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 แบบคาํขอลงทะเบียนผู้ขอถ่ายลาํ-ผ่านแดน
ทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) 

ทะเบียนรับเลขที................................................. 

สถานทีรับ.......................................................... 

วนัเดือนปีทีรับ.................................................... 

เจ้าหน้าทีผู้ รับ.................................................... 

ยืนตอ่ อธิบดีกรมศลุกากร  ผา่น  สาํนกั/สาํนกังานศลุกากร........................................................................................... 
  ดา่นศลุกากร............................................................................................................. 
  
กรณีเป็นนิติบุคคลหรืออืน ๆ (อืน ๆ เช่น หา้งหุน้ส่วนสามญัไม่จดทะเบียน คณะบคุคล วดั ฯลฯ) 
(1) ข้าพเจ้า (ชือผู้ประกอบการภาษาไทย).............................................................................................................................. 
 (ชือผู้ประกอบการภาษาองักฤษ)......................................................................................................................... 
ประเภทของกิจการ  บจก.  บมจ.  หจก.  หสน.  ร้าน  อืน ๆ .................................... 
เลขประจําตวัผู้ เสยีภาษีอากร  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  (๑๓ หลกั) 

   สาํนกังานใหญ่    สาขา (ตามทีระบใุน แบบ ภพ.๒๐) ............................................................................. 
เลขทะเบียนนิติบคุคล เลขที.................................................................................................................................................... 
วนัทีจดทะเบียน  __  __ / __  __ / __  __  __  __ ทนุจดทะเบียน............................................................บาท 

วนัทีออกหนงัสอืรับรอง (ถ้ามี)  __  __ / __  __ / __  __  __  __ ชือประเทศแม.่.................................................................. 
กรณีเป็นบุคคลธรรมดา 
( ) ข้าพเจ้า   นาย/ MR.     นาง/ MRS.     นางสาว/ MISS 

(ภาษาไทย)  ชือ............................................................... นามสกลุ.............................................................................. 
(ภาษาองักฤษ)  ชือ............................................................... นามสกลุ.............................................................................. 

 บตัรประจําตวัประชาชน     หนงัสอืเดินทาง     ใบทะเบียนคนตา่งด้าว  เลขที.................................................................... 

ทอียูเ่ลขที............................อาคาร.............................................ตรอก/ซอย..................................................หมูท่ี.................. 

ถนน .........................................................แขวง/ตําบล...............................................เขต/อําเภอ.......................................... 

จงัหวดั.......................................................รหสัไปรษณีย์............................................โทรศพัท์.............................................. 

โทรสาร......................................................email……….………………………..……………..……………….…………........... 

ขออนมุตัิยืนปฏิบตัิพิธีการศลุกากรถ่ายลาํ-ผา่นแดนทางอิเลก็ทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร 
( ) การผ่านพิธีการศุลกากรถ่ายลํา-ผ่านแดนทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร  ซึงข้าพเจ้าฯ ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้กรม
ศลุกากรทดแทนเอกสารใด ๆ ก็ตาม  และกรมศลุกากรได้ตอบรับข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์นนัในการผ่านพิธีการแล้ว  ถือเป็นการยืน
เอกสารนนั ๆ    ตามนยัพระราชบญัญตัิศลุกากร พ.ศ.  หากการสง่ข้อมลูเป็นความเท็จ หรือเป็นความไม่บริบรูณ์ หรือเป็นความ
ชกัพาให้ผิดหลงในรายการใด ๆ หรือเป็นการฝ่าฝืนบทบญัญัติของกฎหมายใด ๆ  ก็ตาม ข้าพเจ้าฯ ยินยอมให้นําข้อมลูดงักล่าวไปเป็น
หลกัฐานในการพิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมายศลุกากรหรือกฎหมายอืน ๆ ทเีกียวข้อง 
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ประทบัตรา 

นิติบคุคล 

 
หมายเหตุ . แบบคาํขอลงทะเบียนฯ นี ใช้สําหรับผู้ประกอบการทีเป็นนิติบุคคลและอืนๆ ยกเว้นบุคคลธรรมดา 
 . อืนๆ เช่น บุคคลธรรมดาทีประกอบธุรกิจการค้า (ร้านค้า), ห้างหุ้นส่วนสามัญ, คณะบุคคล, ส่วนราชการ, รัฐวิสาหกิจ,  
 สถานทูต, องค์การสาธารณกุศล เป็นต้น 
 3. กรณีทีมีการเปลียนแปลงข้อมูลทะเบียนใด จะต้องแจ้งเปลียนแปลงข้อมูลนันต่อกรมศุลกากรทุกครัง 

 

 

(3) บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คําสัง หรือกฎหมายใด ๆ ทีกําหนดให้ผู้ นําของเข้า ผู้ ส่งของออก ตัวแทนออกของ    
นายเรือหรือตวัแทนเรือ หรือตวัแทนของบคุคลดงักลา่ว มีหน้าทีเก็บและรักษาบญัชีเอกสาร หลกัฐาน และข้อมลูไม่ว่าในสือรูปแบบใด ๆ   
หรือมีหน้าทียืนหรือแสดงหรือส่งเอกสารใด ๆ อันเจ้าหน้าทีเรียกให้ยืนหรือแสดงหรือส่งนัน ข้าพเจ้าฯ ยินยอมให้ใช้บังคั บ   
สําหรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทีข้าพเจ้าฯ หรือตัวแทนส่งให้กรมศุลกากร รวมทงัให้พิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมาย ในกรณี    
ทีมีการฝ่าฝืนระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั คําสงั หรือกฎหมายดงักลา่วด้วย 

( )  ข้าพเจ้าฯ ยินยอมปฏิบตัิตามระเบียบ ประกาศ คําสงั และหลกัเกณฑ์ของกรมศลุกากรทีเกียวข้องกบัการผ่านพิธีการศลุกากร
แบบไร้เอกสาร อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด หากข้าพเจ้าฯ กระทําการใด อนัเป็นการฝ่าฝืนระเบียบ ประกาศ คําสงัและหลกัเกณฑ์
ดงักลา่ว ข้าพเจ้าฯ ยินยอมให้กรมศลุกากรงดรับปฏิบตัิพิธีการศลุกากรแบบไร้เอกสาร และถกูพิจารณาดําเนินคดีตามทีกฎหมายกําหนด 

ทงัน ีข้าพเจ้าขอรับรองวา่รายการทีแจ้งไว้ข้างต้นเป็นรายการทีถกูต้องสมบรูณ์ทกุประการ 
 

 

 ลงชือ..........................................................................กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม/ เจ้าของกิจการ 

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

                                      ยืนวนัที..........................................................................   

 

 

สาํหรับเจ้าหน้าที 

ความเห็นเจ้าหน้าที 

..........................................................................................

..........................................................................................

.......................................................................................... 

 

ลงชือ...................................................เจ้าหน้าที 

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

                     วนัที................................................... 

คําสงั 

   อนมุตัิ ตงัแต ่.....................................    เป็นต้นไป 

 ไมอ่นมุตัิ  

 

ลงชือ...................................................ผู้มีอํานาจลงนาม 

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

          วนัที................................................... 
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สัญญาค้ําประกันทัณฑบน 
ผูขอถายลําหรือผูขอผานแดน 

เขียนที่ ....................................................... 
วันที่ ......... เดือน ..................... พ.ศ. .................... 

ขาพเจา (ชื่อนิติบุคคล)....................................โดย (นาย/นาง/นางสาว) …..…..…..…..….…..….  
ตําแหนง......................................สํานักงานต้ังอยูเลขท่ี…………….ตําบล/แขวง……………..อําเภอ/เขต……………… 
จังหวัด………………………..ซึ่งตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา “ผูใหสัญญา” ขอทําสัญญาประกันและทัณฑบน ใหไว 
ตอกรมศุลกากร เพ่ือผูกพันรับผิดชอบในฐานะผูขอถายลําหรือผูขอผานแดน ดังตอไปน้ี 

1. ผูใหสัญญาจะดําเนินการถายลําหรือผานแดน โดยจะปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือ
ขอบังคับของกรมศุลกากรเกี่ยวกับการลําหรือผานแดน ทุกประการ จนกระทั่งไดนําของดังกลาวออกนอก
ราชอาณาจักร 

2. ผูใหสัญญาจะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และประกาศกรมศุลกากร 
ทั้งนี้ไดใชบังคับอยูแลวในปจจุบันหรือท่ีจะออกบังคับใชตอไป ภายหนาดวย 

3. ผูใหสัญญายินยอมรับผิดชอบในการกระทําใดๆ ที่พนักงานควบคุมการขนสง หรือพนักงาน
ขับรถของผูใหสัญญา หรือบุคคลอ่ืนที่ผูใหสัญญาไดวาจาง ไดกระทําไปในการดําเนินการตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
ศุลกากรในการขนสงสินคา นั้น 

4. ผูใหสัญญายินยอมวางเงินประกันเพ่ิมเติมอีก 1 เทาของเงินประกันตามท่ีกรมศุลกากร
กําหนดที่สํานักงานศุลกากรหรือดานศุลกากรท่ีวางประกันครั้งแรก ในกรณีที่ผูใหสัญญาไดกระทําความผิด
เกี่ยวกับการไมนําของถายลําหรือของผานแดนออกนอกราชอาณาจักรภายในกําหนด 30 วันนับแตวันที่นําเขา
มาในราชอาณาจักร 

หากผูใหสัญญาไมปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนด ในสัญญาประกันทัณฑบนที่ไดทําไวไมวา
ดวยประการใดๆ ผูใหสัญญายินยอมรับผิดชดใชเงินใหแกกรมศุลกากร โดยกรมศุลกากรจะเปนผูกําหนดจํานวน
เงิน คาภาษีอากร คาภาระติดพัน คาสินไหมทดแทน และ/หรือ คาเสียหาย เพ่ือแจงใหผูใหสัญญาทราบ โดย
ผูใหสัญญาจะตองนําเงินไปชําระแกกรมศุลกากร ภายใน 7 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากกรมศุลกากร และการ
บังคับประกันทัณฑบนดังกลาว ไมเปนเหตุใหผูใหสัญญาหลุดพนจากการท่ีจะตองถูกฟองดําเนินคดีตามกฎหมาย
ตอไป 

เพ่ือเปนหลักประกันความรับผิดตามสัญญาประกันทัณฑบนนี้ ผูใหสัญญาขอวางเงินไวเปน
ประกันจํานวนเงิน………………………. บาท (………………………) หรือขอใหธนาคารเปนผูค้ําประกันตามหนังสือ 
ค้ําประกันเลขท่ี………………………….. ลงวันที่ 

ผูใหสัญญาไดอานและเขาใจขอความสําคัญในสัญญาประกันทัณฑบนฉบับนี้แลว โดยเห็นเปน
การถูกตองตรงตามความประสงคและยินยอมผูกพันตามสัญญาฯ นี้ทุกประการ จึงลงลายมือชื่อและประทับตรา
เครื่องหมายของผูใหสัญญาไวตอหนาพยานเปนสําคัญนี้ดวยแลว 

                                                ลงชื่อ………………..………………ผูใหสัญญาประกันและทัณฑบน 
(………………………………..) 

   ลงชื่อ……………………………………ผูใหสัญญาประกันและทัณฑบน 
(……………………………………) 

    ลงชื่อ………………………………… พยาน 
(…………………………………..) 

    ลงชื่อ…………………………………. พยาน 
(……………………..…………..) 
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ปายแสดงเครื่องหมายของถายลํา/ผานแดน (แบบที่ 451) 

 
 

 

 

 

 

 

สํานักงานศุลกากร/ดานศุลกากร........................................... 
 

ใบขนสินคาถายลํา/ผานแดน เลขท่ี........................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบที่ 451 
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แบบขอสงสินคาผานแดน 
ร.พ.ส. ...............................................................   ทะเบียนผานแดนเลขท่ี ..................................................... 
(1)        วันท่ี ................................................................................. 
เรียน  หัวหนาฝายควบคมุการขนสงหรือฝายตรวจสินคา 
  ดวยเรือ .................................... เที่ยววันท่ี ......................... เทียบทา ร.พ.ส. ....................................................ไดนํา
สินคาผานแดนเขามาตามใบตราสง (B/L) เลขท่ี .................................................................. จํานวน............................. หีบหอ 
รายละเอียดแนบทาย 
  เพื่อใหการจัดสงสินคาผานแดนจากโรงพักสินคาไปเก็บรักษาไวที่คลังสินคาผานแดนโดยเร็วตามนัยมาตรา 3 ของ
ประกาศความตกลงวาดวยการขนสงสินคาผานแดนระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ซึ่งทํา ณ กรุงเทพฯ เมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2542 
  โรงพักสินคา (ร.พ.ส.) ที่ ..................................  จึงขออนุญาตนําสงหีบหอสินคาผานแดนหรือคอนเทนเนอรบรรจุ
สินคาผานแดน ไปเก็บรักษาไวที่คลังสินคาผานแดนตอไป  โดยจะเร่ิมขนยายสินคาผานแดนตั้งแตวันที่เรือ เริ่มทําการขนถายเปนตนไป 
จนกวาจะขนยายตามรายการเสร็จ 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตตอไปดวย 
        ลงช่ือ .............................................. 
                (............................................) 
        หัวหนาโรงพักสินคาท่ี...................... 

(2) สง ...................................(นายตรวจ)............................... 

           ใหตรวจสอบเครื่องหมาย เลขหมายและจํานวนสินคาผานแดนแลว
ให จนท. โรงพักสินคาจัดสงไปยังคลังสินคาผานแดนตอไป 

                                          .................................... 

                               หน.ร.พ.ส.................................... 

                                          ........../............./........... 

(4)  เรียน  หน.คลังสินคาผานแดน (กทท.) 

         โปรดเตรียมจัดพนักงานไวคอยรับมอบสินคาตอไป 

 

 

                                    ........................................... 

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

                      หน.โรงพักสินคา..............................(กทท.) 

(3)  จํานวน ............................ หีบหอ / คอนเทนเนอร 

           เครื่องหมาย เลขหมาย ถูกตองไดมอบให จนท. โรงพักสินคานําสง
คลังสินคาผานแดนเมื่อ ............................... 

.................. แลว 

                                           ...................................... 

                     พนักงานศุลกากร ร.พ.ส. .......................... 

 

(5) เรียน หน. คลังสินคาผานแดน (กทท.) 

          ถูกตอง อนุญาตนําเขาเก็บรักษาไวในคลังสินคา    ผานแดนได 
วันที่ ................................ เวลา ............................ 

 

                               ลงชื่อ ...................................... 

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

                             พนักงานศุลกากรคลังสินคาผานแดน 

หมายเหตุ (1) แบบพิมพน้ีทําเปน 4 ฉบับ ตนฉบับเก็บท่ี รส.กทท. สําเนาฉบับท่ี 1 เก็บรวมไวในแฟมเรือ ฉบับท่ี 2 มอบใหงานควบคุมสิน คาผาน
แดน ฉบับท่ี 3 มอบใหคลังสินคาผานแดน (กทท.) 

  (2) ถามีสินคาผานแดนจํานวนมากใหทยอยจัดสง โดยใชสําเนาแบบขอสงสินคาผานแดนแนบไปแตละครั้งดวย 

  (3) ถาขนยายท้ังตูคอนเทนเนอรใหระบุหมายเลขตูคอนเทนเนอรไวดวย 

 

  

 

แบบขอสงสินคาผานแดน 
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แบบคําขอลงทะเบียน  

ผู้ขอถ่ายลาํ-ผา่นแดน 

ทางอิเลก็ทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless)  

                     การผ่านพิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์และ/หรือ 
                    การลงลายมือชอือิเลก็ทรอนิกส์ 

 

 ( .) ข้าพเจ้า  (ชือผู้ประกอบการภาษาไทย...................................................................................................................... 
เลขประจําตวัผู้ เสยีภาษีอากร  __  __  __ __  __  __ __  __  __ __  

(นิติบคุคล)            
   สาํนกังานใหญ่   __  __  __ 

   ลาํดบัสาขาทีจดทะเบียนกบักรมสรรพากร  __  __  __ 
Email Address ……………………………………………………..………….……..………        

มีความประสงค์จะทาํการรับสง่ข้อมลู และลงลายมือชืออิเลก็ทรอนิกส์ในระบบไร้เอกสาร  กบักรมศลุกากรด้วย  ตนเอง โดยมี
รายละเอียดดงัน ี
 (1.1)  ประเภทเอกสารทีใช้ในการแลกเปลยีนข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์กบักรมศลุกากร 
  ใบขนสนิค้าขาออก  ใบขนสนิค้าขาเข้า   บญัชีราคาสนิค้า  

  ใบกํากบัการขนย้ายสนิค้า  บญัชีสนิค้าทางอากาศ  บญัชีสนิค้าทางเรือ   

  บญัชีตู้สนิค้า  รายงานเรือ/อากาศยาน  ใบขนสนิค้าผา่นลาํ 

                      ใบขนสนิค้าผา่นแดน                     ใบเคลอืนย้ายของถ่ายลาํผา่นแดน        
            อืน ๆ โปรดระบ.ุ.................................................................................................................. 
         ( .2) ใช้ซอฟแวร์ของบริษัท.................................................................................................................. 
         ( . )  ใช้บริการผู้ รับสง่ข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ (VANS) ของ ………............................................................ 

  Gateway ของ        CAT     เทรดสยาม     เน็ตเบย์    (สอบถามจากผู้ให้บริการ) 
         (1.4) เป็นสมาชิก Certificate Authority (CA) เพือลงลายมือชือทางอเิลก็ทรอนิกส์ (Digital Signature) ของ 
    TOT       CAT    Others ……………….………………….……………………….…… 

  หมายเลขสมาชิก CA (Serial No.) ……………….………………….…………………….….………. 
(2.) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ใช้บริการ ตวัแทนออกของ และ/หรือ เคาน์เตอร์บริการ ในการรับสง่ข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ กบั 

กรมศลุกากร แตล่งลายมือชืออิเลก็ทรอนิกส์ (Digital Signature) ด้วยตนเอง โดยเป็นสมาชิก Certificate Authority (CA) ของ 
              TOT       CAT    Others ……………….………………….…………………………….…… 

             หมายเลขสมาชิก CA (Serial No.) ……………….……………….…………………………….….……….…… 

 
                                                                           
                                                                                           ลงชือ                                                    เจ้าของ/ผู้จดัการ 
  (                                                 ) 
 ยืนวนัที.............................................. 

ประทบัตรานิติบคุคล 

 

หมายเหตุ  กรณีทมีีการเปลียนแปลงหรือเพิมเติมจะต้องแจ้งเพอืลงทะเบียนเพิมเติมต่อกรมศุลกากรทุกครัง 
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แบบคําขอลงทะเบียน 

ผู้ผา่นพิธีการศลุกากรทาง
อิเลก็ทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร  

บัญชีรายชือตวัแทนออกของ (Customs Broker) ผู้รับมอบอาํนาจ 

  
ข้าพเจ้า  (ชือผู้ประกอบการภาษาไทย
................................................................................................................................) 
เลขประจําตวัผู้ เสยีภาษีอากร  __  __  __ __  __  __ __  __  __ _ 

(นิติบคุคลและอืนๆ ยกเว้นบคุคลธรรมดา)            
   สาํนกังานใหญ่   __  __  __ 

   ลาํดบัสาขาทีจดทะเบียนกบักรมสรรพากร  __  _ 
ผู้ผา่นพิธีการศลุกากรทางอิเลก็ทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) ได้มอบหมายให้ 

ชือตวัแทนออกของ เลขประจําตวัผู้ เสยีภาษีอากร 

  

  

  

  

  

  

  

เป็นตวัแทนออกของผู้ รับมอบอํานาจ ข้าพเจ้าฯ ได้ใช้บริการของตวัแทนออกของ (Customs Broker) ผู้ซึงได้รับ
อนมุตัิจากกรมศลุกากรให้เป็นผู้บริการรับสง่ข้อมลูทางอิเลก็ทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) ตามรายชือข้างต้น   ใน
การผา่นพิธีการศลุกากรและการชําระภาษีอากรกบักรมศลุกากร โดยตวัแทนออกของ (Customs Broker) ดงักลา่ว เป็นผู้
สง่ข้อมลูทางอิเลก็ทรอนิกส์พร้อมรับรองข้อมลูด้วยลายมือชืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) ของตวัแทนออกของนนั ๆ ผ่าน 
VANS ให้กบั     กรมศลุกากรแทนข้าพเจ้า และข้าพเจ้าฯ ยินยอมรับผิดชอบในการกระทําของตวัแทนออกของในทกุกรณี 

 ลงชือ                                                    เจ้าของ/ผู้จดัการ 
 (                                               ) 
 ยืนวนัที.............................................. 
 

ประทบัตรานิติบคุคล 

หมายเหตุ   กรณีทมีีการเปลียนแปลงหรือเพิมเติมตัวแทนออกของจะต้องแจ้งรายชือ เพอืลงทะเบียนเพิมเติมต่อกรมศุลกากรทุกครัง 
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ที กค .............................................    สํานกั ............................................. 

       วนัที ............ เดือน ..................... พ.ศ. ................. 

 

เร่ือง  ของคางบัญชีเรือ/รถ 

เรียน  .................................... 

สิ่งที่สงมาดวย  บัญชีของคางบญัชีเรือ/รถ เลขท่ี ................................... 

  ดวยเรือ /รถ  ................................... เที่ยววันท่ี .................../.....................ไดเขามาในราชอาณาจัก ร
เปนระยะเวลา 60 วันแลว ปรากฏวายังมีของตามรายละเอียดสิ่งที่สงมาดวย  ซึ่งอยูในอารักขาของศุลกากร 

  อาศัยอํานาจตามความในขอ ๗ แหงความตกลงวาดวยการขนสงทางถนนระหวางรัฐบาลแหง
ราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันท่ี ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ อธิบดีกรม
ศุลกากร จึงใหบอกกลาวมายังทานในฐานะเปน (ตัวแทนเรือ/ผูขนสงตนทาง/ทูตการพาณิชย สปป.ลาว) เพื่อม า
ดําเนินการหรือแจงผูที่เกี่ยวของมาดําเนินการภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับหนังสือฉบับนี้ หากพนกําหนดเวลานี้แลว 
ของดังกลาวจะตกเปนของตกคาง และกรมศุลกากรจะดําเนินการตามระเบียบวาดวยของตกคางตอไป 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการ 

 

      ขอแสดงความนับถือ 

     ................................................................ 
     (..............................................................) 
   ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากร/นายดานศลุกากร.................................................... 

 

 

สํานักงานศลุกากร/ดานศุลกากร .......................................... 
โทร. .................................................. 
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       บันทึกขอความ 
สวนราชการ..................................................................................................................................................................................... 
ที่................................................................................................. วันท่ี ........................................................................................... 
เรื่อง  รายงานสินคาผานแดนไปประเทศ สปป.ลาว 
เรียน  อธิบดีกรมศุลกากร 
  ในเดือน .................................... พ.ศ. ......................... ไดมีสินคาผานแดนจาก      (ช่ือหนวยงานตนทาง)   . 
สงมาถึง    (ช่ือหนวยงานปลายทาง)    .  เพื่อสงผานแดนออกไปประเทศ สปป.ลาว  ตามรายละเอียดขางลางน้ี 
ลําดับท่ี เลขท่ีใบขนสินคาผานแดน ชนิดของสินคา(โดย

ยอ) 
จํานวน (หีบ

หอ) 
ช่ือผูขนสง สงออกไป   สปป.ลาว หมายเหตุ 

       

 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
       (ลงช่ือ)......................................................... 
                (......................................................) 
       นายดานศลุกากร ....................................... 
 
 
 
 
หมายเหตุ  - ใหใชกระดาษบันทึกขอความ 
   - ถามีหลายรายการใหทําบัญชีรายละเอียดแนบทาย 

 

รายงานสินคาผานแดนไปประเทศ สปป.ลาว  


