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แบบแนบท้ายหมวด 4 ส่วนที่ 1 บทที่ 3  
 

 

กรมศุลกากร 
สัญญาประกันและทัณฑ์บนการขนส่งสินค้าผ่านแดน 

  
ข้าพเจ้า บริษัท.............................................................................................................. .................จ ากัด 

โดย.................................................................................ต าแหน่ง........................................................................  
และ...............................................................................ต าแหน่ง.................................... ..................................... 
ส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี....................................................................................................... .................................... 
.............................................................................................................................................................................  
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” ขอท าสัญญาประกันและทัณฑ์บนฯ ไว้ต่อกรมศุลกากร 
เพ่ือผูกพันรับผิดชอบในฐานะผู้ส่งสินค้าผ่านแดนและผู้ขนส่งปลายทาง ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1.   ในการขนส่ งสินค้าผ่ านแดนจากประเทศไทยไปยั งประเทศสาธารณรั ฐ 
ประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผ่านประเทศไทย  
ไปยังประเทศที่สาม ผู้ ให้สัญญาจักแสดงหลักฐานการได้รับมอบอ านาจให้ท าการขนส่งสินค้าจาก 
ผู้ส่งสินค้าต้นทาง หรือผู้ที่สินค้านั้นตราส่งถึงให้ไว้ต่อกรมศุลกากรทุกรายที่ได้รับมอบหมาย 

  ข้อ  2 .   ผู้ ให้ สัญญายินยอมรั บผิดชอบในการกระท า ใด  ๆ  ที่พนั กงานของผู้ ให้ 
สัญญาได้ปฏิบัติไปในการด าเนินการที่เก่ียวข้องกับศุลกากรเพ่ือส่งสินค้าผ่านแดน 

  ข้อ 3.   ในการขนส่ งสินค้าผ่ านแดนจ ากประเทศไทยไปยั งประเทศสาธารณรั ฐ 
ประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผ่านประเทศไทย  
ไปยังประเทศที่สามนั้น ผู้ ให้สัญญาขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามกฎหมาย ค าสั่ ง ระเบียบข้อบังคับ  
และประกาศของกรมศุลกากรว่าด้วยการขนส่งสินค้าผ่านแดนทั้ งที่มี ในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นใน 
อนาคตโดยครบถ้วนทุกประการ 

  ข้อ 4.  ผู้ ให้สัญญารับรองว่า  ในระหว่างการขนย้ายและการเก็บรักษาซึ่ งอยู่ ใน  
ความรับผิดชอบของผู้ ให้สัญญา จะมิให้มีการกระท าใด ๆ เกิดขึ้นอันเป็นผลให้ เกิดความสูญหาย  
แก่สินค้า และ/หรือ เปลี่ยนแปลง สภาพ ชนิด จ านวน และลักษณะของสินค้าให้ผิดไปจากที่ได้รับ 
มอบสินค้านั้น ๆ จากพนักงานศุลกากร ณ ท่า หรือที่ที่น าเข้า และจะปฏิบัติตามกฎหมาย ค าสั่ ง  
ระเบียบข้อบังคับและประกาศของกรมศุลกากรเก่ียวกับเรื่องนี้ทุกประการ 

  ข้อ 5.  เมื่อได้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรและรับส่งสินค้าผ่านแดนจากพนักงานศุลกากร 
ณ ท่า หรือที่ที่น าเข้าเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว ผู้ ให้สัญญารับรองว่า จะจัดส่งของนั้นไปให้ถึงพนักงาน  
ศุลกากรของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือส่งของนั้นไปยังประเทศที่สาม 
แล้วแต่กรณีให้เสร็จสิ้น และโดยครบถ้วนภายในก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 3 0 วัน นับแต่วันที่ ได้รับ 
มอบจากพนักงานศุลกากร 
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  ข้อ 6.  ไม่ว่าสัญญาฉบับนี้จะสิ้นสุดลงด้วยเหตุใด ถ้าผู้ ให้สัญญาได้กระท าการใด ๆ  
อันเป็นเหตุให้กรมศุลกากรเกิดสิทธิที่จะเรียกร้องให้ผู้ ให้สัญญาต้องใช้เงินหรือต้องปฏิบัติการใด ๆ  
ผู้ ให้สัญญารับว่ ายั งมีความผูกพันที่ จะต้องใช้ เ งินหรือปฏิบัติการดังกล่ าวต่อไปจนครบถ้วนและ 
ยอมรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากการเพิกเฉยหรือละเว้นที่จะใช้ เงินหรือปฏิบัติการดังกล่าว  
ทุกประการ 

  ข้อ 7.  อธิบดีกรมศุลกากรมีอ านาจที่จะเปลี่ยนแปลงเ พ่ิมเติมเงื่อนไขตามสัญญา 
ประกันและทัณฑ์บนฯ ดังกล่าวได้ทุกขณะโดยผู้ให้สัญญายินยอมที่จะปฏิบัติตามทุกประการ 

ข้อ 8.  นอกจากผู้ ให้สัญญาจะมีความรับผิดชอบตามสัญญานี้แล้ว  เ พ่ือเป็นหลัก 
ประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ ผู้ ให้สัญญาขอใช้สิทธิ์การเป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ  
ตามประกาศกรมศุลกากรที่.. ................... ...เรื่อง อนุมัติให้ผู้ประกอบการเป็นตัวแทนออกของระดับ 
มาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operator : AEO) ล าดับที่........ให้ไว้ ณ วันที่............... 
เ พ่ือใช้หลั กประกัน ในการ เป็นตั วแทนออกของระดับมาตรฐานเออี โอแทนหลักประกันของผู้  
ขนส่งสินค้าผ่านแดนในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรสินค้าผ่านแดนได้ ตามประมวลฯ 9 04 04 16 
หากมีความผิดที่ต้องช าระเงินให้กรมศุลกากรมากกว่าจ านวนเงินค้ าประกันดังกล่าว ผู้ ให้สัญญา  
ขอรับผิดชดใช้ให้แก่กรมศุลกากรจนครบถ้วนทันที 

ข้อ 9.  สัญญาประกันและทัณฑ์บนการขนส่งสินค้าผ่านแดนฉบับนี้ ให้มีผลบังคั บใช้ 
ตลอดระยะเวลาที่ผู้ ให้สัญญาด าเนินการเป็นผู้ขนส่งผ่านแดนหรือขนส่งปลายทาง ตั้งแต่วันที่ผู้ รับ  
สัญญาได้ลงนามในหนังสือสัญญาประกันและทัณฑ์บนฉบับนี้ จนถึงวันที่ (วันที่รถขนส่งหมดอายุ) 

  ข้อ 10.   ผู้ ให้สัญญาได้ อ่านและเข้า ใจสัญญาประกันและทัณฑ์บนฯ ฉบับนี้ แล้ ว 
เห็นเป็นการถูกต้องตรงตามความประสงค์และยินยอมผูกพันตามสัญญาฉบับนี้ทุกประการ จึงได้  
ลงลายมือชื่อและประทับตราไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 
 

ลงชื่อ........................................ผู้ให้สัญญา 

                                                                    (..............................................) 

 

ลงชื่อ........................................ผู้ให้สัญญา 

                                                                    (..............................................) 

                                                                     ลงชื่อ...........................................พยาน 

                                                                    (..............................................) 

ลงชื่อ........................................ผู้รับสัญญา            ลงชื่อ........................................พยาน 

  (..............................................)         (.............................................)
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แบบแนบท้ายหมวด 4 ส่วนที่ 1 บทที่ 3 

 

 

กรมศุลกากร 
สัญญาประกันและทัณฑ์บนการขนส่งสินค้าผ่านแดน 

  
ข้าพเจ้า บริษัท.............................................................................................................. .................จ ากัด 

โดย.................................................................................ต าแหน่ง................. ....................................................... 
และ...............................................................................ต าแหน่ง.................................... ..................................... 
ส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี........................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” ขอท าสัญญาประกันและทัณฑ์บนฯ ไว้ต่อกรมศุลกากร 
เพ่ือผูกพันรับผิดชอบในฐานะผู้ส่งสินค้าผ่านแดนและผู้ขนส่งปลายทาง ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1.   ในการขนส่ งสินค้าผ่ านแดนจากประเทศไทยไปยั งประเทศสาธารณรั ฐ 
ประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผ่านประเทศไทย  
ไปยังประเทศที่สาม ผู้ ให้สัญญาจักแสดงหลักฐานการได้รับมอบอ านาจให้ท าการขนส่งสินค้าจาก 
ผู้ส่งสินค้าต้นทาง หรือผู้ที่สินค้านั้นตราส่งถึงให้ไว้ต่อกรมศุลกากรทุกรายที่ได้รับมอบหมาย 

  ข้อ  2 .   ผู้ ให้ สัญญายินยอมรั บผิ ดชอบในการกระท า ใด  ๆ  ที่พนั กงานของผู้ ให้ 
สัญญาได้ปฏิบัติไปในการด าเนินการที่เก่ียวข้องกับศุลกากรเพ่ือส่งสินค้าผ่านแดน 

  ข้อ 3.   ในการขนส่ งสินค้าผ่ านแดนจากประเทศไทยไปยั งประเทศสาธารณรั ฐ  
ประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผ่านประเทศไทย 
ไปยังประเทศที่สามนั้น ผู้ ให้สัญญาขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามกฎหมาย ค าสั่ ง  ระเบียบข้อบังคับ  
และประกาศของกรมศุลกากรว่ าด้วยการขนส่งสินค้าผ่านแดนทั้ งที่มี ในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นใน  
อนาคตโดยครบถ้วนทุกประการ 

  ข้อ 4.   ผู้ ให้สัญญารับรองว่ า  ในระหว่างการขนย้ายและการเก็บรักษาซึ่ งอยู่ ใน 
ความรับผิดชอบของผู้ ให้สัญญา จะมิให้มีการกระท าใด ๆ เกิดขึ้นอันเป็นผลให้ เกิดความสูญหาย  
แก่สินค้า และ/หรือ เปลี่ยนแปลง สภาพ ชนิด จ านวน และลักษณะของสินค้าให้ผิดไปจากที่ได้รับ  
มอบสินค้านั้น ๆ จากพนักงานศุลกากร ณ ท่า หรือที่ที่น าเข้า และจะปฏิบัติตามกฎหมาย ค าสั่ ง 
ระเบียบข้อบังคับและประกาศของกรมศุลกากรเก่ียวกับเรื่องนี้ทุกประการ 

  ข้อ 5.  เมื่อได้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรและรับส่งสินค้าผ่านแดนจากพนักงานศุลกากร 
ณ ท่า หรือที่ที่น าเข้าเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว ผู้ ให้สัญญารับรองว่า จะจัดส่งของนั้นไปให้ถึงพนักงาน 
ศุลกากรของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือส่งของนั้นไปยังประเทศที่สาม  
แล้วแต่กรณีให้เสร็จสิ้น และโดยครบถ้วนภายในก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ ได้รับ  
มอบจากพนักงานศุลกากร 
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  ข้อ 6.  ไม่ว่าสัญญาฉบับนี้จะสิ้นสุดลงด้วยเหตุใด ถ้าผู้ ให้สัญญาได้กระท าการใด ๆ 
อันเป็นเหตุให้กรมศุลกากรเกิดสิทธิที่จะเรียกร้องให้ผู้ ให้สัญญาต้องใช้เงินหรือต้องปฏิบัติการใด ๆ  
ผู้ ให้สัญญารับว่ ายั งมีความผูกพันที่ จะต้องใช้ เ งินหรือปฏิบัติการดั งกล่ าวต่อไปจนครบถ้วนและ  
ยอมรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากการเพิกเฉยหรือละเว้นที่จะใช้ เงินหรือปฏิบัติการดังกล่าว  
ทุกประการ 

  ข้อ 7.  อธิบดีกรมศุลกากรมีอ านาจที่จะเปลี่ยนแปลงเ พ่ิมเติมเงื่อนไขตามสัญญา 
ประกันและทัณฑ์บนฯ ดังกล่าวได้ทุกขณะโดยผู้ให้สัญญายินยอมที่จะปฏิบัติตามทุกประการ 

ข้อ 8.  นอกจากผู้ ให้สัญญาจะมีความรับผิดชอบตามสัญญานี้แล้ ว  เ พ่ือเป็นหลัก 
ประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาขอให้ ธนาคาร.....................................................................  
สาขา................................................................... .........เป็นผู้ค้ าประกันจ านวนเงิน 1,000,000 บาท 
(หนึ่งล้านบาทถ้วน) ตามหนังสือค้ าประกันเลขที่................................................................ลงวันที่  
...............................................(แนบท้ายสัญญานี้ ) หากมีความผิดที่ต้องช าระเงิ นให้กรมศุลกากร 
มากกว่าจ านวนเงินค้ าประกันดังกล่าว ผู้ให้สัญญาขอรับผิดชดใช้ให้แก่กรมศุลกากรจนครบถ้วนทันที  

ข้อ 9.  สัญญาประกันและทัณฑ์บนการขนส่งสินค้าผ่านแดนฉบับนี้ ให้มีผลบังคับใช้ 
ตลอดระยะเวลาที่ผู้ ให้สัญญาด าเนินการเป็นผู้ขนส่งผ่านแดนหรือขนส่งปลายทาง ตั้ งแต่วันที่ผู้ รับ  
สัญญาได้ลงนามในหนังสือสัญญาประกันและทัณฑ์บนฉบับนี้ จนถึงวันที่ (วันที่รถขนส่งหมดอายุ) 

  ข้อ 10.   ผู้ ให้สัญญาได้ อ่านและเข้า ใจสัญญาประกันและทัณฑ์บนฯ ฉบับนี้ แล้ ว 
เห็นเป็นการถูกต้องตรงตามความประสงค์และยินยอมผูกพันตามสัญญาฉบับนี้ทุกประการ จึงได้  
ลงลายมือชื่อและประทับตราไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 
 

ลงชื่อ........................................ผู้ให้สัญญา 

                                                                    (..............................................) 

 

ลงชื่อ........................................ผู้ให้สัญญา 

                                                                    (..............................................) 

 

                                                                     ลงชื่อ...........................................พยาน 

                                                                    (..............................................) 

 

ลงชื่อ........................................ผู้รับสัญญา            ลงชื่อ........................................พยาน 

  (..............................................)         (............................................) 


