็นท่ีสุด 

ก่อนรายงานใหค้ณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ทราบ 

หมวดท่ี 1 

ประเภทของบตัร 

ขอ้ 6 บตัรอนุญาตผา่นเขา้ออกเขตศุลกากร ประกอบดว้ย 

6.1 บตัรอนุญาตบุคคลอิเลก็ทรอนิกส์ ประกอบดว้ย 

6.1.1 บตัรอนุญาตบุคคลอิเลก็ทรอนิกส์ชัว่คราว       

6.1.2 บตัรอนุญาตบุคคลอิเลก็ทรอนิกส์ชัว่คราวท่ีมีก าหนดระยะเวลา 

6.1.3 บตัรอนุญาตบุคคลอิเลก็ทรอนิกส์ระยะเวลา 2 ปี 

6.1.4 บตัรอนุญาตบุคคลอิเลก็ทรอนิกส์ระยะเวลา 3 ปี 

6.2 บตัรอนุญาตรถอิเลก็ทรอนิกส์ ประกอบดว้ย 

6.2.1 บตัรอนุญาตรถอิเลก็ทรอนิกส์ชัว่คราว       

6.2.2 บตัรอนุญาตรถอิเลก็ทรอนิกส์ชัว่คราวท่ีมีก าหนดระยะเวลา 

6.2.3 บตัรอนุญาตรถอิเลก็ทรอนิกส์ระยะเวลา 2 ปี 

6.2.4 บตัรอนุญาตรถอิเลก็ทรอนิกส์ระยะเวลา 3 ปี 

ขอ้ 7 บตัรอิเลก็ทรอนิกส์แทนเงินสด 

หมวด 2 

การขอบตัรอนุญาต 

ขอ้ 8 ผูข้ออนุญาตท่ีมีความจ าเป็นตอ้งผา่นเขา้ออกเขตศุลกากร เพ่ือเขา้มาปฏิบติังานหรือประกอบธุรกรรมกบั กทท. ตอ้ง

ด าเนินการดงัน้ี 

8.1 การผา่นเขา้ออกเขตศุลกากรคร้ังเดียว ตอ้งยืน่ความจ านงเพ่ือขอมีบตัรอนุญาตอิเลก็ทรอนิกส์ชัว่คราว โดยไม่เสีย

ค่าธรรมเนียมบตัรอนุญาตฯ ดงักล่าว 

8.2 ผูข้ออนุญาตท่ีเขา้มาท าธุรกรรมเป็นช่วงเวลาใหท้ าบตัรอนุญาตชัว่คราวท่ีมี ก าหนดระยะเวลา โดยเสียค่าธรรมเนียมออกบตัร

อนุญาตฯ ตามท่ี กทท. ก าหนด 

ทั้งน้ี ใหผู้ข้ออนุญาตยืน่ขออนุญาตดงักล่าว ณ ท่าเรือกรุงเทพ หรือท่าเรือแหลมฉบงั ตามแบบท่ี กทท. ก าหนด 

อน่ึง รถส่ีลอ้เลก็รับจา้งประจ าไดรั้บอนุญาตจากท่าเรือกรุงเทพ ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมการออกบตัรอนุญาตฯ ตามแบบท่ี กทท. 

ก าหนด 



 

ขอ้ 9 หน่วยงานของรัฐ สภากาชาดไทย สถานทูต องคก์รระหวา่งประเทศ ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใหเ้จา้หนา้ท่ี หรือรถผา่นเขา้ออก

เขตศุลกากร ตอ้งยืน่ความจ านงขอมีบตัรอนุญาตอิเลก็ทรอนิกส์ ณ ท่าเรือกรุงเทพ หรือท่าเรือแหลมฉบงั โดยไดรั้บยกเวน้

ค่าธรรมเนียม 

ขอ้ 10 พนกังานท่ีมีความจ าเป็นตอ้งผา่นเขา้ออกเขตร้ัวศุลกากร ตอ้งยืน่ความจ านงขอมีบตัรอนุญาตฯ ยกเวน้ค่าธรรมเนียม 

ขอ้ 11 รถเคร่ืองมือทุ่นแรงท่ีไม่ใช่ของ กทท. และมีความจ าเป็นตอ้งเขา้ไปปฏิบติังานในเขตท่าเทียบเรือของผูป้ระกอบการท่า 

เรือแหลมฉบงัหรือพ้ืนท่ีเช่าของท่าเรือแหลมฉบงัในเขตศุลกากร สามารถยืน่ความจ านงเพ่ือยกเวน้คา่ธรรมเนียมอยูใ่นเขต

ศุลกากรท่าเรือแหลมฉบงั ก่อนท่ีรถเคร่ืองมือทุ่นแรงดงักล่าวจะผา่นเขา้ท่าเรือแหลมฉบงั ส่วนท่าเรือกรุงเทพใหผู้ข้ออนุญาต

ด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมตามแบบท่ี กทท. ก าหนด 

ขอ้ 12 ผูข้ออนุญาตท่ีมีความประสงคจ์ะขอท าบตัรอนุญาตส าหรับผา่นเขา้ออกเขตศุลกากร ท่ีประกอบธุรกรรมเก่ียวกบัเรือ

โดยสารท่องเท่ียว หรือเรืออ่ืนท่ีไม่ใช่เรือสินคา้ ใหย้ืน่ความจ านงขอท าบตัรอนุญาตชัว่คราวท่ีมีก าหนดระยะเวลา โดยมีอายบุตัร

อนุญาตตามจ านวนวนัท่ีเรือเทียบท่า 

ขอ้ 13 ผูข้ออนุญาตบตัรอิเลก็ทรอนิกส์แทนเงินสด และเติมเงิน เพ่ือใชห้กัช าระค่าบริการเก่ียวกบัค่าภาระ ค่าธรรมเนียมต่างๆ 

ของ กทท. ใหย้ืน่ค  าขอได ้ณ ท่าเรือกรุงเทพ หรือท่าเรือแหลมฉบงั ตามแบบท่ี กทท. ก าหนด และสามารถขอมีบตัร

อิเลก็ทรอนิกส์แทนเงินสดไดไ้ม่จ ากดัจ านวน ทั้งน้ี กทท. จะออกใบเสร็จรับเงิน / ใบก ากบัภาษีเตม็รูปแบบตามขอ้มูลในบตัร

เท่านั้น 

หมวด 3 

ค่าธรรมเนียมออกบตัร 

ขอ้ 14 บตัรอนุญาตตอ้งเสียค่าธรรมเนียมออกบตัร ดงัน้ี 

14.1 บตัรอนุญาตบุคคลอิเลก็ทรอนิกส์ ประกอบดว้ย 

14.1.1 บตัรอนุญาตบุคคลอิเลก็ทรอนิกส์ชัว่คราว ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

14.1.2 บตัรอนุญาตบุคคลอิเลก็ทรอนิกส์ชัว่คราวท่ีมีก าหนดระยะเวลา จ านวน 200 บาท (สองร้อยบาทถว้น) 

14.1.3 บตัรอนุญาตบุคคลอิเลก็ทรอนิกส์ระยะเวลา 2 ปี จ านวน 200 บาท (สองร้อยบาทถว้น) 

14.1.4 บตัรอนุญาตบุคคลอิเลก็ทรอนิกส์ระยะเวลา 3 ปี ยกเวน้ค่าธรรมเนียม  

14.2 บตัรอนุญาตรถอิเลก็ทรอนิกส์ ประกอบดว้ย 

14.2.1 บตัรอนุญาตรถอิเลก็ทรอนิกส์ชัว่คราว ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

14.2.2 บตัรอนุญาตรถอิเลก็ทรอนิกส์ชัว่คราวท่ีมีก าหนดระยะเวลา จ านวน 200 บาท (สองร้อยบาทถว้น) 

14.2.3 บตัรอนุญาตรถอิเลก็ทรอนิกส์ระยะเวลา 2 ปี จ านวน 200 บาท (สองร้อยบาทถว้น) 

14.2.4 บตัรอนุญาตรถอิเลก็ทรอนิกส์ระยะเวลา 3 ปี ยกเวน้ค่าธรรมเนียม  



14.3 บตัรอนุญาตส าหรับผูข้ออนุญาตท่ีประกอบธุรกรรมเก่ียวกบัเรือโดยสารท่องเท่ียว หรือเรืออ่ืนท่ีไม่ใช่เรือสินคา้ 

14.3.1 บตัรอนุญาตบุคคลอิเลก็ทรอนิกส์ จ านวน 200 บาท/เท่ียวเรือ 

14.3.2 บตัรอนุญาตรถยนตน์ัง่ไม่เกิน 7 คน / รถตู ้จ านวน 200 บาท / เท่ียวเรือ 

14.3.3 บตัรอนุญาตรถโดยสารอิเลก็ทรอนิกส์ จ านวน 400 บาท / เท่ียวเรือ 

ทั้งน้ี บตัรอนุญาตส าหรับผูข้ออนุญาตท่ีประกอบการธุรกรรมเก่ียวกบัเรือโดยสารท่อง เท่ียว หรือเรืออ่ืนท่ีไม่ใช่เรือสินคา้ 

สามารถน าบตัรอนุญาตเดิมมาขอเปิดบริการในเท่ียวเรือต่อไปโดยเสียค่าธรรมเนียม ร้อยละ 50 ของอตัราขา้งตน้ ภายในก าหนด

ระยะเวลา 1 ปี นบัจากวนัท่ี ออกบตัรคร้ังแรก 

14.4 ค่าธรรมเนียมออกบตัรอนุญาตรถเคร่ืองมือทุ่นแรงอิเลก็ทรอนิกส์ชัว่คราวท่ีไม่ มีบตัรอนุญาต ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมออก

บตัรอนุญาตอิเลก็ทรอนิกส์จ านวน 100 บาท (หน่ึงร้องบาทถว้น) 

14.5 ค่าธรรมเนียมออกบตัรอิเลก็ทรอนิกส์แทนเงินสด บตัรละ 200 บาท(สองร้อยบาทถว้น) และตอ้งเติมเงินคร้ังแรกในขั้นต ่าใน

อตัราบตัรละ 1,000 บาท(หน่ึงพนับาทถว้น) 

14.6 ค่าธรรมเนียมการต่ออายบุตัรอนุญาตทุกประเภทท่ีเสียค่าธรรมเนียมบตัรละ 100 บาท (หน่ึงร้อยบาทถว้น) โดยต่ออายไุด้

เท่าอายบุตัรเดิม และขอต่ออายไุดบ้ตัรละ 2 คร้ัง 

14.7 ค่าธรรมเนียมออกบตัรอนุญาตทุกประเภท และบตัรอิเลก็ทรอนิกส์แทนเงินสดทดแทนบตัรเดิมท่ีช ารุด หรือสูญหาย ตอ้ง

ช าระค่าธรรมเนียมบตัรละ 200 บาท (สองร้อยบาทถว้น) 

ส าหรับบตัรอนุญาตใหเ้ร่ิมนบัอายบุตัรเช่นเดียวกบัการขอมีบตัรใหม่ 

ทั้งน้ี ค่า ธรรมเนียมในขอ้ 14 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

หมวด 4 

เบ็ดเตลด็ 

ขอ้ 15 การขอคืนเงินคงเหลือในบตัรอิเลก็ทรอนิกส์แทนเงินสด เม่ือตอ้งการเลิกใชบ้ริการ ใหผู้ข้ออนุญาตยืน่ค  าขอตามแบบท่ี 

กทท. ก าหนด พร้อมแนบตน้ฉบบัใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษีฉบบัท่ีเติมเงินคร้ังสุดทา้ย และมียอดเงินคงเหลือท่ีตอ้งการขอคืน

มายืน่ ณ ท่าเรือกรุงเทพ หรือท่าเรือแหลมฉบงัตามท่ีผูข้ออนุญาตเติมเงินคร้ังสุดทา้ยนั้น 

ขอ้ 16 กทท. จะปิดบญัชี และโอนเงินคงเหลือเป็นรายไดข้อง กทท. ส าหรับบตัรอิเลก็ทรอนิกส์แทนเงินสดท่ีมียอดเงินรวม

คงเหลือในบญัชีท่ีขาดการ เคล่ือนไหว ดงัน้ี 

16.1 จ านวนเงินไม่เกิน 500 บาท ระยะเวลา 2 ปี 

16.2 จ านวนเงินตั้งแต่ 501- 5,000 ระยะเวลา 3 ปี 

16.3 จ านวนเงินตั้งแต่ 5,000 บาทข้ึนไป ระยะเวลา 5 ปี 

ขอ้ 17 กทท. จะรับประกนับตัรหากเสียหาย หรือช ารุดบกพร่อง เฉพาะกรณีท่ีเกิดจากการช ารุดบกพร่องของบตัรอนุญาตนั้นท่ี

มิใช่เกิดจากการใช ้งานผิดประเภท เป็นระยะเวลา 30 วนั นบัแต่วนัออกบตัร 



ขอ้ 18 ผูข้ออนุญาตตอ้งแจง้ให ้กทท. ทราบในกรณีท่ีบุคคล หรือรถท่ียืน่ขอออกบตัรอนุญาตมีการเปล่ียนแปลง หรือส้ินสุด

สภาพจากการผกูพนักบัผูข้ออนุญาตไม่วา่กรณีใดๆ เพ่ือ กทท. จะท าการยกเลิกบตัรอนุญาตดงักล่าวทนัที หากผูข้ออนุญาตละเลย

ไม่ด าเนินการ เม่ือเกิดความเสียหายจากการใชบ้ตัรอนุญาตอิเลก็ทรอนิกส์ ผูข้ออนุญาตตอ้งรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

ขอ้ 19 ผูไ้ดรั้บอนุญาตใหมี้บตัรอนุญาตทุกประเภท ตอ้งดูแลรับผิดชอบบตัรของตนเอง และตอ้งติดบตัรอนุญาตตลอดเวลาท่ีอยู่

ในเขตศุลกากร หา้มมิใหบุ้คคลอ่ืนน าไปใช ้หากเกิดความเสียหายจากการท่ีบุคคลอ่ืนน าไปใชไ้ม่วา่กรณีใดๆ ผูข้ออนุญาต และ

เจา้ของบตัรอนุญาตตอ้งรับผดิชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนเสมือนหน่ึงเป็น ผูก้ระท าเอง 

ขอ้ 20 ผูข้บัข่ีรถทุกประเภทท่ีเขา้มาในเขตศุลกากร ตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการจราจรทางบก ฉบบัท่ีใชใ้นปัจจุบนั และยงั

ตอ้งปฏิบติัตามกฎกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคบั ระเบียบ ค าสัง่ และประกาศของ กทท. โดยเคร่งครัด ทั้งน้ี เสน้ทางการจราจร

ของท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบงัใหเ้ป็นไปตามเอกสารแนบทา้ยระเบียบน้ี 

หมวด 5 

มาตราการบงัคบั 

ขอ้ 21 ผูไ้ดรั้บอนุญาตใหมี้บตัรอนุญาตชัว่คราว ตอ้งคืนบตัรเม่ือผา่นออกนอกเขตศุลกากร หากไม่สามารถคืนบตัรอนุญาต

ดงักล่าว ไดไ้ม่วา่กรณีใด ตอ้งช าระค่าบตัรอนุญาต บตัรละ 200 บาท (สองร้อยบาทถว้น) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

ขอ้ 22 ผูข้ออนุญาต หรือเจา้ของบตัรอนุญาตทุกประเภท ท่ีไม่ปฏิบติัตามขอ้บงัคบั ระเบียบ ค าสัง่ และประกาศของ กทท. จะถูก

พิจารณาด าเนินการดงัน้ี 

22.1 ท าหนงัสือวา่กล่าวตกัเตือน 

22.2 ท าทณัฑบ์น 

22.3 ยดึบตัรอนุญาต และยกเลิกบตัรอนุญาตเป็นระยะเวลาชัว่คราว 

22.4 ยกเลิกบตัรอนุญาต 

อน่ึง กรณีท่ีเป็นพนกังาน กทท. จะท าหนงัสือแจง้หน่วยงานตน้สงักดั เพ่ือพิจารณาโทษทางวนิยั 

กรณีเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐ จะท าหนงัสือแจง้หน่วยงานตน้สงักดั และหา้มบุคคลหรือรถ เขา้มาในเขตศุลกากร 

ขอ้ 23 ผูข้ออนุญาตตอ้งจดัหาผูข้บัข่ีแทนผูข้บัข่ีรถท่ี กทท. ตรวจพบวา่ไดก้ระท าการดงัต่อไปน้ี 

23.1 เสพสุรา ของมึนเมา หรือใชส้ารเสพติด 

23.2 ฝ่าฝืน หรือหลีกเล่ียงกฏหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคบั ระเบียบ ค าสัง่ หรือประกาศของ กทท. 

23.3 ไม่ปฏิบติัตามค าสัง่ของผูอ้  านวยการ กทท. หรือผูไ้ดรั้บมอบหมาย 

ทั้งน้ี หากปรากฏวา่ไดมี้การฝ่าฝืน หรือหลีกเล่ียงอีก กทท. อาจจะพิจารณาตดัสิทธิ มิใหร้ถคนัดงักล่าว เขา้มาบรรทุก และขนส่ง

สินคา้ หรือตูสิ้นคา้ หรือท าธุรกรรมกบั กทท. 

อน่ึง กททง สงวนสิทธิท่ีจะเคล่ือนยา้ยรถท่ีฝ่าฝืนระเบียบน้ี โดยเจา้ของรถตอ้งรับผิดชอบในการด าเนินการ และ กทท. ไม่



รับผิดชอบต่อความเสียหายแก่รถ รวมทั้งทรัพยสิ์นในรถไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน 

ขอ้ 24 ผูข้ออนุญาตตอ้งรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินการของผูข้บัข่ี 

 

 

 

 

 

ประกาศ ณ วนัท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ.2553 

 

 

 

(นายเฉลิมชยั  มีคุณเอ่ียม) 

 

ผูอ้  านวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย 


