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แบบที่ 454 ตามประมวลฯ ข้อ 3 04 0๑ 0๔

กรมศุลกากร
DEPARTMENT OF CUSTOMS
หนังสือขออนุญาต
นายานพาหนะ ส่วนและสิ่งต่างๆ แห่งยานพาหนะและคนโดยสาร เพื่อออกไปยังต่างประเทศ
Application for Export temporarily the vehicle, outfit and passengers from Thailand.
ที่ (เจ้าพนักงานศุลกากรกรอก)................................................../..................................... วันที่...............เดือน.............................................พ.ศ
...................
No.(For Customs Officer)
Date
เรียน นายด่านศุลกากร.................................................................................................
To The Chief Customs Officer.
ข้าพเจ้า
(ชื่อผู้ควบคุม
ยานพาหนะ)........................................................................................................................................................................................I, (Name of
owner or one in charge of the vehicle)
สัญชาติ..............................บังคับ...............................................ตังบ้านเรือนอยู่ที่
..................................................................................................................
(Nationality)
(Subject)
Permanently residing at
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….
(Full Address)
ขออนุญาตนายานพาหนะ ส่วนและสิ่งต่างๆ แห่งยานพาหนะและคนโดยสารพร้อมด้วยสิ่งของเครื่องใช้ติดตัว ได้สาแดงรายการไว้ข้างล่างนี
Hereby apply for a permit to export the vehicle, passengers with personal baggages and all the Auto outfits as described
hereunder
เพื่อออกไปยัง................................................................................และจะกลับเข้ามาภายในราชอาณาจักรในวันที่
.................................................................
To
and will return into Thailand on (Date)
เดือน..........................................................พ.ศ...........................................
(Month)
(Year)
(1) รายการเกีย่ วกับยานพาหนะ
(Description of the Vehicle)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….….ประเภทและชื่อรถ...........................................................................................เลขเครื่อง
.........................................................................................................
(Make
of
Vehicle)……………………………………………………………………………………...
(Serial
No.)…………………………………………………………………………………………………..
ทะเบียนไทย..................................................................................................
ทะเบียนต่างประเทศ
........................................................................................
(License No.), if registered in Thailand
(Foreign Licence No.)
รายการของใช้ประจายานพาหนะ
จานวน
สิ่งของที่จะนาออกไปเพื่อซ่อม
จานวน
ราคา-บาท
Auto Equipment & other Articles
Nos.
Articles Exported for Repairs
Nos.
Value - Baht
(1)
(1)
(2)
(2)
(3)
(3)
(4)
(4)
(5)
(5)
(6)
(6)
(7)
(7)

ที่
Item

(2) บัญชีรายการสาหรับยานพาหนะที่รับบรรทุกสินค้า
(Declarations for Lorry)
ใบขนสินค้าขาออกเลขที่
จานวนหีบห่อ
รายการสินค้า
Export Entry Nos.
Nos. of Packages
Description of goods

หมายเหตุ
Remarks
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ด้านหลัง

ชื่อคนโดยสาร
Names

(3) บัญชีและรายการคนโดยสาร
(Passengers’ Declarations)
จานวนคนโดยสารที่ขออนุญาตออกไป......................................................................คน
Numbers of Passengers Outwards
อายุ – ปี
รายการสิง่ ของเครื่องใช้ติดตัว
จานวน
Age
Descriptions of personal effects
Nos.

หมายเหตุ
Remarks

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แสดงไว้ขา้ งต้นนีถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ
I hereby certify that all of my declarations as thereof are true and correct
(ลงชื่อ)..........................................................................................
ผู้ควบคุมยานพาหนะ
(Sig. of Owner or one in charge)
ข้อตักเตือน บรรดาทรัพย์สิ่งของต่างๆ ที่ได้ซือมา ได้มา หรือได้ซ่อมมาใหม่ จากต่างประเทศต้องแจ้งรายละเอียดสาแดงต่อเจ้าพนักงานศุลกากรใน
เที่ยวที่กลับเข้ามาจากต่างประเทศ
CAUTION Under the Customs Law all persons returning into Thailand must, whether questioned or not, report to the
Custom
Officer
on arrival all goods in their possession whether dutiable or free which were purchased or otherwise obtained
while out of
Thailand

คาสั่ง
ให้ตรวจค้นยานพาหนะและหีบห่อ ฯลฯ
(ลงชื่อ)............................................................................
..................../............................./.....................
นายด่านศุลกากร

รายงานการตรวจของเจ้าพนักงานศุลกากร
.........................................................................................................
……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ)...............................................................
......................../......................../.......................
เจ้าพนักงานศุลกากร

