إرشاداث َٔصائح انسفز ملٕاطًُ دٔنت قطز انذٌٍ ٌزغبٌٕ يف سٌارة ممهكت تاٌالَذ

تهذًىم ظفاسة دولت كؿش لذي مملىت جاًالهذ أؾُب جدُاتها وَعشها
أن ّ
جبين أدهاه اللىائذ الجمشهُت الخاًالهذًت بغُت جمىين سناًا الذولت مً
إلاملام بالىكم واللىائذ واللىاهين املهمىٌ بها في هزا الخطىص ،
باإلغافت الي إسشاداث وهطائذ العفش والخؿىاث والخذابير الىاحب
اجخارها بهذ الىضىٌ .
مو أؾُب ألامىُاث لىم بئكامت ظهُذة
في مملىت جاًالهذ
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انهٕائح اجلًزكٍت انتاٌالَذٌت
(ترجمة غير رسمية)

عُذ انٕصٕل إىل تاٌالَذ:
-

نىذما كُام معؤوٌ الجماسن بخىكُف الشاهب /املعافش للخفخِش الذكُم فهزا ال ٌهني
بالػشوسة أن ًىىن الشاهب /املعافش مشدبه به في اسجياب أي مخالفاث  .وإهما ًجيء رلً
بغشع جؿبُم اللاهىن خُث جفشع الجماسن الخاًالهذًت نذة كىاهين نلى الجهاث راث
الطلت.
دفع انزسٕو:

 إرا أخػش الشاهب /املعافش بهؼ املىاد التي ًبلغ احمالي كُمتها أهثر مً  01111باث فانجلً املىاد جخػو لشظىم وغشائب الاظخيراد  .خُث ًخم جؿبُم كُمت مىخذة نلى املىاد
الخاغهت للشظىم الجمشهُت ورلً ششٍؿت:
 oأن جىىن هزه ملىاد بغشع الاظخهماٌ الصخص ي  ،وأن جىىن الىمُت مهلىلت وغير
مخططت لالظخخذام الخجاسي  ،وأن ال جخجاوص كُمتها الاحمالُت مبلغ 111س 01باث.
ً
 oأن ًىىن الشاهب كادس نلى دفو الشظىم والػشائب هلذا نىذ جاسٍخ الىضىٌ.
 املىاد الخاغهت للشظىم الجمشهُت التي جخجاوص الىمُت املعمىح بها لالظخخذام الصخص ي ،أو جلً التي جخجاوص كُمتها إلاحمالُت 111س 01باث  ،أو املىاد لالظخخذام الخجاسي (بما فيها
املىاد التي أكل مً كُمت 111س 01باث) جخػو للشظىم والػشائب والشظىم املؿبلت.
 لذفو الشظىم والػشائب والشظىم ًشجى مشاحهت كعم جفخِش الشواب. في خالت ججاوص كُمت املىاد الخاغهت للشظىم الجمشهُت ملبلغ 111س 01باث ًجب أن ًخماسظاٌ جلً املىاد إلى معخىدم الجماسن لخخػو لإلحشاءاث الشظمُت نلى الىاسداث  .خُث
حجض جلً املىاد جدذ الشكابت ولحين الاهتهاء مً الاحشاءاث الشظمُت الجمشهُت.
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دفرت

()A.T.A. Carnets

 ٌعخخذم دفتر ( )A.T.A. Carnetsلؿلب إرن الاظخيراد بشيل مؤكذ أو إلدخاٌ مىادً
لهشغها في املهشع  ،أو اظخيراد مىاد انالهُت  ،أو نُىاث ججاسٍت  ،أو مهذاث نلمُت وفلا
لالجفاكُت الخاضت باالظخيراد املؤكذ جدذ اؾاس اجفاكُت (The Convention Governing
)A.T.A Carnets

 نىذ وضىله الي مملىت جاًالهذ ًجب نلى خامل دفتر ( )A.T.A. Carnetsالاجطاٌ بمعؤوٌالجماسن في الخـ ألاخمش خُث أن نملُت الخخلُظ الجمشوي بمىحب هزا الذفتر بجب
أن جخم مهالجتها باملؿاس .
 خامل دفتر (ً )A.T.A. Carnetsخىحب نلُه اللُام بخهبئت همارج إنادة الخطذًش نىذمغادسجه اململىت وجخىىن هزه الىمارج مً (  ، ) Re-Exportation Counterfoilوكعُمت
انادة جطذًش البػائو لهشع البػائو التي ظِخم جطذًشها إلى معؤوٌ الجماسن للخدلم
منها  .وٍخم الاخخفاف بلعُمت انادة الخطذًش بدىصة خامل دف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتر (، )A.T.A. Carnets
بِىم ـ ـ ـ ـ ـ ـا ًخ ـ ـ ـ ـ ـم الاخخفاف ب ـ ـ (  ) Re-Exportation Counterfoilبلعم الجماسن بىلؿت
املغادسة.
 ًمىً الحطىٌ نلى دفتر ( )A.T.A. Carnetsلخطذًش البػائو املهفاة مً الػشائب بشيلمؤكذ مً جاًالهذ الي الذوٌ ألاحىبُت.

 نهًشٌذ يٍ انتفاصٍم ٌزجى االتصال بغزفت انتجارة انذٔنٍت:-

ْاتف+ 22 3 233 0000 / + 22 3 233 3002 :
فاكس:

+ 22 3 335 5145
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تٕصٍهت:

130

انعًالث األجُبٍت:

 املعافشون مً أو إلى جاًالهذ الزًً ًدملىن مههم نمالث أحىبُت جضٍذ نً 111س 31دوالسأمشٍيي أو ما ٌهادلها ًخىحب نليهم إلانالن ننها لذي كعم الجماسن ورلً بمىحب الالئدت
الىصاسٍت سكم  35للهام  3521بىرًت (0804م) الطادسة جدذ كاهىن مشاكبت ضشف الهمالث
ألاحىبُت للهام  3105بىرًت (0813م) واللىائذ راث الطلت.
 بمىحب اللىائذ فأهه ًخهين نلى املعافشًٍ الزًً ًدػشون مههم نمالث أحىبُت ظىاءواهذ نمالث وسكُت  ،أو نمالث مهذهُت جخجاوص 111س 31دوالس أمشٍيي أو ما ٌهادلها ،
اللُام باإلنالن ننها لذي معؤوٌ الجماسن باملُىاء/املؿاس نىذ الىضىٌ/املغادسة ورلً
بخهبئت الىمىرج ( )Declaration Formوالخىكُو نلُه وحعلُمه لإلشهاس بهمالتهم الاحىبُت.
اجزاءاث انتخهٍص اجلًزكً:

 إن إحشاءاث الخخلُظ الجمشوي للمعافشًٍ الزًً بدىصتهم أمخهت أو مشهباث في حمُومىافز الخفخِش جدذ كاهىن الجماسن :هي أن ًلىم معؤولى الجماسن بمذاخل هلاؽ
الخفخِش بئحشاء نملُت الخفخِش نلى ألاشخاص وألامخهت التي بدىصتهم  ،واملشهباث
واظخالم الشظىم والػشائب (إن وحذث).
 جلىم الجماسن الخاًالهذًت بخؿبُم هكام الخـ ألاخمش  ،والخـ ألاخػش في حمُو املؿاساثالشئِعُت للخعجُل بئحشاءاث الخخلُظ الجمشوي للمعافشًٍ اللادمين نً ؾشٍم الجى
خُث ًمىنهم مالخكت إلاشاساث التي جذٌ نلى اججاه الخـ ألاخمش  ،أو الخـ ألاخػش ،
والتي جلو نلى ؾىٌ الؿشٍم بهذ انهاء احشاءاث الذخىٌ بىلؿت الجىاصاث.
 نلى املعافشًٍ الشاغبين في الحطىٌ نلى خذماث حمشهُت أو دفو الشظىم و الػشائباملفشوغت نلى العلو والبػائو الخىحه مباششة إلى هلاؽ الخفخِش والجماسن باملؿاس.
اخلط األمحز:

 نىذ الىضىٌ :نلى املعافش ًً الزًً ًدملىن ظلو وبػائو جخؿلب الانالن ننها الخىحه اليالخـ ألاخمش بىلؿت الذخىٌ وحشمل:
 املىاد الخؿشة  ،العلو امللُذة أو الخاغهت للشكابت.
 املىاد التي جخجاوص الحذ املعمىح به والتي ًجب أن جخػو للشظىم الجمشهُت والػشائب .
 املىاد الغير مهفاة مً الشظىم الجمشهُت.
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يف اخلط األمحز خيضع املسافزٌٔ نـ:



املالخلت اللػائُت ومطادسة املىاد املدكىسة  ،أو املىاد الخاغهت للشكابت ورلً في خالت لم
ًخم إلانالن ننها أو ابشاص جطشٍذ ظاسي املفهىٌ بذخىلها.
دفو الشظىم  /مطادسة العلو التي جخجاوص الحذ املعمىح به الغير مهفاة مً الشظىم
الجمشهُت.
اخلط األخضز:

 نىذ الىضىًٌ :يبغي نلى املعافشًٍ الزًً ال ًدملىن ما ًخؿلب إلانالن نىه الخىحه اليالخـ ألاخػش بىلؿت الذخىٌ ورلً في خالت:
ً
 أن ًىىن بدىصتهم ظلها خاغهت لالمخُاصاث املمىىخت بشأن الانفاء مً الشظىم الجمشهُت.
ً
ً
 أن ًىىن لِغ بدىصتهم ظلها خاغهت للشظىم الجمشهُت أو ظلها ملُذة أو خاغهت
للشكابت.
ً شجى الهلم بأهه ال ًخم إنفاء املعافشًٍ الهابشًٍ الزًً ًمشون بالخـ ألاخػش مً الفدظ
الجمشوي  ،هما أن معؤوٌ الجماسن ّ
مخىٌ (إن ظاوسجه الشىىن) باخخُاس بهؼ املعافشًٍ
مً الخـ الاخػش لفدظ أمخهنهم وفي خالت زبىث جلً الشىىن ًخهين نلى املعافش
الحطىٌ نلى الخطشٍذ الالصم مً الخـ ألاخمش.
يف اخلط األخضز خيضع املسافزٌٔ نـ:




املالخلت اللػائُت /الهلىبت في خالت أن جم اهدشاف نذم إلانالن نً بهؼ العلو
الخاغهت للشظىم الجمشهُت  ،أو زبذ بأهه لم ًخم إلانالن ننها بطىسة واملت نىذ
الىضىٌ.
املالخلت اللػائُت  ،أو مطادسة العلو املدكىسة  ،أو العلو الخاغهت للشكابت إرا جم
اهدشاف نذم وحىد جشخُظ ظاسي املفهىٌ لخلً العلو.
انشكأي:

 إرا شهش املعافش بأن نملُت الخفخِش لم جىً بؿشٍلت مهىُت  ،مً خله ؾلب الخدذرً
مباششة مو املششف  ،أو ؾلب الخدذر مهه نً ؾشٍم الهاجف  ،نلما بأن املششف مخاح
ً
دائما وهى معؤوٌ نً غمان كُام مىقفي الجماسن بالخهامل مو املعافشًٍ بششف
ومهىُت.
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اجلزائى اجلًزكٍت:

 أظىذث الجماسن الخاًالهذًت نملُت فشع الشظىم الجمشهُت واللىاهين راث الطلت لهذدمً الهُئاث الحىىمُت ألاخشي بما فيها إداسة ألادوٍت وألاغزًت ـ وإداسة الثروة الحُىاهُت،
إداسة ضُذ ألاظمان ،وصاسة الخجاسة  ...الخ ،وهزه الهُئاث جدخاج ملهشفت هىنُت ألاشُاء التي
ًدػشها املعافش إلى جاًالهذ  /أو ٌغادس بها.
 الجماسن الخاًالهذًت مهمتها ألاظاظُت هي جىفير الدعهُالث والعُؿشة نلى خشهت البػائونبر الحذود وجخىاحذ بطىسة دائمت في مىافز الذخىٌ /الخشوج .
 البػائو التي ًمىو دخىلها الي جاًالهذ هي جلً التي جػش بصحت املجخمو وظالمت الهامت  ،أوالىباجاث املدلُت  ،أو الحُاة البرًت.
 كبل املغادسةً :خىحب نلى املعافش الاجطاٌ بئداسة الجماسن  ،أو الجهاث الحىىمُت ألاخشيراث الطلت فُما ًخهلم بالعلو التي ًشغب باضؿدابها مهه نىذ نىدجه للبالد للخأهذ مً
أن جلً العلو غير ممىىنت أو ملُذة.
-

-

انسهع املًُٕعت أٔ املقٍذة:

 أدهاه بُاهاث نً العلو املمىىنت وجلً التي نليها كُىد للحطىٌ نلى املضٍذ مً املهلىماثبشأنها ورلً بغُت ؾلب الحطىٌ نلى جطشٍذ باظخيرادها أو جطذًشها:
 العلو املمىىنت هي :العلو التي ًمىو اظخيرادها  ،أو جطذًشها للخاسج إر ٌهخبر أي شخظًلىم باظخيراد أو جطذًش جلً العلو املمىىنت كذ اسجىب حشٍمت ظُخػو بمىحبها للهلىباث
املىطىص نليها في الدششَهاث الىؾىُت راث الطلت  ،نالوة نلى رلً فان مماسظت مثل
هزا اليشاؽ ٌهخبر حشٍمت ورلً بمىحب املادجين ( )34و ( )34مىشس مً كاهىن الجماسن
لهام  3128بىرًت (0832م) خُث ًدكش اللاهىن املىاد الخالُت مً و إلى أو جاًالهذ:
 املىاد واملؿبىناث والطىس الخلُهت واملىاد إلاباخُت.
 العلو التي جدمل الهلم الىؾني ململىت جاًالهذ.
 املىاد املخذسة مثل :املاسحىاها  ،الحشِش  ،والىىواًين  ،واملىسفين  ،والهيروٍين ،
وألافُىن  ،والهمالث والعىذاث املضٍفت  ،وألاخخام امللىُت  /ألاخخام الشظمُت املضوسة .
 العلو الخاغهت لحلىق الؿبو واليشش والتي جمذ كشضىتها مثل ألاششؾت املىظُلُت
وألاكشاص املذمجت  ،وبشامج الفُذًى والىمبُىجش.
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انسهع انتً حتًم انعالياث انتجارٌت املقهذة:

 العلو امللُذة هي :العلو التي ًخم جلُُذ اظخيرادها وجطذًشها بمىحب اللاهىن وبالخاليجخؿلب الحطىٌ نلى سخطت مً الجهاث الحىىمُت راث الهالكت  .إر ٌهخبر أي شخظ
ًلىم باظخيراد أو جطذًش جلً العلو اكذ كام باسجياب حشٍمت ٌهاكب نليها اللاهىن ورلً
بمىحب الدششَهاث الىؾىُت راث الطلت  ،نالوة نلى رلً فان مثل هزا اليشاؽ ٌهخبر
حشٍمت بمىحب املادجين ( )34و ( )34مىشس مً كاهىن الجماسن لهام  3128بىرًت
(0832م).
 خذدث وصاسة الخجاسة فئاث العلو التي جخػو لػىابـ الاظخيراد والتي جخؿلب الحطىٌنلى إرن أو جشخُظ  ،وبمىحب هزه الػىابـ املدشسة فان هىان أهثر مً  51فئت مً
العلو في الىكذ الحالي جخؿلب الحطىٌ نلى جشاخُظ اظخيراد مً وصاسة الخجاسة  ،وجخػو
هزه الفئاث للخهذًل بىاظؿت حهامُم س مً كبل وصاسة الخجاسة .
 باإلغافت إلى فشع اللاهىن والػىابـ املزهىسة أناله فان هىالً نذة ظلو جخػولػىابـ الاظخيراد مً الجهاث ألاخشي راث الطلت وهي:
ً
ً
 ألادوٍت وألاغزًت واملىخجاث الخىمُلُت والتي جخؿلب الحطىٌ معبلا سخطت مً معبلا
مً إداسة ألادوٍت وألاغزًت بىصاسة الصحت.
 اظخيراد وجطذًش الخدف أو املىاد الفىُت املسجلت أو الغير مسجلت ًخؿلب الحطىٌ نلى
جشخُظ مً إداسة الفىىن الجمُلت.
 الاظلحت والزخائش واملىاد املخفجشة وألالهاب الىاسٍت والاظلحت الىاسٍت الحلُلُت أو
املللذة خُث جخؿلب الحطىٌ نلى الترخُظ الالصم مً وصاسة الذاخلُت  ،أما ألاهكمت
ألاخشي مثل أحهضة الطذمت الىهشبائُت والتي حب أن ًخم إلانالن ننها خُث أن بهؼ
هزه املىاد جخؿلب الحطىٌ نلى سخطت كبل اظخيرادها.
ً ىظ كاهىن معخدػشاث الخجمُل بأهه ومً أحل خماًت الصحت الهامت فان اظخيراد
معخدػشاث الخجمُل ًجب أن ًخػو للشكابت وجىفير بُاهاث بشأن اظم املىخب
املعخىسد ومىكهه  ،ومىكو املطىو  ،وامليان الزي ًخم جخضًٍ املعخدػشاث املعخىسدة
فُه باإلغافت إلى املىىهاث الشئِعُت لهزه املعخدػشاث.
 الحُىاهاث البرًت ،الحُاة الىباجُت  ،وألاظمان والحُىاهاث البدشٍت ألاخشي ًخؿلب
اظخيرادها الحطىٌ نلى جشخُظ مً الحذًلت الىؾىُت بئداسة خفل الىباجاث والحُاة
البرًت  ،وإداسة الضسانت ـ وإداسة ضُذ الاظمان.
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 الجماسن الخاًالهذًت معؤولت نً وكف اظخيراد او جطذًش العلو املمىىنت  ،وانتراعاظخيراد وجطذًش العلو امللُذة ورلً لػمان اجبام وجؿبُم وافت اللىاهين واللىائذ راث
الطلت نلى هدى الئم.
 ًمىً الحطىٌ نلى كائمت شاملت للعلو املمىىنت وامللُذة  ،ومهلىماث نً الخدىموالعُؿشة بشأن العلو امللُذة التي جخػو الظخخشاج سخُظ الاظخيراد والخطذًش مً إداسة
الخجاسة الذولُت بىصاسة الخجاسة الخاًالهذًت:

فاكس+ 22 3 514 2215 :

+ 22 3 514 4111

o

ْاتف:

o

اخلط انساخٍ (مً داخل جاًالهذ)0205 :

o

انربٌذ اإلنكرتًَٔwebmaster@moc.go.th :

انسهع باْظت انثًٍ املزاد إعادة استريادْا:

ً
 نىذ مغادسة جاًالهذ :إن وان بدىصة املعافش ظلها /مىاد باهكت الثمً مثل الياميراث ،وواميراث الفُذًى  ،والىمبُىجش املدمىٌ  ،وأحهضة الدسجُل وٍىىي الهىدة بها إلى جاًالهذ
ًمىىه اللُام باإلنالن نً هزه العلو/املىاد لذي كعم الجماسن باملؿاس ورلً بهذ
ً
خطىله نلى بؿاكت الطهىد للؿائشة ؾاملا أن جلً العلو/املىاد جدمل أسكاما حعلعلُت ،
أو فشٍذة مً هىنها  ،أو املىاد راث املاسواث.
 ظُلىم معؤوٌ الجماسن باجخار الالصم هدى حسجُل جطذًش جلً العلو الصخطُت املشادإنادة اظخيرادها  ،خُث ظُمسح بذخىٌ وافت املىاد املسجلت وانفاءها مً الشظىم
الجمشهُت بهذ نىدة ضاخبها الي جاًالهذ.
اجملْٕزاث:
-

املعافشًٍ املغادسًٍ الزي بدىصتهم مجىهشاث ًىىون جطذًشها ًخهين نليهم اجمام
الاحشاءاث الجمشهُت بمىخب الجماسن باملؿاس كبل املغادسة.
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انبضائع مبٕجب خطت استعاضت انزسٕو اجلًزكٍت /انضزائب:

 ًخهين نلى الزًً ًدملىن بدىصتهم بػائو مطذسة بمىحب خؿت اظخهاغت الشظىمالجمشهُت/الػشائب أو بدىصتهم "شهاداث إنادة الاظخيراد" اجمام الاحشاءاث الجمشهُت
بمىخب حماسن املؿاس كبل املغادسة.
 اخػاس أو اسظاٌ املىاد امللُذة أو املمىىنت إلى جاًالهذ مثل املخذساث  ،العىذاث املضوسة  ،أوً
الهمالث املهذهُت  ،املىاد الخلُهت أمشا غير كاهىوي  ،خُث ظُلىم معؤوٌ الجماسن بػبـ
أي مىاد ملُذة أو ممىىنت  ،وإرا اسجىب املعافشون املغادسون بمثل هزه الجشائم
ظِخهشغىن للغشامت والسجً.

انعًالث األجُبٍت:

-

-

-

-

ال ًىحذ ظلف مدذد للذخىٌ/الخشوج بالهمالث ألاحىبُت ململىت جاًالهذ ولىً ًجب
إلانالن نً جلً الهمالث لذي ظلؿاث الجماسن إرا واهذ هزه الهمالث جخجاوص مبلغ
111س 31دوالس أمشٍيي أو ما ٌهادلها.
املعافشًٍ الزًً بدىصتهم نمالث أحىبُت ألهثر مً 111س 31دوالس أمشٍيي أو ما ٌهادلها نىذ
ً
دخىٌ/الخشوج مً جاًالهذ ًخهين نليهم إلانالن ننها لذي للعم الجماسن ورلً وفلا
لالئدت الىصاسٍت سكم ( )35للهام  3521بىرًت (0804م) الطادس ة بمىحب كاهىن مشاكبت
ضشف الهمالث لهام  3105بىرًت (0813م) واللىائذ راث الطلت.
ً
وفلا للىائذ :فان املعافشًٍ الزًً بدىصتهم نمالث أحىبُت نىذ الذخىٌ/الخشوج مً
جاًالهذ ظىاء واهذ ظىذاث  ،أو هلىد مهذهُت بمبلغ جخجاوص 111س 31دوالس أمشٍيي أو ما
ٌهادلها ًخهين نليهم الانالن ننها لذي معؤولي الجماسن باملؿاس/املُىاء ورلً بخهبئت
همىرج إلانالن نً الهملت ألاحىبُت بيل أماهت والخىكُو نلُه وحعلُمه للمىقف املخخظ.
ًخهين نلى الصخظ الزي ًلىم باإلنالن نً الهمالث التي بدىصجه الاحابت نلى أظئلت
املعؤولين بيل ضذق.
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انعًهت انتاٌالَذٌت:

ًجب أن ًخم إلانالن نً الهملت الخاًالهذًت التي جبلغ كُمها أهثر مً 111س 51باث نىذ
املغادسة مانذا أولئً الزًً ٌعافشون إلى حمهىسٍت الوط  ،مُاهماس  ،همبىدًا  ،ماليزًا ،
وفُدىام خُث ٌعمذ لهم بالعفش وبدىصتهم نملت جاًالهذًت ال جخجاوص نً 111س 511باث.

-

االعفاء انضزٌبً:

ً
 ًخم جؿبُم هكام الانفاء الػشٍبي باليعبت للمعافشًٍ الزًً بدىصتهم ظلها كُمتها أكل مً111س 01باث ورلً ششٍؿت:
( )0أن جىىن لالظخخذام الصخص ي  ،وأن جىىن الىمُت مهلىلت.
( )3أن جىىن هزه ألامخهت لِعذ مً غمً العلو املمىىنت أو امللُذة.
انسجاٌز ٔانتبع:

 هىالً ّهمُت مدذدة باليعبت لذخىٌ السجائش والخبغ واملششوباث الىدىلُت بغشع
الاظخخذام الصخص ي املذسحت مً غمً كائمت الانفاء مً الشظىم الجمشهُت ورلً نلى
الىدى الخالي:
 همُت مً السجائش ششٍؿت أن ال جخجاوص الـ ـ ـ ( )311ظُجاسة  /أو ( )351حشام مً
العُجاس أو الخبغ للخذخين (ٔيف حانت جتأس ْذِ انكًٍت ٌتٕجب عهى املسافز انتٕجّ
نهخط األمحز بُقطت انذخٕل نإلعالٌ عُٓا).




-

نذد ( )0لتر مً املششوباث الىدىلُت.
الامخهت الصخطُت – وال حشمل مدشن العُاساث أو كؿو غُاسها  -ورلً بغؼ الىكش
نً ؾىٌ املذة الضمىُت املعخخذمت فيها أو ملىُتها.
نهًشٌذ يٍ املعهٕياث :ميكٍ مبزكش االتصاالث بإدارة اجلًارك انتاٌالَذٌت عهى األرقاو انتانٍت:

+ 22 3 224 4003 / + 22 3 224 4000 / + 22 3 224 4001
+ 22 3 224 4001 / + 22 3 224 4002
+ 22 3 224 4005

o

ْاتف:

o
o

فاكس:

انربٌذ اإلنكرتًَٔcustoms_clinic@customs.go.th :

o

اخلط انساخٍ (مً داخل جاًالهذ)0021 :
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