
คาํร้องขอผ่อนผนัรับของไปก่อนปฏบิตัพิธีิการครบถ้วน  ตามประกาศฯ ที…่70/2547 
 ส่ังการตรวจ ชื่อผูนําของเขา ......................................................... 
  ที่อยู .................................................................... 
  โทรศัพท ............................... 
  เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร ........................................... 
 เร่ือง     ขอผอนผัน รับของไปกอนปฏิบัตพิิธีการครบถวน 
 เรียน     ............................................................................................. 

 

ดวยขาพเจามีความประสงคจะขอรับของไปกอนปฏิบัติพิธีการครบถวน  
เนื่องจาก ....………................................................... เพื่อใชหรือจําหนายหรือโอนให
บริษัท ..........................................  เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร ..................……...........  ตั้งอยูเลขที ่...........….......  
ถนน .......................….......  แขวง / ตําบล ....................…......…........  เขต / อําเภอ ...................…...........….....  
จังหวัด ......................…...  ซ่ึงต้ังอยูในเขตปลอดอากร ....………….….....  ตามใบส่ังซ้ือเลขที ่..............……...................  
ลงวันที ่..................…….....  โดยจะขอใชสิทธิ .....................…...  ตามประเภทใบขนสินคาขาเขา ..................…............  
วันนําเขา ..............…..........  เขตปลอดอากร ................................  ซ่ึงมีรายละเอียดแหงของ ดังนี้ 

ราย เคร่ืองหมายและเลขหมายหีบหอ จํานวนและลักษณะหีบหอ น้ําหนักสุทธิ รหัส ชนิดของ 
การ      ปริมาณ สิทธิ  
ที ่       พิเศษ  
         
         
         
        (ถามีรายการมากกวา 3 รายการโปรดใชใบตอ) 

 จํานวนหีบหอรวม  (ตัวเลข)   (ตัวอักษร)    
ราย 

ประเภทพิกัด 
ราคาของ อัตรา อากร คาธรรมเนียม รหัสสินคา ภาษ ี ฐานภาษ ี

การ (เงินตราตางประเทศ)  ขาเขา  สรรพสามิต สรรพสามิต มูลคาเพิ่ม 
ที ่ รหัสสถิติ  หนวย ราคาของ   (บาท) อากร      
 เจาหนาที ่    อากร ภาษอีื่น อัตราภาษ ี ภาษ ี ภาษีมูลคาเพิ่ม 
    ขาอก  สรรพสามิต เพื่อมหาดไทย  
          
          
 เจาหนาที ่          
          
          
 เจาหนาที ่          
 รวม / ยกไป         
          
 รวมคาภาษอีากรทั้งส้ิน   
 ขาพเจาขอรับรองวารายการขางตนน้ีเปนความจริงทุกประการ ลงช่ือ .................................. ผูนําของเขา / สงของออก
 หากไมถูกตองครบถวนขาพเจายอมรับเปนความผิดตามกฎหมายและขอรับรองวาจะปฏิบัติพิธีการใหถูกตองครบถวน ประทับตรายางบริษัท (ถามี)

 ภายในกําหนดระยะเวลา 5 วัน นับแตวันท่ีไดรับการตรวจปลอย 
วันท่ี ..........  เดือน ........................  

พ.ศ. ............
 หากพนระยะเวลาดังกลาว  ขาพเจายินยอมใหกรมศุลกากรบังคับตามสัญญาประกันและทัณฑบนตามท่ีกรมศุลกากรกําหนดทุกประการ 

 
 
 



สัญญาประกัน  ตามประกาศฯ ท่ี …70/2547 
สัญญาประกนั 

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

ขาพเจา(ช่ือผูนําของเขา / สงของออก) .................................................................  
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร ..........................................  ที่อยู ................................................   
........................................................................  โทรศัพท ...........................................   
   ขอทําสัญญาประกันไวตอกรมศุลกากรในการท่ีกรมศุลกากรไดผอนผัน  ใหขาพเจารับของ / สงของ
ออกไปกอนปฏิบัติพิธีการ  สําหรับของออกจากเขตปลอดอากรเพ่ือใชหรือจําหนายภายในราชอาณาจักรหรือโอนเขาไปใน
คลังสินคาทัณฑบนหรือจําหนายใหแกผูนําของเขา ตามมาตรา 19 ทวิ  แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 
2482  หรือผูมีสิทธิไดรับยกเวนอากร ตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากรหรือกฎหมายอื่น โดยรีบดวนกอนปฏิบัติพิธี
การครบถวนหรือของที่ไดรับยกเวนอากรหรือคืนอากรเขาไปในเขตปลอดอากร โดยรีบดวนกอนปฏิบัติพิธีการครบถวน 
ตามคํารองฯ ลงวันที่ .......................................... 

ขอ 1. ขาพเจาจะปฏิบัติพิธีการศุลกากรใหถูกตองครบถวนภายใน ................................ วัน  

นับแตวันไดรับการตรวจปลอย / ตรวจบรรทุกของไปหรือภายในกําหนดระยะเวลาที่กรมศุลกากรอนุมัติใหขยายระยะเวลา 

ขอ 2. เพ่ือเปนการปฏิบัติ  ตามขอ 1. 

ขาพเจาขอวางเงินประกันจํานวน ................................................................... บาท   
( .................................................................................... )  หรือใชธนาคารเปนผูค้ําประกันเปน
เงิน ................................................. บาท   ( ............................................................. )  
ตามหนังสือค้ําประกันของธนาคาร ..............................................  ที่ ........................................   

ลงวันที่ ............................................ หรือหนังสือค้ําประกัน ................................................. 

ขอ 3. ในกรณีที่ขาพเจาแสดงรายการของในคํารองขอรับของ / สงของออกไปกอนฯ  ของขาพเจา
ไมถูกตองและ / หรือไมครบถวนตามความเปนจริง  รวมทั้งการไมปฏิบัติการ ตามขอ 1.  ของสัญญาประกันฉบับน้ีหรือ
ภายในกําหนดเวลาที่กรมศุลกากรไดขยายระยะเวลาให  ขาพเจาขอยินยอมรับผิดตามที่กรมศุลกากรจะพิจารณาสั่งการ
ทุกประการ 

ลงช่ือ ........................................................... 
( ลายมือช่ือผูนําของเขา / สงของออก ) 

ช่ือ ...................................................... 
ตําแหนง ............................................. 

อนุมัติ 



ตามประกาศฯ ที่…70/2547 
คาํร้องขอส่งของเข้าไปในเขตปลอดอากร โดยรีบด่วนก่อนปฏบิตัิพธีิการครบถ้วน/สัญญาประกนัทณัฑ์บน 

เลขท่ี ............. / ..................... 
วันที่ ............  เดือน ..........................  พ.ศ. ................ 

เร่ือง การสงของที่ไดรบัการยกเวนหรือคืนเงินอากรเขาไปในเขตปลอดอากร โดยรีบดวนกอนปฏิบัติพิธีการครบถวน 
เรียน หัวหนาสํานักงานศุลกากรเขตปลอดอากร 

ดวย ขาพเจา บริษัท / หาง / ราน ..................................................................  
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร .........................  ที่อยูเลขท่ี ............  ซอย ........................  
ถนน ..........................  แขวง / ตําบล .......................  เขต / อําเภอ .........................  
จังหวัด ....................  รหสัไปรษณีย ................  โทรศัพท ....................... 

มีความประสงคจะสงของในราชอาณาจักรเขาไปยังบริษัท ...............................................  
ตามใบรับรองเปนผูประกอบกิจการในเขตปลอดอากร ที่ …........ / .............  ลงวันที่ ...............................  
ต้ังอยูในเขตปลอดอากร .........................................  ไปกอนปฏิบัติพิธีการศุลกากรครบถวน ตามบัญชีราคาสินคา 
เลขท่ี ...............  วันนําเขา ...................  บรรทุกรถยนตหมายเลขทะเบียน ........................  โดยขอใช
สิทธิประโยชนทางภาษีอากรประเภท             ขอคืนอากรตาม ม.19 ทวิ สูตรการผลิตเลขที่ ......................            

  สงเสริมการลงทุน (BOI) บัตรสงเสริมเลขที่ ........... / ................   อื่นๆ ......................  ซึ่งมี
รายละเอียดดังน้ี 

ขาพเจาขอรับรองวา รายการขางตนน้ีเปนจริงทุกประการ หากไมถูกตองครบถวน  ขาพเจายอมรับเปน
ความผิดตามกฎหมาย และขอใหสัญญาวาจะจัดทําใบขนสินคาขาออกและปฏิบัติพิธีการใหถูกตอง ครบถวน  ภายใน
กําหนดระยะเวลา    5 วัน นับแตวันที่ไดรับการ ตรวจปลอยหรือภายในกําหนดที่กรมศุลกากรไดอนุมัติใหขยายเวลา 
หากพนระยะเวลาดังกลาว ขาพเจายินยอมใหกรมศุลกากรบังคับสัญญาประกันและทัณฑบนตามที่กรมศุลกากรกําหนด
ทุกประการ เพ่ือเปนประกันวาขาพเจาจะปฏิบัติตามสัญญาน้ี ขาพเจาขอประกันตัวเองเปนเงิน .............. บาท  
(....................) โดยสัญญาวา หากขาพเจาผิดสัญญาจะนําเงินจํานวนน้ีมาชําระตอกรมศุลกากรภายใน 15 วัน นับ
แตวันผิดสัญญา 

(ลงช่ือ) ................................................. ผูสงออก / ผูใหสัญญา 
 เจาของ / ผูจัดการ / ตัวแทน 

 
รายการที ่

เคร่ืองหมายและเลขหมายหีบห่อ จํานวนและ
ลกัษณะหีบห่อ 

นํ้าหนักสุทธิ 
 

อตัราอากรขาออก อากรขาออก  
(บาท) 

ปริมาณ 
 

ชนิดของ ประเภทพกิดั 
 

ราคาของ FOB  (บาท) 

รหัสสถิต ิ/ หน่วย 

บันทึกการอนุญาตของเจ้าหน้าที ่ บันทึกการตรวจของเจ้าหน้าที ่ บันทึกการรับของเข้าเขตปลอดอากร 
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