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ใบกำกับกำรขนย้ำยสินค้ำ
เลขที่ใบกำกับกำรขนย้ ำยสินค้ ำ

หมำยเลขอ้ ำงอิง

แผ่นที่

.

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภำษีอำกร

ข้ ำพเจ้ ำ

.
.
.
.
.
.
.

ที่อยู่
 คอนเทนเนอร์ ชนิด
 รถยนต์ ประเภท
ถูกต้ องครบถ้ วน เพื่อส่งออกทำงท่ำ
โดยยำนพำหนะ
ท่ำขนถ่ำยสินค้ ำ
ลำดับที่

เลขที่ใบขนสินค้ ำ

หมำยเลข
เลขทะเบียน

จังหวัด

เที่ยวเรือ/บิน

ชื่อผู้ส่งออก/ที่อยู่

จำนวนหีบห่อ/หน่วย

นำ้ หนักรวมหืบห่อ/หน่วย

รวม/ยกไป

(ลำยมือชื่อตัวแทนเรือ)
วันที่ย่ นื

.
.
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คำอธิบำยรำยกำรที่ต้องสำแดงในใบกำกับกำรขนย้ ำยสินค้ ำ
(1)
(2)
(3)

หมำยเลขอ้ ำงอิง ให้ สำแดงเลขที่อ้ำงอิงที่ใช้ ในกำรส่งข้ อมูลใบกำกับกำรขนย้ ำยสินค้ ำ
เลขที่ใบกำกับกำรขนย้ ำยสินค้ ำ ให้ สำแดงเลขที่ใบกำกับกำรขนย้ ำยสินค้ ำ ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกำกรกำหนดให้
แผ่นที่ ให้ สำแดงจำนวนของใบกำกับกำรขนย้ ำยสินค้ ำ เช่น มี 1 แผ่น ให้ สำแดง 1/1 หำกมี 2 แผ่น ให้ สำแดง 1/2
ในแผ่นที่ 1 และ 2/2 ในแผ่นที่ 2
(4) ข้ ำพเจ้ ำ ให้ สำแดงชื่อผู้รับผิดชอบกำรบรรจุเป็ นชื่อภำษำไทย
(5) เลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกร ให้ สำแดงเลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกรที่กรมสรรพำกรออกให้ ตำมบัตรประจำตัวผู้เสีย
ภำษีอำกรของกรมสรรพำกร
(6) ที่อยู่ ให้ สำแดงสถำนที่ต้งั ของผู้รบั ผิดชอบกำรบรรจุโดยครบถ้ วน รวมทั้งรหัสไปรษณีย์และหมำยเลขโทรศัพท์ของ
ผู้รับผิดชอบกำรบรรจุ
(7) บรรจุเข้ ำ ให้ ทำเครื่องหมำยเลือกกำรบรรจุ
หำกเลือกกำรบรรจุเข้ ำคอนเทนเนอร์ ให้ สำแดงชนิดของคอนเทนเนอร์และหมำยเลขคอนเทนเนอร์
หำกเลือกบรรจุเข้ ำรถยนต์ ให้ สำแดงประเภทของรถยนต์ เช่น รถบรรทุกสิบล้ อ, รถบรรทุกสิบล้ อมัดลวด, รถบรรทุกตู้
ทึบ, รถแวน, รถปิ คอัพ, รถแท้ งค์ เป็ นต้ น พร้ องทั้งสำแดงเลขทะเบียนรถและชื่อจังหวัด
(8) เพื่อส่งออกทำงท่ำ ให้ สำแดงท่ำหรือที่ท่รี ับบรรทุกพร้ อมรหัสสถำนที่ให้ ชัดเจน
(9) โดยยำนพำหนะ ให้ สำแดงยำนพำหนะที่บรรทุกสินค้ ำส่งออก ถ้ ำส่งออกทำงเรือให้ สำแดงชื่อเรือ ถ้ ำส่งออกทำงอำกำศ
ยำน ให้ สำแดงคำว่ำ “เครื่องบิน” ถ้ ำส่งออกทำงรถไฟให้ สำแดงคำว่ำ “รถไฟ” ถ้ ำส่งออกทำงรถยนต์ให้ สำแดงคำว่ำ
“รถยนต์” ถ้ ำส่งออกทำงไปรษณีย์ ให้ สำแดงคำว่ำ “ไปรษณีย”์
(10) เที่ยวเรือ/บิน ถ้ ำส่งออกทำงเรือให้ สำแดงเที่ยวเรือ ถ้ ำส่งออกทำงอำกำศยำนให้ สำแดงเที่ยวบิน
(11) ท่ำขนถ่ำยสินค้ ำ ให้ สำแดงท่ำขนถ่ำยสินค้ ำปลำยทำง (Discharge Port) พร้ อมรหัสสถำนที่ให้ ชัดเจน
(12) ลำดับที่ ให้ สำแดงลำดับที่ของใบขนสินค้ ำที่ทำกำรขนย้ ำย หำกมีลำดับสำแดงมำกกว่ำหนึ่งหน้ ำให้ สำแดงในใบกำกับ
กำรขนย้ ำยสินค้ ำแผ่นต่อไป
(13) เลขที่ใบขนสินค้ ำ ให้ สำแดงเลขที่ใบขนสินค้ ำขำออกที่ทำกำรขนย้ ำย
(14) ชื่อผู้ส่งออก/ที่อยู่ ให้ สำแดงชื่อผู้ส่งของออก โดยสำแดงทั้งชื่อภำษำไทยและภำษำอังกฤษ และสำแดงสถำนที่ต้งั ของผู้
ส่งของออกโดยครบถ้ วน รวมทั้งรหัสไปรษณีย์และหมำยเลขโทรศัพท์ของ ผู้สง่ ของออก
(15) จำนวนหีบห่อ/หน่วย ให้ สำแดงจำนวนหีบห่อของของตำมใบขนสินค้ ำที่ทำกำรขนย้ ำย พร้ อมรหัสหน่วยของหีบห่อ
(16) นำ้ หนักรวมหีบห่อ/หน่วย ให้ สำแดงนำ้ หนักรวมหีบห่อของของตำมใบขนสินค้ ำที่ทำกำรขนย้ ำยพร้ อมรหัสหน่วยของนำ้ หนัก
(17) รวม/ยกไป ให้ สำแดงยอดรวมของจำนวนหีบห่อ ในข้ อ (15) และยอดรวมของนำ้ หนักรวมหีบห่อ ในข้ อ (16) ทุก
รำยกำร หำกมีรำยกำรสำแดงเกินกว่ำหนึ่งหน้ ำ ให้ สำแดงยอดรวมไว้ ในใบกำกับกำรขนย้ ำยสินค้ ำแผ่นที่ 1 แล้ วยกไป
สำแดงไว้ ในแผ่นถัดไป ให้ กระทำเช่นนี้ไปตลอดจนถึงรำยกำรสุดท้ ำย จึงให้ สำแดงยอดรวมทั้งหมดไว้ ในใบกำกับกำร
ขนย้ ำยสินค้ ำแผ่นสุดท้ ำย
(18) (ลำยมือชื่อผู้รับผิดชอบกำรบรรจุ) ให้ ผ้ จู ัดกำร หรือผู้รับมอบ ที่มีอำนำจลงลำยมือชื่อ เป็ นผู้ลงลำยมือชื่อในใบกำกับ
กำรขนย้ ำยสินค้ ำ พร้ อมประทับตรำบริษัทหรือห้ ำงร้ ำนให้ ถูกต้ องครบถ้ วน
(19) วันที่ย่ นื ให้ สำแดง วัน เดือน ปี ที่ย่ นื ใบกำกับกำรขนย้ ำยสินค้ ำ
หมำยเหตุ กรณีสง่ ข้ อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ หำกรับรองข้ อมูลด้ วยลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) มำในระบบ
คอมพิวเตอร์ศุลกำกรแล้ ว เมื่อพิมพ์ใบกำกับกำรขนย้ ำยสินค้ ำที่มเี ลขที่ใบกำกับกำรขนย้ ำยสินค้ ำจำกระบบคอมพิวเตอร์ของ
ศุลกำกร ไม่ต้องลงลำยมือชื่อในใบกำกับกำรขนย้ ำยสินค้ ำดังกล่ำวอีก
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