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แบบ ข/ร
แบบขออนุญาตยายของจากเขตปลอดอากรเพื่อจําหนายลงเรือเดินทางไปเมืองตางประเทศ
เรื่อง ขออนุญาตยายของจากเขตปลอดอากรเพื่อจําหนายลงเรือ
เรียน ................................................................
เพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตใหยายของจากเขตปลอดอากร.....................................................................
เลขทะเบียนสิทธิประโยชนทางภาษีอากรของผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร.............................
วันที่............เดือน..................................พ.ศ. ............ระหวางเวลา......................นาฬิกา ถึงเวลา...............................
นาฬิกา ซึ่ง สิ่ง ของตอ งเสีย ภาษีอ ากรตามรายการสิ ่ง ของในแบบขอเคลื ่อ นยา ยของจากเขตปลอดอากรเพื่อ
จําหนายลงเรือ เพื่อสงออกไป......................................................โดยทางเรือ (เพื่อใชบนเรือ)

ลงชื่อ.................................................
(
)
พนักงานศุลกากรประจําเขตปลอดอากร
ผูมีอํานาจอนุญาต

ขาพเจา..............................................................................................ขอรับรองวารายการสิ่งของดังกลาว
ไดรับบรรทุกขึ้นเรือ...............................................................เมื่อวันที่..........................................................

ลงชื่อ.................................................
นายเรือ/ผูรับมอบอํานาจ
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แบบ ข/ร
แบบขอเคลื่อนยายของจากเขตปลอดอากรเพื่อจําหนายลงเรือเดินทางไปเมืองตางประเทศ
วันที่............เดือน...........................พ.ศ..............
ชื่อเรือ............................................................................เที่ยวเรือที่..........................................................
ทาปลายทาง.................................................................เรือออกวันที่.................................................เวลา.......................
จํานวนพนักงานเรือ/ผูโดยสาร................................................รับรองวารายการสิ่งของดังตอไปนี้ เปนของใชสิ้นเปลื อง
หรือเสบียงเรือ เพื่อใชบนเรือ
รายการสิ่งของ
รายการสิ่งของ

เครื่องหมายและ
เลขหมายหีบหอ

ปริมาณ

หมายเหตุ

ลงชื่อ.................................................
นายเรือ/ผูรับมอบอํานาจ
ขอรับรอง ชื่อเรือ...........................................................................เที่ยวเรือที่...........................................
จอดที่ทําเนียบทาเรือ..........................................เรือเขาวันที่................................................. ...
ลงชื่อ.................................................
พนักงานศุลกากร/ดานศุลกากร
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หนังสือรับรองการใชวัตถุดิบของผลิตภัณฑที่ขอหักทอนราคา
เขียนที่...................................
วันที่ ........ เดือน .......................... พ.ศ. ..........
เรื่อง ขอรับรองการใชวัตถุดิบของผลิตภัณฑที่ขอหักทอนราคา
เรียน ผูอํานวยการหนวยงานศุลกากร/นายดานศุลกากร........................................หรือผูท ี่ไดรับมอบหมาย
ดวยขาพเจา............................................................................................................................................
ผูมีอํานาจทําการแทน บริษัท/หาง/ราน.............................................................................................................................
เลขทะเบียนนิติบุคคล..........................เปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร........................................
ตามใบอนุญาตเลขที่ .....................................เลขทะเบียนสิทธิประโยชน...........................................................................
ตั้งอยูเลขที่ ............................ ถนน...................................ตําบล/ แขวง ....................... อําเภอ/ เขต...............................
จังหวัด ............................... รหัสไปรษณีย ................. โทรศัพท..................... โทรสาร.....................ขอใหคํารับรองตอ
กรมศุลกากรในการหักทอนราคาวัตถุดิบที่มีอยูในราชอาณาจักรและเปนของที่ไมมีสิทธิไดรับการคืนหรือยกเวนอากร
ซึ่งนําเขามาผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือ ดําเนินการอื่นใดในเขตปลอดอากรเปนผลิตภัณฑ และนําออกจากเขตปลอดอากร
เพื่อใชหรือจําหนายภายในราชอาณาจักร ตามมาตรา 154 แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 โดยมีรายละเอียด
การใชวัตถุดิบของผลิตภัณฑ ดังนี้
1. รายละเอียดวัตถุดิบของผลิตภัณฑที่ผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดําเนินการอื่นใดใน เขตปลอดอากร
เปนไปตามบัญชีการใชวัตถุดิบของผลิตภัณฑ ดังนี้
ชื่อผลิตภัณฑ........................................รุน.........................................บัญชีรายละเอียดการใชวัตถุดิ บ ฯ ลงวันที่...................................................
ลําดับที่
ชนิดของ
รหัสสินคา
PART NO.
จํานวนวัตถุดิบที่ใชใน
สวนสูญเสีย
จํานวนวัตถุดิบที่
ผูผลิต /
วัตถุดิบ
(ถามี)
การผลิตตอ......./หนวย
รวมสวนสูญเสีย
จําหนาย

2. แผนผังแสดงกรรมวิธีการผลิต โดยยอ (Process Chart) ขั้นตอนที่ผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือ
ดําเนินการอื่นใดภายในเขตปลอดอากร มีดังนี้
................................................................................................................................................................................. .............
...................................................................................................................... .......................................................................
............................................................................................................................. .................................................................
............................................................................................................................. .................................................................
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................................
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-๒ขาพเจาขอรับรองวา ผลิตภัณฑที่ขอหักทอนราคาเพื่อคํานวณคําภาษีตามรายการดังกลาวขางตน
ไดจากการนําวัตถุดิบที่มีอยูในราชอาณาจักรซึ่งเปนของไมมีสิทธิไดรับการคืนหรือยกเวนอากรเขามาผลิต ผสม ประกอบ
บรรจุ หรือดําเนินการอื่นใดในเขตปลอดอากร อีกทั้งขอความ คํารับรอง และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกตองและ
เปนจริงทุกประการหากภายหลังปรากฏวา ขอความดังกลาวไมถูกตองตรงตามความเปนจริง ขาพเจายินยอมปฏิบัติ
ตามที่กรมศุลกากรสั่งการทุกประการ ทั้งนี้ ภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากกรมศุลกากร พรอมทั้ง ยินยอมให
พนักงานศุล กากรเขาไปตรวจสอบหลั กฐานและทะเบี ยนบั ญชีเกี่ยวกับปริ มาณการนําเขา การใช การผลิ ต บั ญชี
รายละเอียดการใชวัตถุดิบของผลิตภัณฑ สวนสูญเสีย ปริมาณสินคาและวัตถุ ดิบคงเหลือ รวมตลอดถึงเอกสาร หลักฐาน
และขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไมวาจะอยูในสื่อรูปแบบใด ณ สถานที่ทําการหรือสถานที่เก็บของได ตลอดเวลาทําการ

ไดรับหลักการแลว
(ลงชื่อ) .......................................
(...........................................)
ตําแหนง......................................
ลงวันที่........../............../ ............

(ลงชื่อ) .........................................................เจาของ / กรรมการผูจัดการ
(...........................................................) ประทับตราบริษัท (ถามี)
ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร
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หนังสือรับรองการไดรับสิทธิหักทอนราคา
เขียนที่...............................
วันที่ ....... เดือน ...................... พ.ศ. ......
เรื่อง ขอรับรองการไดรับสิทธิหักทอนราคา
เรียน หัวหนาหนวยงานศุลกากรประจําเขตปลอดอากร.....................................
ดวยขาพเจา..................................................................................................................................................
ผูมีอํานาจทําการแทน บริษัท/หาง/ราน................................................................................................................................
เลขทะเบียนนิติบุคคล............................เปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร.......................................
ตามใบอนุญาตเลขที่ .....................................เลขทะเบียนสิทธิประโยชน...............................................ไดยื่นหนังสือรับรอง
การใชวัตถุดิบของผลิตภัณฑที่ขอหักทอนราคาสําหรับผลิตภัณฑ ที่ไดจากการนําวัตถุดิบที่มีอยูในราชอาณาจักร ซึ่งไมมี สิทธิ
ไดรับการคืนหรือยกเวนอากรเขามาผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือ ดําเนินการอื่นใดในเขตปลอดอากร และนําออกจาก
เขตปลอดอากรเพื่อใชหรือจําหนายภายในราชอาณาจักร ตามมาตรา 154 แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560
ตามบัญชีรายละเอียดการใชวัตถุดิบ ของผลิตภัณฑใ นหนังสือรับรองการใชวัตถุดิบของผลิตภัณฑที่ขอหักทอนรา คา
ลงวัน ที่ ..................................................รับหลักการลงวันที่ ..........................................รายละเอียด ดังนี้
ชื่อผลิตภัณฑ.................................... รุน.......................... ราคา.......................บาท บัญชีรายละเอียดการใชวัตถุดิบ ฯ ลงวันที่ ...................... รายการที่ ........
ใบขนสินคาขา
ชนิดของวัตถุดิบ/ รหัสสินคา จํานวนวัตถุดิบที่ใชตามบัญชี
รวมจํานวนวัตถุดิบที่ใช
ราคา(บาท)
ออก/ คํารองขอฯ PART NO. (ถ้ํามี)
รายละเอียดการใชวัตถุดิบฯ
ในการผลิตครั้งนี้
ตอ........./หนวย

รวม

ขาพเจ าขอรับรองวา สิ นคาตามรายการดังกล าวขางตนซึ่งนําเขาตามใบขนสิ น คาขาเขา/คําร องขอฯ
เลขที่..........................เปนผลิตภัณฑที่ไดรับสิทธิหักทอนราคา โดยมีรายละเอียดตรงตามหนังสือรับรองการใชวัตถุดิบของ
ผลิตภัณฑที่ขอหักทอนราคาและกรมศุลกากรรับหลักการแลว หากภายหลังปรากฏวาการหักทอน ราคาผลิตภัณฑในครั้งนี้
ไมเปนตามหลักเกณฑและเงื่ อนไขที่กําหนดไว ไมวาจะดวยประการใดๆ หรือขอความ คํารับรอง และเอกสารประกอบ
หนังสือรับรองการใชวัตถุดิบฯ ดังกลาวไมเปนความจริง ขาพเจายินยอมใหกรมศุลกากรดําเนินคดีตามกฎหมาย
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) ........................................เจาของ / กรรมการผูจัดการ
(..........................................) ประทับตราบริษัท (ถามี)
ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร
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คํารองขอหักทอนราคา
เขียนที่ .............................
วันที่ ........ เดือน ........................ พ.ศ. .......
เรื่อง ขอหักทอนราคา
เรียน หัวหนาหนวยงานศุลกากรประจําเขตปลอดอากร..................................
ดวยขาพเจา............................................................................................................................................
ผูมีอํานาจทําการแทน บริษัท/หาง/ราน................................................เลขทะเบียนนิติบุคคล.........................................
เปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร...................................................................................................
ตามใบอนุญาตเลขที่ .....................................................เลขทะเบียนสิทธิประโยชน.........................................................
ถนน ................................... ตําบล/แขวง ......................... อําเภอ/ เขต................................ จังหวัด ............................
รหัสไปรษณีย..................... โทรศัพท ............................. โทรสาร .......................... ไดยื่นใบขนสินคาขาเขา/คํารองขอฯ
เลขที่ ....................................... นําเขาวันที่ ..................................... เพื่อนําผลิตภัณฑ ......... ........................................
ปริมาณ .................................................................... ออกจากเขตปลอดอากรเพื่อใชหรือจําหนายภายในราชอาณาจักร
โดยมีความประสงคจะขอหักทอนราคา ผลิตภัณฑที่ไดจากการนําวัตถุดิบที่มีอยูในราชอาณาจักร ซึ่งไมมีสิ ทธิไดรับการคืน
หรือยกเวนอากร เขามาผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดําเนินการอื่นใดในเขตปลอดอากร ตามมาตรา 154 แหงพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ. 2560 รายละเอียดตามหนังสือ รับรองการใชวัตถุดิบของผลิตภัณฑที่ขอหักทอนราคา ลงวันที่ .................................
รับหลักการฯ ลงวันที่ ..................................... ของบริษัท/หาง/ราน.................................................................................
ตั้งอยูเลขที่ .......................... ถนน .................... ตําบล / แขวง ............................อําเภอ/เขต .....................................
จังหวัด .................................ซึ่งเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร.................................................
เลขทะเบียนนิติบุคคล.....................................ตามใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร......................................
ลงวันที่ ....................................เลขทะเบียนสิทธิประโยชน.....................................................
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความดังกลาวขางตนเปนจริงทุกประการ หากปรากฏในภายหลังวาผลิตภัณฑ
ที่นําเขามาใชหรือจําหนายภายในราชอาณาจักร เปนของที่ไมไดรับสิทธิหักทอนราคา ไมวาจะดวยประการใด ๆ ขาพเจา
ยินยอมชําระหนี้คาภาษีอากร คาปรับ คาธรรมเนียม หรือคาเสียหายอยางหนึ่งอย างใดตามที่เกิดขึ้นจริง โดยจะปฏิบัติ
ตามที่กรมศุลกากรสั่งการทุกประการ ทั้งนี้ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากกรมศุลกากร และขาพเจายินยอม
ใหพนักงาน ศุลกากรเขาไปตรวจสอบหลักฐานและทะเบียนบัญชีเกี่ยวกับการนําเขา รวมตลอดถึงเอกสารหลักฐาน
และขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไมวาจะอยูในสื่อรูปแบบใด ณ สถานที่ทําการหรือสถานที่เก็บ ของไดตลอดเวลาทําการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ) ............................................................. เจาของ / กรรมการผูจัดการ
(......................................................................)
ผูนําของเขา
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คําขอนําของออกจากเขตปลอดอากร/เขตประกอบการเสรีเปนการชั่วคราว
เขียนที่.................................
วันที่........เดือน.........................พ.ศ. ..................
เรื่อง ขอนําของออกจากเขตปลอดอากร/เขตประกอบการเสรีเปนการชั่วคราว
เรียน หัวหนาหนวยงานศุลกากรประจําเขตปลอดอากร/เขตประกอบการเสรี...................................................
สิ่งที่สงมาดวย รายละเอียดของของที่ขอนําออกจากเขตปลอดอากร/เขตประกอบการเสรีเปนการชั่วคราว
ดวยขาพเจา (นิติบุคคล)...................................................................................ถือใบรับรองเปนผูประกอบกิจการ
ในเขตปลอดอากร/เขตประกอบการเสรีที่...........................................มีความประสงคจะขออนุญาตนําของตามรายการขางทายนี้
ซึ่งนําเขาไปในเขตปลอดอากรเมื่อวันที่......................................ตามเอกสารที่..........................................ออกจากเขตปลอดอากร/
เขตประกอบการเสรีเปนการชั่วคราวเพื่อ.................................................................................................................และจะนําไป
ดําเนินการ ณ สถานประกอบการของบริษัท...........................................................................................ตั้งอยูเลขที่.....................
ซอย ..............................................ถนน...........................................ตําบล.....................................อําเภอ....................................
จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย....................ถือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเลขที่............... .............................
ลงวันที่.............................
(แนบสําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและสําเนาสัญญาจาง/ใบสั่งจางทําของ)
ลําดับ
ที่

จํานวนหีบหอ

ปริมาณ(หนวย)

น้ําหนัก(หนวย)

ราคา(บาท)

รายการของ

ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลและเอกสารแนบคําขอนี้ ตรวจกับความจริง หรือเปนประมาณการที่ใกลเคียงความจริงที่สุด จะนําของ
กลับเขาในเขตปลอดอากร/เขตประกอบการเสรีภายในวันที่..................................................... และยินยอมรับผิดตามที่ กรม
ศุลกากรพิจารณาสั่งการทุกประการ ในกรณีที่ขาพเจาสําแดงรายการไมถูกตอง และ/หรือ ไมครบถวนตามความเปนจริง รวมทั้ง
ไมนําของกลับเขาในเขตปลอดอากร ภายในเวลาที่รับรองไว หรือภายในกําหนดที่กรมศุลกากรไดขยายเวลาให
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)
(..............................................................)
เจาของ/ผูจัดการ/ประทับตราบริษัท

บันทึกการตรวจของพนักงานศุลกากร
นําออกจากเขตปลอดอากร
นํากลับเขาเขตปลอดอากร
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-2รายละเอียดการขออนุญาตนําของออกไปจากเขตปลอดอากร/เขตประกอบการเสรีเปนการชั่วคราวเพื่อผานขบวนการผลิต
1. ลักษณะของของที่นํากลับเขาเขตปลอดอากร
ลําดับที่

รายละเอียดของของ

ปริมาณ (หนวย)

น้ําหนัก (หนวย)

ราคา (บาท)

หมายเหตุ

(สงตัวอยางหรือภาพถายแบบแปลนเอกสาร ของของที่จะนําออกจากเขตปลอดอากร/เขตประกอบการเสรี และตัวอยาง
ของของที่จะนํากลับเขามาในเขตปลอดอากร/เขตประกอบการเสรี จํานวนอยางละ 2 ตัวอยาง)
2. เหตุผลและความจําเปนที่ขอนําของออกไปจากเขตปลอดอากร/เขตประกอบการเสรี
มีขบวนการผลิ ต ดังกลาวภายในเขตปลอดอากร แตตองนําออกไปจากเขตปลอดอากร/
เขตประกอบการเสรีเปนการชั่วคราว เนื่องจาก...............................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
ไมมีขบวนการผลิตดังกลาว
3. แผนงานและกําหนดเวลาที่จะดําเนินการผลิตขั้นตอนดังกลาวในเขตปลอดอากร/เขตประกอบการเสรี
ไมมี
มี
...................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
4. ขอมูลทั่วไปของบริษัท/หางฯ
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
5. แผนผั งแสดงกรรมวิธี การผลิ ต โดยย อ (FLOW PROCESS CHART) ทุ กขั้น ตอนที่ผ ลิ ตภายใน
เขตปลอดอากร/เขตประกอบการเสรี และขั้นตอนที่ตองนําออกไปทําการผลิตภายนอกเขตปลอดอากร/เขตประกอบการเสรี
เปนการชั่วคราว
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คํารองขอนําของออกจากคลังสินคาทัณฑบนทั่วไป/เขตปลอดอากร/เขตประกอบการเสรีเปนการชั่วคราว
เขียนที่.............................
วันที่...... เดือน ................... พ.ศ. .......
เรื่อง ขอนํารถออกจากคลังสินคาทัณฑบนทั่วไป/เขตปลอดอากร/เขตประกอบการเสรีเปนการชั่วคราว
เรียน หัวหนาหนวยงานศุลกากร.......................................................................
สิ่งที่สงมาดวย ๑. ใบรับรองรายละเอียดของรถจักรยานยนต รถยนตสําเร็จรูปที่นําเขาจากตางประเทศและนําออก
จากคลังสินคาทัณฑบนทั่วไป/เขตปลอดอากร/เขตประกอบการเสรีเปนการชั่วคราว
๒. หนังสือยินยอมของผูประกอบกิจการคลังสินคาทัณฑบนทั่วไป/เขตปลอดอากร
๓. หนังสืออนุญาตของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
๔. รายละเอียดของการจัดงานแสดง/ โบรชัว/หนังสือเชิญรวมงาน/สัญญา/อื่น ๆ................................
ดวยขาพเจา (นิติบุคคล) ..........................................................................นําของเขาเก็บในคลังสินคาทัณฑบน
ทั่ว ไป/เขตปลอดอากร/เขตประกอบการเสรี . ................................................รหั ส ประจํ า คลั ง/เขตฯ...................
มีค วามประสงค จ ะขออนุญ าตนํ า รถ (รายละเอีย ดตามสิ่ ง ที่ ส ง มาด ว ย ๑) ออกเป น การชั่ ว คราว เพื่ อ นํ า ไปจั ด แสดงที่
............................................................................................ ระหวางวันที่..........................................................ถึงวันที่
............................... โดยขอวางเงินประกันตามที่กรมศุลกากรกําหนด
ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลและเอกสารแนบคํารองนี้ถูกตองครบถวนตรงตามความจริง และจะนําของกลับเขา
ในคลังสินคาทัณฑบนทั่วไป/เขตปลอดอากร/เขตประกอบการเสรีภายในวันที่............................................หากขาพเ จา
สําแดงรายการไมครบถวน/ถูกตองตามความเปนจริง หรือไมนําของกลับเขาในคลังสินค าทัณฑบนทั่วไป/เขตปลอดอากร/
เขตประกอบการเสรี ภายในเวลาที่กําหนดไว ขาพเจายินยอมรับผิดตามที่กรมศุลกากรสั่งการทุกประการ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)
(........................................................)
ผูขอนําของออกจากคลังสินคาทัณฑบนทั่วไป/เขตปลอดอากร/เขตประกอบการเสรีเปนการชั่วคราว
สําหรับพนักงาน
ใหวางเงินประกันใหคุมคาภาษีอากรและบวกเพิ่มรอยละ ๑๐ ดังนี้
เงินสด จํานวน........................................................บาท (ตัวอักษร.........................................................................)
หนังสือธนาคารค้ําประกัน โดยธนาคาร...............................................................เลขที่.........................................
ลงวันที่.....................................................จํานวนเงิน..............................................บาท
(ลงชื่อ)
(.............................................................)
พนักงานศุลกากร
บันทึกการตรวจของพนักงานศุลกากร
นําออกจากคลังสินคาทัณฑบนทั่วไป/เขตปลอดอากร/
นํากลับเขาในคลังสินคาทัณฑบนทั่วไป/เขตปลอดอากร/
เขตประกอบการเสรี
เขตประกอบการเสรี
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สัญญาประกัน
เขียนที่....................................................................
วันที่ ....... เดือน ........................พ.ศ. ..................
ขาพเจา (ชื่อผูนําของเขา / สงของออก)........................................................................................................
เลขทะเบียนนิติบุคคล...........................................ที่อยู.................................................................................................................
.............................................................................................................โทรศัพท ...............................................ขอทําสัญญา
ประกันไวตอกรมศุลกากรในการที่กรมศุลกากรไดผอนผัน ใหขาพเจารับของ / สงของออกไปกอนปฏิบัติพิธีการ
สําหรับของออกจากเขตปลอดอากรเพื่อใชหรือจําหนายภายในราชอาณาจักรหรือโอนเขาไปในคลังสินคาทัณฑบน
หรือจําหนายใหแกผูนําของเขา ตามมาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หรือผูมีสิทธิไดรับ
ยกเวนอากร ตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากรหรือกฎหมายอื่น โดยรีบดวนกอนปฏิบัติพิธีการครบถวน
หรือของที่ไดรับยกเวนอากรหรือคืนอากรเขาไปในเขตปลอดอากร โดยรีบดวนกอนปฏิบัติพิธีการครบถว น
ตามคํารองฯ ลงวันที่ ......................................
ขอ 1. ขาพเจาจะปฏิบัติพิธีการศุลกากรใหถูกตองครบถวนภายใน.................วัน นับแตวันที่
ไดรับการตรวจปลอย / ตรวจบรรทุกของไป หรือภายในกําหนดระยะเวลาที่กรมศุลกากรอนุมัติใหขยายระยะเวลา
ขอ 2. เพื่อเปนการปฏิบัติ ตามขอ 1. ขาพเจาขอวางเงินประกันจํานวน ........................... บาท
(..........................................................) หรือใชธนาคารเปนผูค้ําประกันเปนเงิน ................................................... บาท
( .........................................................) ตามหนังสือค้ําประกันของธนาคาร....................................ที่ ...........................
ลงวันที่ .................................................. หรือ หนังสือค้ําประกัน.......................................................................
ขอ 3. ในกรณีที่ขาพเจาแสดงรายการของในคํารองขอรับของ / สงของออกไปกอนฯ ของ
ขาพเจาไมถูกตองและ /หรือไมครบถวนตามความเปนจริง รวมทั้งการไมปฏิบัติการ ตามขอ 1. ของสัญญาประกัน
ฉบั บ นี้ ห รื อ ภายในกํา หนดเวลาที่ ก รมศุ ล กากรได ข ยายระยะเวลาให ข า พเจ า ขอยิ น ยอมรั บ ผิ ด ตามที่
กรมศุลกากรจะพิจารณาสั่งการทุกประการ
ลงชื่อ .....................................................
(ลายมือชื่อผูนําของเขา / สงของออก)
ชื่อ .....................................................................
ตําแหนง ...........................................................
อนุญาต
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