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สัญญาประกันและทัณฑบน 

สําหรับโรงพักสินคาบรรจุสินคาเขาคอนเทนเนอรเพื่อการสงออก 

.................................. 
เขียนที่……………………………. 

วันที่…………เดือน………………………..พ.ศ. ……………. 
  ขาพเจา………(ชื่อนิติบุคคล)………………….ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี............................................
สํานักงานต้ังอยูเลขท่ี ................... หมูที่ ........... ตรอก/ซอย ..................................... ถนน ........... ....................
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต................................. .................จังหวัด......................................
รหัสไปรษณีย …………………….. โดย…………………………………………ตําแหนง……………………………เปนผูมีอํานาจ
ดําเนินการแทน ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูใหสัญญา” ขอทําสัญญาประกันและทัณฑบนใหไวตอกรม
ศุลกากร เพ่ือผูกพันรับผิดชอบในการท่ีผูใหสัญญาไดรับอนุมัติจากกรมศุลกากรใหจัดต้ังโรงพักสินคาบรรจุ
สินคา เขาคอนเทนเนอร เ พ่ือการส งออก  ตั้ งอยู  ณ  เลขที่  . . . . . . . . . . . .  หมูที่  . . . . . . . . . . .  ตรอก/ซอย 
..................................... ถนน .............................ตําบล/แขวง....... .............................อําเภอ/เขต
..................................................จงัหวดั...................................... รหัสไปรษณีย …………………….. 
  โดยหนังสือน้ี ขาพเจาขอใหสัญญาตอกรมศุลกากรวาจะปฏิบัติตามขอสัญญาและขอกําหนด 
ดังตอไปน้ี 
 ขอ 1 ผูใหสัญญาจะปฏิบัติตามกฎหมาย คําสั่ง และประกาศกรมศุลกากร ไมวาจะเปนกฎหมาย 
คําสั่ง และประกาศที่ใชบังคับอยูแลว หรือที่จะออกใชบังคับตอไปในภายหนา 
  ขอ 2 ผูใหสัญญายอมรับผิดที่จะใชคาสินไหมทดแทนและคาเสียหายท้ังปวงท่ีเกิดขึ้นกับ
สินคาที่ไดผานการตรวจและบรรจุเขาตูคอนเทนเนอร จนกระทั่งตูคอนเทนเนอรไดบรรทุกขึ้นเรือแลว ไมวาจะเกิด
จากการกระทําของบุคคลใด ทั้งที่ไดกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ และไมวาจะเกิดขึ้นเพราะเหตุที่ได
ปฏิบัติฝาฝนหรือละเมิดกฎหมาย หรือระเบียบขอบังคับของกรมศุลกากรหรือเพราะปฏิบัติผิดเงื่อนไขในสัญญา
นี้ ทั้งนี้ อธิบดีกรมศุลกากรจะเปนผูกําหนดจํานวนเงินคาสินไหมทดแทน และ/หรือคาเสียหายและแจงใหผูให
สัญญาทราบ โดยผูใหสัญญาจะตองนําเงินไปชําระแกกรมศุลกากรภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากอธิบดี
กรมศุลกากร การบังคับคาสินไหมทดแทน และ/หรือคาเสียหายดังกลาวไมเปนเหตุใหผูกระทําผิดหลุดพนจาก
การที่จะตองถูกฟองรองดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป 
 
 

/ขอ 3... 
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  ขอ 3 ผูใหสัญญาตองจัดใหมีสมุดบัญชีควบคุมจํานวนคอนเทนเนอรตามแบบท่ีอธิบดีกรมศุลกากร
กําหนด และตองดูแลรักษาสมุดบัญชีดังกลาว ใหอยูในสภาพเรียบรอยพรอมที่จะใหพนักงานศุลกากรตรวจสอบได 
สมุดบัญชีดังกลาวน้ีจะตองใชในการกรอกรายละเอียด โดยเฉพาะเกี่ยวกับการนําคอนเทนเนอรเขาในและออก
นอกเขตโรงพักสินคาบรรจุสินคาเขาคอนเทนเนอรเพ่ือการสงออก โดยแยกประเภทสําหรับคอนเทนเนอรเปลา
และคอนเทนเนอรซึ่งไดบรรจุสินคาแลว 
 ขอ 4 พนักงานศุลกากรซ่ึงประจําอยู ณ โรงพักสินคาบรรจุสินคาเขาคอนเทนเนอรเพ่ือการสงออก 
หรือพนักงานศุลกากรซ่ึงปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ีมีสิทธิที่จะเขาไปตรวจ รวมถึงการตรวจสอบสมุดบัญชีหรือ
เอกสารที่เกี่ยวของ 
  ขอ 5 ผูใหสัญญาตองจัดใหมีสถานที่อันควรเปนที่ทําการศุลกากรภายในโรงพักสินคาบรรจุสินคา 
เขาคอนเทนเนอรเพ่ือการสงออกใหเหมาะสม อีกทั้งตองอํานวยความสะดวกแกพนักงานศุลกากรที่เขาไปทําหนาที่
ในเขตโรงพักสินคาบรรจุสินคาเขาคอนเทนเนอรเพ่ือการสงออกไมวาวันและเวลาใด และหากมีความจําเปนที่
ตองปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ผูใหสัญญาตองจัดใหมีแสงสวางเพียงพอที่พนักงานศุลกากรจะสามารถ
ปฏิบัติงานได 
  ขอ 6 กฎหรือระเบียบขอบังคับที่ผูใหสัญญากําหนดขึ้นเพ่ือใชเกี่ยวกับโรงพักสินคาบรรจุ
สินคาเขาคอนเทนเนอรเพ่ือการสงออก ผูใหสัญญาจะตองแจงใหอธิบดีกรมศุลกากรทราบดวยทุกครั้ง 
  ขอ 7 อธิบดีกรมศุลกากรมีอํานาจที่จะบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได เมื่อปรากฏวาผูใหสัญญาฝาฝน
หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขใด ๆ แหงสัญญานี้ 
  ขอ 8 ผูใหสัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ไดโดยแจงการบอกเลิกสัญญาเปนลายลักษณ
อักษรไปยังอธิบดีกรมศุลกากร การบอกเลิกสัญญาจะมีผลตอเมื่ออธิบดีกรมศุลกากรยินยอมเห็นชอบและแจงใหผูให
สัญญาทราบดวยแลว 
  ขอ 9 ในกรณีท่ีมีการบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ หากยังมีของเหลืออยูในอารักขาหรือกํากับตรวจตรา
ของศุลกากร ผูใหสัญญาจะตองจัดทําบัญชีรายละเอียดแหงของและสงมอบของพรอมดวยหลักฐานใหแกกรม
ศุลกากรตรวจสอบความถูกตองและครบถวน และผูใหสัญญายังคงมีความผูกพันตอกรมศุลกากรตามสัญญา
ฉบับนี้ตอไปจนกวากรมศุลกากรจะไดตรวจสอบของดังกลาวถูกตองแลว 
  ขอ 10 เพ่ือเปนหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญานี้ ผูใหสัญญาไดขอให………………………
เปนผู ค้ําประกัน จํานวนเงิน………………………………..….บาท (…………………………………………..) ตามหนังสือ
สัญญาค้ําประกันเลขที่ ..................... ลงวันที่ ............... และจะยินยอมวางหนังสือสัญญาค้ําประกันของ
ธนาคารหรือหลักประกันอ่ืนทุกคร้ัง ตามจํานวนและระยะเวลาที่ไดรับแจงจากกรมศุลกากร 
 หากมีความผิดที่จะตองชําระเงินใหกรมศุลกากรมากกวาจํานวนเงินค้ําประกันดังกลาว ผูใหสัญญา
ขอรับผิดชดใชใหกรมศุลกากรจนครบถวน 
 

 
 
 
 

/ขอ 11... 
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 ขอ 11 กรมศุลกากรขอสงวนสิทธิที่จะแกไขเพ่ิมเติมขอตกลงของสัญญาฉบับนี้โดยไมตอง
บอกกลาวลวงหนา และผูใหสัญญายินยอมที่จะปฏิบัติตามทุกประการ 

 ขอ 12 สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ …….. เดือน …………………… พ.ศ. ..……..…
จนถึงวันที่กรมศุลกากรไดมีหนังสือแจงเปนลายลักษณอักษรใหยกเลิกการดําเนินการโรงพักสินคาบรรจุ
สินคาเขาคอนเทนเนอรเพ่ือการสงออกตามสัญญาฉบับนี้ 

 ผูใหสัญญาไดอานสัญญาประกันและทัณฑบนฉบับนี้แลว เห็นเปนการถูกตองตรงตามความประสงค
และยินยอมผูกพันตามสัญญาฉบับนี้ทุกประการ จึงไดลงลายมือชื่อและประทับตราไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 

  ลงชื่อ………………………………….ผูใหสัญญา 
     (…………………………………………..…….) 
   ตําแหนง………………………………….…………. 

  ลงชื่อ………………………………….ผูใหสัญญา 
     (…………………………………………..…….) 
   ตําแหนง………………………………….…………. 

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

  ลงชื่อ………………………………….พยาน 
     (…………………………………………..…….) 
 
 
 
 ผูรับสัญญา 
 
 
 
 (………………………………………….) 
 อธิบดีกรมศุลกากร 
 วันที่ ……… เดือน ……….………… พ.ศ. ………….. 
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แนบทายประมวลฯ ขอ 5 02 12 03 

 

 

 

คํารองขอแจงเลิกการดําเนินการคลังสินคาทัณฑบน โรงพักสินคา ที่มั่นคง และทาเรือรับอนุญาต 

เขียนที่   ................................... 

วันท่ี..................เดือน....................................พ.ศ. ................................. 

  ดวยขาพเจา ..........(ช่ือนิติบุคคล)................................................................ ......................... 
สํานักงานใหญตั้งอยูเลขที.่..................หมูที ่.......... ตรอก/ซอย .............. ถนน...................................................  
ตําบล/แขวง...........................................อําเภอ/เขต................. .................................จังหวดั........................... ..... 
รหัสไปรษณีย ....................................................... เบอรโทรศัพท ....................................................................  

ซึ่งเปนผูไดรับใบอนุญาตจากกรมศุลกากรใหจัดต้ัง  
   คลังสินคาทัณฑบนท่ัวไป  
    คลังสินคาทัณฑบนสําหรับเกบ็กาซปโตรเลยีมเหลว 
    คลังสินคาทัณฑบนสําหรับอูซอมหรือสรางเรือ   
   คลังสินคาทัณฑบนสําหรับจดัแสดงหรือนิทรรศการ  
   คลังสินคาทัณฑบนประเภทรานคาปลอดอากร  
  รานคาปลอดอากรขาเขา 
  รานคาปลอดอากรขาออกในสนามบิน 
  รานคาปลอดอากรขาออกในเมือง 
  คลังสินคาทัณฑบนเพื่อการเกบ็ของสําหรับรานคาปลอดอากร 
   คลังสินคาทัณฑบนเพื่อกิจการจําหนายสินคาปลอดอากรบนเทีย่วบิน    
   คลังสินคาทัณฑบนประเภทโรงผลติสินคา   
   คลังเสบียงทัณฑบน    
   โรงพักสินคา     
    ที่มั่นคง  
    ทาเรือรับอนุญาต 
   โรงพักสินคาเพื่อตรวจปลอยของขาเขาและบรรจุของขาออกที่ขนสงโดยระบบคอนเทนเนอรนอกเขตทาเรือรับอนุญาต 
  (รพท./Inland Container Depot: ICD)  
   โรงพักสินคาบรรจุสินคาเขาคอนเทนเนอรเพื่อการสงออก 
เพื่อประกอบกิจการ ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
สถานประกอบการตั้งอยูเลขที่................หมูที ่.......... ตรอก/ซอย .............. ถนน...............................................  
ตําบล/แขวง ...............................................อําเภอ/เขต .............................................จังหวั ด .......................... 
รหัสไปรษณีย ..................................................... เบอรโทรศัพท ......................................................................  

หนวยงาน ............................................ 

รับที ่........................ เวลา ................... 

วันท่ี ..................................................... 
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เปนผูไดรับอนุญาตจากกรมศุลกากรตาม 
 1. ใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินคาทัณฑบน/โรงพักสินคา/ที่มั่นคง/ทาเรือรับอนุญาต ออกใหเมื่อวันที่ .................. 
 2. สัญญาประกันและทัณฑบนคลังสินคาทัณฑบน/โรงพักสินคา/ที่มั่นคง/ทาเรือรับอนุญาต ฉบับลงวันที่.............. 
 3. เลขทะเบียนสิทธิประโยชนทางภาษีอากร เลขที่ ................................................................... 
 ขาพเจามีความประสงคยื่นคํารองขอเลิกการดําเนินการคลังสินคาทัณฑบน/โรงพักสินคา/ที่มั่นคง/
ทาเรือรับอนุญาต พรอมทั้งยกเลิกใบอนุญาตดังกลาว  ตั้งแตวันที่.............................................เปนตนไป   

เหตุผลทีข่อยกเลิก
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
 ทั้งนี้  ขาพเจายินดีชําระคาภาษีอากรตอกรมศุลกากรโดยพลัน แมกรมศุลกากรจะตรวจพบคาภาษี
อากรคงคางภายใตการดําเนินการของคลังสินคาทัณฑบน/โรงพักสินคา/ที่มั่นคง/ทาเรือรับอนุญาตดังกลาวใน
ภายหลังการอนุญาตใหเลิกดําเนินการแลว 

 ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

                 (ลงชื่อ)................................................................ผูมีอํานาจลงนาม 

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

 

 ประทับตรานิตบิุคคล (ถาม)ี 

 

 

หมายเหตุ  โปรดกรอกขอมูลและทําเครื่องหมาย ลงใน  หรือ  ใหถูกตองครบถวน 

 
 


