๖๓๔
ใบปล่อยสินค้าอย่างธรรมดา (ใบแนบ 11 แบบที่ 376) ตามประมวลฯ ข้อ 4 06 01 08 (1.1)
แบบที่ 376
FROM NO. 376

APPENDIX SCHEDULE II
ใบปล่อยสินค้าอย่างธรรมดา
ORDINARY TRANSIRE

ต้นฉบับ
ORIGINAL
ใบคู่
DUPLICATE

ท่า Port of…………………………………………………….
เรือ
ระวางตัน
Ship
Tonnage

ข้าพเจ้า
I…………………………………………………..

สัญชาติ
Nationality

รับเรือออก
Date of Sailing

นายเรือ
*

Mashes อันมีชื่อข้างบนนี้ ขอแสดงว่าเรือที่กล่าวนี้
ตัวแทนเรือ
of the above named ship hereby declare
Agent of Manor

จะออกไปยัง
จังหวัด
That the said ship is about to sail to……………………………………………………………..Changved…………………………………………………….
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
ที่อ้างประมวลข้อบังคับการค้าชายฝั่ง ข้อ
I HEREREY CERTIFY THAI

Reference to Coating Pare

* 1. สินค้า
1. The cargo consists
คือ
Viz………………………………..

ทั้งสิ้น
exclusively
*

บางส่วน

เป็นผลิตภัณฑ์ของไทยเท่านั้น

Of Thai produce only

1414 (1)

1414 (i)

party

* 2. สินค้า
2. The cargo consists

บางส่วน
party
*

ทั้งหมด
wholly

เป็นสินค้าต่างประเทศ
Of foreign goods

* 3. รายการสินค้าต่างประเทศที่ได้เสียอากรแล้ว บรรทุกมานั้น
1424 (2)
3. particulars of all foreign duty paid goods. Carried are :
(ii)
(ก) ได้สลักรายการและแสดงไว้ในบัญชีข้างท้ายนี้แล้ว
(a) endorsed here on or shown in attached list
(ข) ได้ลงบัญชีไว้แล้วในสมุดบัญชีสินค้าประจาเรือ และบัญชีสินค้าสาหรับเรือ
หรือเอกสารเช่นเดียวกับซึ่งได้เก็บไว้บนเรือ

1414 (2)
1414 (ii)
1414 (2) (ก) หรือ
1414 (ii) (a) or 1424

1414 (2) (ข)
1414 (ii) (b)

๖๓๕
(b) listed on a cargo book, manifest or similar document kept on board
* (ค) ได้มีใบสาคัญแสดงว่าสินค้าได้เสียอากรแล้ว (แบบ 32) กากับมาด้วย
1414 (3) (ค)
(c) covered by the attached certificates (from 32) of duty payment
1414 (iii) (c)
* 4. ไม่มีสินค้าต่างประเทศทีย่ ังมิได้ตรวจปล่อยเหลืออยู่บนเรือ นอกจากที่แสดงไว้ในรายงานและสาแดงไว้ในบัญชีแล้ว
4. These are no uncleared foreign goods on board, other than those shown in the Ships Report under Section 38 of
1422/3
Customs Law.
1422/3
5. รายการสินค้าทั้งสิ้นทีย่ ังมิได้ตรวจปล่อย ที่เหลือบรรทุกติดมากับเรือเที่ยวก่อน ได้สลักรายการและสาแดงไว้ในบัญชีแล้ว
5. Particulars of all uncleared foreign goods on board, overcarried, from last voyage are endorsed hereon or shown in
1423
The attached list.
1423
พนักงานศุลกากร
นายเรือ 1424 (2)
.......................................................Customs officer ………………………………………………..Master
วัน
หรือตัวแทนนายเรือ
.......................................................Date
……………………………or Agent for Master

1424 (ii)

หมายเหตุ * ให้ขีดฆ่าคาที่ไม่ใช้ออกเสียง
Note Delete where in applicable
ใบปล่อยสินค้าอย่างธรรมดาจาต้องระบุชื่อเฉพาะผลิตภัณฑ์ของไทยที่บรรทุกมานั้นเว้นไว้แต่ในกรณีที่เข้ามา
จากต่างประเทศ
The Transire need only state the name of the Thai producte carried except in the case of
a ship inwards from foreign when marks and numbers or name and addresses of consignees
of all coastwise cargo must be shewn
ในกรณีที่เรือมาจากต่างประเทศ ใบปล่อยสินค้าอย่างธรรมดา หรือเอกสารที่กากับมาด้วยนั้น จะต้องแจ้ง
เครื่องหมาย เลขหมาย ชื่อ และที่อยูข่ องผู้รับตราส่งสาหรับสินค้าชายฝั่งทั้งสิน้ ที่ได้บรรทุกมา
In the case of a ship inwards from foreign the Trancaeies or asaccompanying document
must above marks and number or names with remark of consiegneesr for all coastwise
cargo shipped
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รายการสินค้าต่างประเทศที่ได้เสียอากรแล้ว
(รวมทั้งผลิตภัณฑ์ของคนไทย สาหรับเรือขาเข้ามาจากต่างประเทศเท่านั้น
PARTICULARS OF FOREING DUTY PAID GOODS
(ALSO OF THAI PRODUCE FOR SHIP INWARDS FROM FOREIGN ONLY)
เครื่องหมายและเลขหมาย
Marks and Numbers

จานวนหีบห่อ
Number of packages

ชนิดของ
Description of goods

รายการสินค้าต่างประเทศที่ยังมิได้ตรวจปล่อย
PARTICULARS OF UNCLARED FOREIGN GOODS

ผู้รับตราส่ง
Consignees

