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สัญญาประกันและทัณฑบน
สําหรับโรงพักสินคาเพื่อตรวจปลอยของขาเขาและบรรจุของขาออก
ที่ขนสงโดยระบบคอนเทนเนอร นอกเขตทําเนียบทาเรือ (รพท./ICD)
..................................
เขียนที่…………………………….
วันที่…………เดือน………………………..พ.ศ. …………….
ขาพเจา………(ชื่อนิติบุคคล)………………….ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่............................................
สํานักงานตั้งอยูเลขที่ ................... หมูที่ ........... ตรอก/ซอย ..................................... ถนน ...............................
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต..................................................จังหวัด.......... ............................
รหัสไปรษณีย …………………….. โดย…………………………………………ตําแหนง……………………………เปนผูมีอํานาจ
ดําเนินการแทน ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูใหสัญญา” ขอทําสัญญาประกันและทัณฑบนไวตอกรมศุลกากร
เพื่อผูกพันรับผิดชอบในการที่ผูใหสัญญาไดรับอนุมัติจากรมศุลกากรใหจัดตั้งโรงพักสินคาเพื่อตรวจปลอยของ
ขาเขาและบรรจุของขาออกที่ขนสงโดยระบบคอนเทนเนอร นอกเขตทําเนียบทาเรือ (รพท. /ICD) ตั้งอยู ณ
เลขที่ ............ หมูที่ ........... ตรอก/ซอย ..................................... ถนน .............................ตําบล/แขวง
....................................อําเภอ/เขต..................................................จังหวัด.......... ............................
รหัสไปรษณีย ……………………..
โดยหนังสือนี้ ขาพเจาขอใหสัญญาตอกรมศุลกากรวาจะปฏิบัติตามขอสัญญาและขอกําหนด
ดังตอไปนี้
ขอ 1 ผูใหสัญญาจะปฏิบัติตามขอบังคับกรมศุลกากรวาดวย รพท. แนบทายสัญญาประกันและ
ทัณฑบนนี้ และจะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง และประกาศกรมศุลกากร ไมวาจะเปนกฎหมาย ระเบียบ
คําสั่ง และประกาศกรมศุลกากรที่ใชบังคับอยูแลวหรือที่จะออกใชบังคับตอไปในภายหนา
ขอ ๒ ผูให สัญญายอมรับผิดที่จะใชคาสินไหมทดแทนและคาเสี ยหายทั้งปวงที่เกิดขึ้น กับ
สินคาซึ่งบรรจุในตูคอนเทนเนอรที่ไดขนขึ้นจากเรือ จนกวาจะผานการตรวจปลอยพนไปจากอารักขาของพนักงาน
เจาหนาที่ และกับสินคาที่ไดผานการตรวจและบรรจุเขาตูคอนเทนเนอร จนกวาตู คอนเทนเนอรไดบรรทุกลง
เรือแลว ไมวาจะเกิดจากการกระทําของบุคคลใด ทั้งที่ไดกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ และไมวาจะ
เกิดขึ้นเพราะเหตุที่ไดปฏิบัติฝาฝนหรือละเมิดกฎหมาย หรือระเบียบ ขอบังคับกรมศุลกากร หรือเพราะปฏิบัติผิด
เงื่อนไขในสัญญานี้ หรืออุบัติเหตุ เชน อัคคีภัย โจรกรรม ทั้งนี้อธิบดีกรมศุลกากรจะเปนผูกําหนดจํานวนเงินคา
สินไหมทดแทน และ/หรือคาเสียหายและแจงใหผูใหสัญญาทราบโดยผูใหสัญญาจะตองนําเงินไปชําระแกกรม
ศุลกากรภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากกรมศุลกากร การบังคับคาสินไหมทดแทนและ/หรือ คาเสียหาย
ดังกลาว ไมเปนเหตุใหผูกระทําความผิดหลุดพนจากการที่จะตองถูกฟองรองดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป
/กรณี...
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กรณีผูใหสัญญามิไดชําระเงินตามจํานวนที่อธิบดีกรมศุลกากรกําหนด ผูใหสัญญายินยอม
ชําระดอกเบี้ยรอยละ ๑ ตอเดือน หรือ เศษของเดือนสําหรับเงินจํานวนดังกลาวนับแตวันผิดนัด
ขอ 3 ผูใหสัญญาตองจัดใหมีสมุดบัญชีหรือเครื่องคอมพิวเตอรควบคุมจํานวนคอนเทนเนอร
ตามแบบที่กรมศุลกากรกําหนด เพื่อใชสาํ หรับ รพท. และจักตองดูแลรักษาสมุดบัญชี หรือขอมูลคอมพิวเตอร
ใหอยูในสภาพเรียบรอยพรอมที่จะใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบได สมุดบัญชีหรือเครื่องคอมพิวเตอรดังกลาวนี้
จะตองใชในการกรอกรายละเอียดโดยเฉพาะเกี่ยวกับการนําคอนเทนเนอรเขาในและออกนอกเขต รพท. โดยแยก
ประเภทสําหรับคอนเทนเนอรเปลา คอนเทนเนอรซ่ึงบรรจุสินคานําเขาและคอนเทนเนอรซึ่งบรรจุสินคาเพื่อสงออก
ขอ 4 พนักงานเจาหนาที่ซึ่งประจําอยู ณ รพท. หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติการตามอํานาจ
หนาที่มีสิทธิที่จะเขาไปตรวจโรงพักสินคาดังกลาว รวมถึงการตรวจสอบสมุดบัญชีหรือเอกสารที่เกี่ยวของตางๆ ได
ขอ 5 ผูใหสัญญาตองจัดใหมีสถานที่สําหรับใชเปนที่ทําการของพนักงานเจาหนาที่ภายใน รพท.
ใหเหมาะสมอีกทั้งตองอํานวยความสะดวกใหแกพนั กงานเจาหนาที่ที่มีหน าที่ควบคุมกํากับการเพื่อใหการ
ปฏิบัติหนาที่เปนไปดวยดี หากมีความจําเปนที่จะตองปฏิบัติการนอกเวลาราชการ ผูใหสั ญญา ตองจัดหาบริการ
เกี่ยวกับการใหแสงสวางเพียงพอที่พนักงานเจาหนาที่จะสามารถปฏิบัติการไปไดดวยดีและเรียบรอย
ขอ 6 กฎหรือระเบี ยบขอบังคับ ที่ผูใหสั ญญากําหนดขึ้นเพื่อใชเกี่ยวกับ รพท. ผู ใหสั ญญา
จะตองแจงใหกรมศุลกากรทราบดวยทุกครั้ง
ขอ 7 คาบริการที่ผูใหสัญญาเรียกเก็บจากผูใชบริการ จะตองเรียกเก็บในอัตราที่กรมศุลกากร
เห็นชอบ หากผูใหสัญญาฝาฝน อธิบดีกรมศุลกากรมีอํานาจกําหนดเบี้ยปรับตามที่เห็นสมควร และมีอํานาจที่
จะบอกเลิกสัญญาได
ขอ 8 อธิบดีกรมศุลกากรมีอํานาจที่จะบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ไดไม วาเวลาใดๆ เมื่อปรากฏวา
ผูใหสัญญาฝาฝนหรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขใดๆ แหงสัญญานี้ และหากการเลิกสัญญาเปนเหตุใหกรมศุลกากรมีสิทธิ
เรียกรอง ใหผูใหสัญญาชดใชเงินหรือคาภาระติดพันหรือคาเสียหายใดๆ ผูใหสัญญายังคงมีความผูกพันที่จะตอง
ปฏิบัติตามนั้นตอไปจนครบถวน หากไมปฏิบัติตามภายในระยะเวลาที่กําหนด ผูใหสัญญายินยอมชําระดอกเบี้ย
ในอัตรารอยละ ๑ ตอเดือน หรือเศษของเดือนสําหรับจํานวนเงินนั้นดวย
การเลิกสัญญาในวรรคแรก ใหมีผลตั้งแตวันที่ผูใหสัญญาไดรับแจงการบอกเลิกจากกรมศุลกากร
เปนตนไป
เมื่อไดเลิกสัญญาแล ว ใหอํานาจการควบคุมและการปฏิบัติการเกี่ยวกับ รพท. ตกอยูภายใต
อํานาจของกรมศุลกากรโดยสิ้นเชิง
ขอ 9 ผูใหสัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ไดโดยแจงการบอกเลิกสัญญาเปนลายลักษณ
อักษรไปยังอธิบดีกรมศุลกากร การขบอกเลิกสัญญาจะมีผลตอเมื่ออธิบดีกรมศุลกากรยินยอม และแจงใหผูให
สัญญาทราบดวยแลว
ขอ 10 ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ หากยังมีของเหลืออยูในอารักขาหรือกํากับ
ตรวจตราของศุลกากร ณ รพท. ผูใหสัญญาจะตองจัดทําบัญชีรายละเอียดแหงของและสงมอบของพรอมดวย
หลักฐานใหแกกรมศุลกากรตรวจสอบความถูกตองและครบถวน และผูใหสัญญายังคงมีความผูกพันตอกรมศุลกากร
ตามสัญญาฉบับนี้ตอไปจนกวากรมศุลกากร จะไดตรวจสอบของดังกลาวถูกตองแลว
/ขอ 11...
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ขอ 11 เพื่อเปนหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญานี้ ผูใหสัญญาไดขอให ………………………
เปน ผู ค้ํา ประกัน จํา นวนเงิน ………………………………..….บาท (…………………………………………..) ตามหนั งสื อ
สัญญาค้ําประกันเลขที่ ..................... ลงวันที่ ............... และจะยินยอมวางหนังสือสัญญาค้ําประกันของ
ธนาคารหรือหลักประกันอื่นทุกครั้ง ตามจํานวนและระยะเวลาที่ไดรับแจงจากกรมศุลกากร
หากมีความผิดที่จะตองชําระเงินใหกรมศุลกากรมากกวาจํานวนเงินค้ําประกันดังกลาว ผูใหสัญญา
ขอรับผิดชดใชใหกรมศุลกากรจนครบถวน
ขอ 12 กรมศุลกากรขอสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมขอตกลงของสัญญาฉบับนี้ โดยไมตอง
บอกกลาวลวงหนาและผูใหสัญญายินยอมที่จะปฏิบัติตามทุกประการ
ขอ 13 สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ …….. เดือน …………………… พ.ศ. ..……..…
จนถึงวันที่กรมศุลกากรไดมีหนังสือแจงเปนลายลักษณอักษรใหยกเลิกการดําเนินการ
ผูใหสัญญาไดอานสัญญาประกันและทัณฑบนฉบับนี้แลว เห็นเปนการถูกตองตรงตามความประสงค
และยินยอมผูกพันตามสัญญาฉบับนี้ทุกประการ จึงไดลงลายมือชื่อและประทับตราไวเปนสําคัญตอหนาพยาน
ลงชื่อ………………………………….ผูใหสัญญา
(…………………………………………..…….)
ตําแหนง………………………………….………….
ลงชื่อ………………………………….ผูใหสัญญา
(…………………………………………..…….)
ตําแหนง………………………………….………….
ลงชื่อ………………………………….พยาน
(…………………………………………..…….)
ลงชื่อ………………………………….พยาน
(…………………………………………..…….)

ผูรับสัญญา

(………………………………………….)
อธิบดีกรมศุลกากร
วันที่ ……… เดือน ……….………… พ.ศ. …………..
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หนังสือสัญญาค้ําประกัน
เขียนที่ .............................................
เลขที่ ..................................
วันที่ ........................................
หนังสือสัญญาค้ําประกันฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา ธนาคาร............................. สาขา ............................
สํานักงานตั้งอยูเลขที่ ............. ถนน .................... ตําบล/แขวง ............................. อําเภอ/เขต .......................
จังหวัด ............................ โดย ........................................... ผูมีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร ซึ่งตอไปนี้จะ
เรียกวา “ผูค้ําประกัน” ยินยอมผูกพันเขาเปนผูค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญาประกันและทัณฑบน ของ
.........(นิติบุคคลที่ไดรับอนุมตั ิใหจดั ตั้ง).................... ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูใหสัญญา” ที่ไดทําไวตอกรมศุลกากร
สําหรับการจัดตั้ง .......(คลังสินคาทัณฑบน/โรงพักสินคา/ที่มั่นคง/ทาเรือรับอนุญาตแลวแตกรณี)..................... จึงได
จัดทําหนังสือสัญญาค้ําประกันใหไวตอ กรมศุลกากร ดังขอความตอไปนี้
1. ผูค้ําประกันยินยอมผูกพันตนรับผิดชดใชเงินใหแกกรมศุลกากร หากผูใหสัญญาไมปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือระเบียบขอบังคับของกรมศุลกากรหรือขอกําหนดและเงื่อนไขในสัญญาประกันและทัณฑบนที่ไดทําไว
ตอกรมศุลกากรไมวาดวยกรณีใด อันเปนเหตุใหกรมศุลกากรบังคับตามสัญญาประกันและทัณฑบนไดแลว
เปนจํานวนเงิน ........................... บาท (...............................)
2. หากผูใหสัญญาไมไดชําระหนี้ดังกลาวในขอ 1 ใหแกกรมศุลกากรภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับแจง
จากกรมศุลกากร ผูค้ําประกันยินยอมชําระเงินแกกรมศุลกากรทันทีที่ไดรับแจง โดยกรมศุลกากรไมจําตองฟองบังคับ
จากผูใหสัญญากอน
3. ผูค้ําประกันจะยินยอมดวยหากกรมศุลกากรแกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมสัญญาประกันและทัณฑบน
เปนประการใดในภายหลัง และจะไมเปนเหตุใหผูค้ําประกันหลุดพนจากความรับผิด และใหถือวาผูค้ําประกัน
ไดยินยอมดวยในการแกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมสัญญาประกันและทัณฑบนนั้นทุกประการ
4. หนังสือสัญญาค้ําประกันฉบับนี้มีผลบังคับตั้งแตวันที่ในสัญญานี้ และใชบังคับตลอดไปจนกวา
สัญญาประกันและทัณฑบนที่ผูใหสัญญาไดทําไวตอกรมศุลกากรจะสิ้นสุดลง และหนังสือค้ําประกันฉบับนี้มีผล
ใชบังคับไปจนกวากรมศุลกากรจะไดรับชําระหนี้ตามหนังสือสัญญาค้ําประกันนี้จนครบถวน
เพื่อเปนหลักฐานวาหนังสือสัญญาค้ําประกันฉบับนี้มีผลใชบังคับได ผูค้ําประกันโดยผูมีอํานาจกระทําการ
ไดลงลายมือชื่อและประทับตราไวเปนสําคัญตอหนาพยาน
(ลงชื่อ)…………..……………………ผูค้ําประกัน
(………………………………..)
(ลงชื่อ)…………..……………………พยาน
(………………………………..)
(ลงชื่อ)…………..……………………พยาน
(………………………………..)
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หนังสือสัญญาค้ําประกัน

แบบแนบทายประมวลฯ ขอ ๕ ๐2 ๑๐ ๐๑ (๒)

เขียนที่ .......................................................
วันที่ ......... เดือน ..................... พ.ศ. ....................
ตามที่บริษัท ...................................................................................................................... โดย
(นาย/นาง/นางสาว) .................................................................................. ผูจดั การ/กรรมการผูจดั การ
ตั้งอยูที่ .................. ถนน ........................... ตําบล/แขวง ........................... อําเภอ/เขต .............. ...............
จังหวัด ................................. ไดรับอนุมัติจากกรมศุลกากรใหจัดตั้งโรงพักสินคาเพื่อตรวจปลอยของขาเขาและ
บรรจุของขาออกที่ขนสงโดยระบบคอนเทนเนอร นอกเขตทําเนียบทาเรือ (รพท.ICD) และไดทําสัญญาประกัน
และทัณฑบนไวตอกรมศุลกากรวายินยอมรับผิดชดใชคาสินไหมแทน และคาเสียหายทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากความ
สูญหาย หรือการทําลายของที่ไดรับอนุญาตใหผูนําของเขาขนยายออกจากทาหรือที่หรือสนามบินศุลกากรที่
นําเขาไปเก็บในโรงพักสินคาดังกลาว จนกวาจะไดมีการตรวจปลอยของออกไปจากอารักขาของศุลกากรแลว
ไมวาจะเกิดเพราะเหตุที่ไดมีการปฏิบัติฝาฝนหรือละเมิดกฎหมาย หรือระเบียบขอบังคับของศุลกากร หรือ
เพราะได ป ฏิ บั ติ ผิ ด เงื่ อ นไขของสั ญ ญาประกั น และทั ณ ฑ บ นของบริ ษั ท ................................... เลขที่
............................... ลงวันที่ ................. เดือน ............................. พ.ศ. ........................ ซึ่งในก ารนี้บริษัท
....................................... ไดขอใหธนาคาร ............................. สาขา ............................. ..................
เปนผูค้ําประกันการปฏิบัติดังกลาวไวตอกรมศุลกากร นั้น
โดยหนังสือนี้ ธนาคาร .................................................... สาขา ....................................... ..
ตําบล/แขวง .................................... อําเภอ/เขต ...................................... จังหวัด .................................
ขอค้ําประกันไวตอกรมศุลกากรวา หากบริษัท .................................................... ไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
ระเบียบขอบังคับของกรมศุลกากรหรือขอกําหนดและเงื่อนไขในสัญญาประกันและทัณฑบนที่ไดทําไวไมวาดวย
กรณีใดๆ อันเปนเหตุใหกรมศุลกากรบังคับตามสัญญาฯแลวธนาคาร ................................................. สาขา
........................... ยิ นยอมรับผิ ดชดใชเงินใหแกกรมศุลกากร เป น จํานวนเงิน ...................... ...... บาท
(...............................................) โดยยอมชําระใหเสร็จสิ้นภายในกําหนด ๑๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากกรม
ศุลกากร ทั้งนี้ โดยกรมศุลกากรไมจําเปนตองฟองรองลูกหนี้ชั้นตนเสียกอน
สั ญ ญาค้ํ า ประกั น ฉบั บ นี้ ให มี ผ ลใช บั ง คั บ ได ตั้ ง แต วั น ที่ ........... เดื อ น .....................
พ.ศ. ................... และใชบังคับไดตลอดไปจนกวาบริษัท .................................................................. ... หรือ
ธนาคาร ........................................ สาขา ............................................ ไดชําระหนี้ใหแกกรมศุลกากรครบถวน
แลว
/เพื่อเปนหลัก...
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-๒เพื่อเปนหลักฐานวา สัญญาค้ําประกันฉบับนี้มีผลใชบังคับได ธนาคารโดยผูมีอํานาจกระทําการ จึง
ไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน
ลงชื่อ ......................................................... ผูค้ําประกัน
(..........................................................)
ลงชื่อ ......................................................... พยาน
(..........................................................)
ลงชื่อ ......................................................... พยาน
(..........................................................)

423
แนบทายประมวลฯ ขอ 5 02 10 07
หนวยงาน ............................................
รับที่ ........................ เวลา ...................
วันที่ .....................................................

คํารองขอแจงเลิกการดําเนินการคลังสินคาทัณฑบน โรงพักสินคา ที่มั่นคง และทาเรือรับอนุญาต
เขียนที่ ...................................
วันที่..................เดือน....................................พ.ศ. .................................

ดวยขาพเจา ..........(ชื่อนิติบุคคล).........................................................................................
สํานักงานใหญตั้งอยูเลขที.่ ..................หมูที่ .......... ตรอก/ซอย .............. ถนน...................................................
ตําบล/แขวง...........................................อําเภอ/เขต..................................................จังหวัด................................
รหัสไปรษณีย ....................................................... เบอรโทรศัพท ....................................................................
ซึ่งเปนผูไดรับใบอนุญาตจากกรมศุลกากรใหจัดตั้ง
คลังสินคาทัณฑบนทั่วไป
คลังสินคาทัณฑบนสําหรับเก็บกาซปโตรเลียมเหลว
คลังสินคาทัณฑบนสําหรับอูซ อมหรือสรางเรือ
คลังสินคาทัณฑบนสําหรับจัดแสดงหรือนิทรรศการ
คลังสินคาทัณฑบนประเภทรานคาปลอดอากร
{ รานคาปลอดอากรขาเขา
{ รานคาปลอดอากรขาออกในสนามบิน
{ รานคาปลอดอากรขาออกในเมือง
{ คลังสินคาทัณฑบนเพื่อการเก็บของสําหรับรานคาปลอดอากร
คลังสินคาทัณฑบนเพื่อกิจการจําหนายสินคาปลอดอากรบนเทีย่ วบิน
คลังสินคาทัณฑบนประเภทโรงผลิตสินคา
คลังเสบียงทัณฑบน
โรงพักสินคา
ที่มั่นคง
ทาเรือรับอนุญาต
โรงพักสินคาเพื่อตรวจปลอยของขาเขาและบรรจุของขาออกที่ขนสงโดยระบบคอนเทนเนอรนอกเขตทาเรือรับอนุญาต
(รพท./Inland Container Depot: ICD)
โรงพักสินคาบรรจุสินคาเขาคอนเทนเนอรเพื่อการสงออก

เพื่อประกอบกิจการ …………………………………………………………………………………………………………………………….
สถานประกอบการตั้งอยูเลขที่................หมูที่ .......... ตรอก/ซอย .............. ถนน...............................................
ตําบล/แขวง ...............................................อําเภอ/เขต .............................................จังหวั ด ..........................
รหัสไปรษณีย ..................................................... เบอรโทรศัพท ......................................................................
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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
เหตุผลทีข่ อยกเลิก
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ ขาพเจายินดีชําระคาภาษีอากรตอกรมศุลกากรโดยพลัน แมกรมศุลกากรจะตรวจพบคาภาษี
อากรคงคางภายใตการดําเนินการของคลังสินคาทัณฑบน/โรงพักสินคา/ที่มั่นคง/ทาเรือรับอนุญาตดังกลาวใน
ภายหลังการอนุญาตใหเลิกดําเนินการแลว
ขอแสดงความนับถือ

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

ประทับตรานิตบิ ุคคล (ถามี)

หมายเหตุ โปรดกรอกขอมูลและทําเครื่องหมาย 9ลงใน

หรือ { ใหถูกตองครบถวน

