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 ممهكت تاٌالَذ سٌارةانذٌٍ ٌزغبٌٕ يف  قطز دٔنت ملٕاطًُ انسفز َٔصائح إرشاداث
 

 

عشها  تهذًىم ظفاسة دولت كؿش لذي مملىت جاًالهذ أؾُب جدُاتها َو

لىائذ الجمشهُت الخاًالهذًت بغُت جمىين سناًا الذولت مً الأدهاه  جبّينأن 

واللىائذ واللىاهين املهمٌى بها في هزا الخطىص ، إلاملام بالىكم 

باإلغافت الي إسشاداث وهطائذ العفش  والخؿىاث والخذابير الىاحب 

 .اجخارها بهذ الىضٌى 

 بئكامت ظهُذة لىم مو أؾُب ألامىُاث 

 في مملىت جاًالهذ

  



2 

 

 

 

 تانتاٌالَذٌ ٍتزكانهٕائح اجلً
 )ترجمة غير رسمية(

 
 

 :عُذ انٕصٕل إىل تاٌالَذ
 

هزا ال ٌهني ف للخفخِش الذكُم املعافش/ الشاهببخىكُف معؤوٌ الجماسن  كُامنىذما  -

 رلً ًجيء وإهما .  اسجياب أي مخالفاثبه في مشدبه عافش امل/ شاهبال ًىىن بالػشوسة  أن 

راث نذة كىاهين نلى الجهاث جفشع الجماسن الخاًالهذًت  للاهىن خُث اجؿبُم  بغشع 

 الطلت.

 

 

 

 :دفع انزسٕو
 
 

فان  باث 01111أهثر مً ًبلغ احمالي كُمتها التي بهؼ املىاد  الشاهب/ املعافش  إرا أخػش  -

 نلى املىاد ةمىخذكُمت جؿبُم  خُث ًخم.  غشائب الاظخيرادلشظىم و ػو جلً املىاد جخ

ؿت:ورلً الخاغهت للشظىم الجمشهُت    شٍش

o  جىىن الىمُت مهلىلت وغير أن ، و  بغشع الاظخهماٌ الصخص يملىاد جىىن هزه أن

 باث. 01س111 مبلغ الاحمالُت كُمتهاال جخجاوص أن خجاسي ، و الظخخذام الت لمخطط

o  الػشائبالشظىم و  نلى دفو  الشاهب كادس ًىىن أن . خ الىضٌى  نىذ جاٍس
ً
 هلذا

، ىمُت املعمىح بها لالظخخذام الصخص ي الاملىاد الخاغهت للشظىم الجمشهُت التي جخجاوص  -

 فيهالالظخخذام الخجاسي )بما  املىاد أو  ،  باث 01س111 كُمتها إلاحمالُتجخجاوص التي جلً أو  

 .لػشائب والشظىم املؿبلتللشظىم واباث( جخػو  01س111أكل مً كُمت لتي املىاد ا

 مشاحهت كعم جفخِش الشواب.ًشجى  لػشائب والشظىموا الشظىملذفو   -

ًجب أن ًخم  باث  01س111 ملبلغشظىم الجمشهُت الخاغهت لل ججاوص كُمت املىادفي خالت  -

خُث  . نلى الىاسداثلإلحشاءاث الشظمُت الجماسن لخخػو معخىدم اسظاٌ جلً املىاد إلى 

 .الاحشاءاث الشظمُت الجمشهُتولحين الاهتهاء مً املىاد جدذ الشكابت  حجض جلً 
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 ( Carnets .A.T.A)  دفرت
 

دخاٌ مىاد  إل بشيل مؤكذ أو ظخيراد الا إرن لؿلب  (.Carnets A.T.A)دفتر  مٌعخخذ -

ت  نُىاثأو ،  انالهُت مىاد أو  اظخيراد ، في املهشع لهشغها   مهذاث نلمُت أو ، ججاٍس
ً
 وفلا

  The Convention Governing)اجفاكُت  اؾاس  باالظخيراد املؤكذ جدذ الخاضت الجفاكُت ل

A.T.A Carnets)  

الاجطاٌ بمعؤوٌ ( .Carnets A.T.A) دفترخامل ًجب نلى نىذ وضىله الي مملىت جاًالهذ  -

بجب   ذفتر هزا ال نملُت الخخلُظ الجمشوي بمىحب أنخُث  في الخـ ألاخمش الجماسن 

 مهالجتها باملؿاس .أن جخم 
 

 نىذبخهبئت همارج إنادة الخطذًش  ًخىحب نلُه اللُام  (.Carnets A.T.A) خامل  دفتر -

وكعُمت ، (   Re-Exportation Counterfoil) مً الىمارج هزه جخىىن و مغادسجه اململىت 

 ِخم جطذًشها إلى معؤوٌ الجماسن للخدلمظلهشع البػائو التي انادة جطذًش البػائو 

خم الاخخفاف.  منها   ،  (.Carnets A.T.A) تر ـــــــــــــــــــــدفخامل بدىصة  الخطذًشبلعُمت انادة  ٍو

بلعم الجماسن بىلؿت (   Re-Exportation Counterfoil) الاخخفاف  بــــــم ـــــــــــــــا ًخــــــــــــــــــبِىم

 املغادسة.

بشيل الػشائب  مًلخطذًش البػائو املهفاة   (.Carnets A.T.A)  ًمىً الحطٌى نلى دفتر -

   .الي الذٌو ألاحىبُت مً جاًالهذ مؤكذ

 

 :انذٔنٍتٌزجى االتصال بغزفت انتجارة نهًشٌذ يٍ انتفاصٍم  -

 130    تٕصٍهت:     + 22 3 233 0000   /+      22 3 233 3002 ْاتف: -

  + 22 3 335 5145  فاكس: -
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  :انعًالث األجُبٍت
 

ذ ًدملىن مههم نإلى جاًالهذ  الزًً مً أو املعافشون  - دوالس  31س111نً  مالث  أحىبُت جٍض

يي أو ما ٌهادلها الئدت ورلً بمىحب ال  كعم الجماسنخىحب نليهم إلانالن ننها لذي ً أمٍش

ت سكم ال الطادسة جدذ كاهىن مشاكبت ضشف الهمالث  (م0804بىرًت ) 3521للهام  35ىصاٍس

 الطلت.اللىائذ راث م( و 0813بىرًت ) 3105ألاحىبُت للهام 

ً الزًً ًدػشون مههم فلىائذ ال بمىحب - ظىاء  نمالث أحىبُت أهه ًخهين نلى املعافٍش

يي أو  31س111أو  نمالث مهذهُت جخجاوص ، نمالث وسكُت  ذواه ما ٌهادلها ،  دوالس أمٍش

ٌ  نىذاملؿاس /اءؤوٌ الجماسن باملُىاللُام باإلنالن ننها لذي مع  ورلً املغادسة/الىضى

 والخىكُو نلُه وحعلُمه لإلشهاس بهمالتهم الاحىبُت. (Declaration Form) ىمىرجال خهبئتب
 

 

 اجلًزكً:تخهٍص اناجزاءاث 
 

ً الزًً  الجمشوي خخلُظ الإن إحشاءاث  - أو  مشهباث في حمُو  مخهتأ بدىصتهمللمعافٍش

بمذاخل هلاؽ الجماسن  ى ًلىم معؤول : هي أن جدذ كاهىن الجماسنالخفخِش  مىافز

 واملشهباث بدىصتهم ، خفخِش نلى ألاشخاص وألامخهت التي البئحشاء نملُت الخفخِش  

 (.ث)إن وحذ واظخالم الشظىم والػشائب 

في حمُو املؿاساث ـ ألاخمش ، والخـ ألاخػش الخهكام  بخؿبُمالجماسن الخاًالهذًت  جلىم -

ً اللادمينبلخعجُل لالشئِعُت  م الجى   ئحشاءاث الخخلُظ الجمشوي للمعافٍش نً ؾٍش

،  ألاخػش الخـ أو ،  الخـ ألاخمش اججاه إلاشاساث التي  جذٌ نلى  مالخكت همًمىن خُث

م التي و   الجىاصاث.بىلؿت الذخٌى انهاء احشاءاث بهذ جلو نلى ؾٌى الؿٍش

ً الشاغبين  - الػشائب  الشظىم و  دفو خذماث حمشهُت أو الحطٌى نلى في نلى املعافٍش

 باملؿاس.جماسن هلاؽ الخفخِش والالخىحه مباششة إلى والبػائو  العلو املفشوغت نلى 
 

 اخلط األمحز: 
 

-  : ظلو وبػائو جخؿلب الانالن ننها الخىحه الي  ًدملىن الزًً ًً نلى املعافش نىذ الىضٌى

  وحشمل:بىلؿت الذخٌى الخـ ألاخمش  

 خاغهت للشكابت.اللُذة أو املعلو ال،  املىاد الخؿشة 

 التي جخجاوص الحذ املعمىح به والتي ًجب أن جخػو للشظىم الجمشهُت والػشائب  املىاد. 

  الغير مهفاة مً الشظىم الجمشهُت.املىاد 
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 :نـٌ ٔاملسافزيف اخلط األمحز خيضع 
 

 لم خاغهت للشكابت ورلً في خالت الأو املىاد ، لػائُت ومطادسة املىاد املدكىسة الالخلت امل

ذ ظاسي املفهٌى بذخىلها.   ًخم إلانالن ننها أو ابشاص  جطٍش

  م لشظى مهفاة مً ا  الغيرالتي جخجاوص الحذ املعمىح به دفو الشظىم / مطادسة العلو 

 . الجمشهُت
 

 اخلط األخضز:
 

-  : ً نىذ الىضٌى ًخؿلب إلانالن نىه الخىحه الي  الزًً ال ًدملىن ماًيبغي نلى املعافٍش

 الخـ ألاخػش  بىلؿت الذخٌى ورلً في خالت: 

  ظلهأن ًىىن بدىصتهم 
ً
 .لشظىم الجمشهُتاالانفاء مً لالمخُاصاث املمىىخت بشأن  خاغهتا

  خاغهت ظلهلِغ بدىصتهم أن ًىىن 
ً
  أو  للشظىم الجمشهُتا

ً
خاغهت أو  ملُذة ظلها

 للشكابت.

  ً ً الهابٍش الفدظ مً الزًً ًمشون بالخـ ألاخػش ًشجى الهلم بأهه ال ًخم إنفاء املعافٍش

ً باخخُاس مخّىٌ )إن ظاوسجه الشىىن( الجماسن معؤوٌ هما أن ،  الجمشوي بهؼ املعافٍش

 في خالت زبىث جلً الشىىن ًخهين نلى املعافش وهم أمخهنلفدظ  مً الخـ الاخػش 

ذ   الالصم مً الخـ ألاخمش.الحطٌى نلى الخطٍش
 

 :املسافزٌٔ نـ خيضع اخلط األخضز يف 
 

 نذم إلانالن نً بهؼ العلو جم اهدشاف أن في خالت  هلىبت ال /لػائُتالالخلت امل

املت نىذ و إلانالن ننها بطىسة  لم ًخمزبذ بأهه  الخاغهت للشظىم الجمشهُت ، أو 

.  الىضٌى

 الخاغهت للشكابت إرا جم العلو أو  ،  املدكىسةأو مطادسة العلو ، لػائُت الالخلت امل

  .علوللخلً ااهدشاف نذم وحىد جشخُظ ظاسي املفهٌى 

 :شكأيان
لت مهىُت  لم جىً نملُت الخفخِش أنب عافشامل شهش إرا  - لخدذر ا ؾلبمً خله ، بؿٍش

 بأن املششف مخاح م الهاجف نً ؾٍشؾلب الخدذر مهه أو ،   املششفمو مباششة 
ً
، نلما

 
ً
ً بششفبمىقفي الجماسن كُام  معؤوٌ نً غمان وهى  دائما  الخهامل مو املعافٍش

 . ومهىُت
 
 



6 

 

 
 

  :اجلزائى اجلًزكٍت
لهذد واللىاهين راث الطلت الشظىم الجمشهُت  فشع نملُتالجماسن الخاًالهذًت أظىذث  -

ت مً ا وألاغزًت ـ وإداسة الثروة الحُىاهُت، لهُئاث الحىىمُت ألاخشي بما فيها إداسة ألادٍو

ألاشُاء التي هىنُت هزه الهُئاث جدخاج ملهشفت ، و الخداسة ضُذ ألاظمان، وصاسة الخجاسة ... إ

 ٌغادس بها.و أ/ إلى جاًالهذ  ًدػشها املعافش 

خشهت البػائو نلى عُؿشة الدعهُالث و الألاظاظُت هي جىفير  مهمتها الجماسن الخاًالهذًت    -

/ الخشوج .نبر   الحذود وجخىاحذ بطىسة دائمت  في مىافز الذخٌى

أو ، هامت الصحت املجخمو وظالمت جلً التي جػش بجاًالهذ هي الي التي ًمىو دخىلها البػائو   -

ت. الىباجاث املدلُت   ، أو الحُاة البًر

ألاخشي أو الجهاث الحىىمُت ، الجماسن لى املعافش الاجطاٌ بئداسة ًخىحب ن  املغادسة:كبل  -

مً للخأهذ للبالد  ًشغب باضؿدابها مهه نىذ نىدجه الطلت فُما ًخهلم بالعلو التي راث 

 ممىىنت أو ملُذة.غير أن جلً العلو 

-   

 :انسهع املًُٕعت أٔ املقٍذة  -
 

ذ مً املهلىماثلكُىد جلً التي نليها و العلو املمىىنت بُاهاث نً  أدهاه -  لحطٌى نلى املٍض

ذلحطٌى نلى اؾلب  بغُتورلً  بشأنها  ها:جطذًش  أوباظخيرادها  جطٍش
 

ٌهخبر أي شخظ إر   لخاسجلأو جطذًشها  ،  هامىو  اظخيرادًالعلو التي  :العلو املمىىنت هي -

مت  العلو املمىىنتجلً ًلىم باظخيراد أو جطذًش  للهلىباث  ظُخػو بمىحبهاكذ اسجىب حٍش

هاث املىطىص نليها  مثل فان مماسظت نالوة نلى رلً  ،  الىؾىُت راث الطلت  في الدشَش

مت  هزا اليشاؽ ٌهخبر  ماسن مىشس مً كاهىن الج ( 34( و )34) بمىحب املادجينورلً حٍش

 ىاد الخالُت مً و إلى أو جاًالهذ:ًدكش اللاهىن امل خُث م(0832بىرًت ) 3128لهام 

  إلاباخُت.ىاد املالخلُهت و والطىس املىاد واملؿبىناث 

 ململىت جاًالهذ.ىؾني الهلم العلو التي جدمل ال 

 ملىسفين ، والهيروٍين ، واًين ، وا: املاسحىاها ، الحشِش ، والىى مثل ةس ىاد املخذامل

فت ، والوألافُىن ، و   . ألاخخام الشظمُت املضوسة/  ألاخخام امللىُتهمالث والعىذاث املٍض

 مثل ألاششؾت املىظُلُت التي جمذ كشضىتها و  حلىق الؿبو واليشش الخاغهت لعلو ال

 وألاكشاص املذمجت ، وبشامج الفُذًى والىمبُىجش. 
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 تجارٌت املقهذة:انعالياث انانتً حتًم سهع ان
العلو التي ًخم جلُُذ اظخيرادها وجطذًشها بمىحب اللاهىن وبالخالي  :مللُذة هيالعلو ا -

ٌهخبر أي شخظ إر . الهالكت سخطت مً الجهاث الحىىمُت راث جخؿلب الحطٌى نلى 

مت ٌهاكب نليها اللاهىن العلو اجلً لىم باظخيراد أو جطذًش ً ورلً كذ كام باسجياب حٍش

هاث الىؾىُت راث الطلت ، بمىحب ال ن مثل هزا اليشاؽ ٌهخبر  فانالوة نلى رلً دشَش

مت بمىحب املادجين بىرًت  3128مىشس مً كاهىن الجماسن لهام  ( 34( و )34) حٍش

 م(.0832)

جخؿلب الحطٌى جخػو لػىابـ الاظخيراد والتي  العلو التي فئاثصاسة الخجاسة و خذدث  -

فئت مً  51هىان أهثر مً فان دشسة  املهزه الػىابـ  وبمىحب نلى إرن أو جشخُظ ، 

جخػو مً وصاسة الخجاسة ، و اظخيراد  جشاخُظ الحطٌى نلى جخؿلبفي الىكذ الحالي العلو 

 وصاسة الخجاسة . مً كبل  سبىاظؿت حهامُم للخهذًل هزه الفئاث 

جخػو  نذة ظلوً لباإلغافت إلى فشع اللاهىن والػىابـ املزهىسة أناله فان هىا -

 :مً الجهاث ألاخشي راث الطلت وهي الاظخيرادلػىابـ 

  
ً
  سخطت مً  معبلا

ً
ت وألاغزًت واملىخجاث الخىمُلُت والتي جخؿلب الحطٌى معبلا ألادٍو

ت وألاغزًت بىصاسة الصحت.مً إداسة   ألادٍو

  اظخيراد وجطذًش  الخدف أو املىاد الفىُت املسجلت أو الغير مسجلت ًخؿلب الحطٌى نلى

 جشخُظ مً إداسة الفىىن الجمُلت.

  ت الحلُلُت أو  ةالاظلحت والزخائش  واملىاد املخفجش ت والاظلحت الىاٍس وألالهاب الىاٍس

 ألاهكمتأما  مً وصاسة الذاخلُت ،  ترخُظ الالصمالحطٌى نلى ال  خؿلبخُث ج املللذة

بهؼ حب أن ًخم إلانالن ننها خُث أن والتي ألاخشي مثل أحهضة الطذمت الىهشبائُت 

  اظخيرادها.خؿلب الحطٌى نلى سخطت كبل جهزه املىاد 

  اظخيراد  فان مً أحل خماًت الصحت الهامتو أهه بًىظ كاهىن معخدػشاث الخجمُل

اظم املىخب بُاهاث بشأن  جىفير و للشكابت  ًجب أن ًخػو لمعخدػشاث الخجمُ

ً املعخىسد  املعخدػشاث املعخىسدة ومىكهه ، ومىكو املطىو ، وامليان الزي ًخم جخٍض

 املىىهاث الشئِعُت لهزه املعخدػشاث.إلى فُه  باإلغافت 

 ت ت ألاخشي ًخؿلب  ، الحُاة الىباجُت ،الحُىاهاث البًر وألاظمان والحُىاهاث البدٍش

ئداسة خفل الىباجاث والحُاة بالحطٌى نلى جشخُظ مً الحذًلت الىؾىُت  اظخيرادها 

ت   إداسة ضُذ الاظمان.ـ  و وإداسة الضسانت ، البًر
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انتراع و  ،العلو املمىىنت اظخيراد او جطذًش  وكفالجماسن الخاًالهذًت  معؤولت نً  -

اللىاهين واللىائذ راث وجؿبُم وافت لػمان اجبام  ورلً العلو امللُذة  اظخيراد وجطذًش 

 .الطلت نلى هدى الئم

الخدىم ومهلىماث نً ، لو املمىىنت وامللُذة ًمىً الحطٌى نلى كائمت شاملت للع -

سخُظ الاظخيراد والخطذًش مً إداسة التي جخػو الظخخشاج والعُؿشة بشأن العلو امللُذة 

 :الخاًالهذًت بىصاسة الخجاسةالخجاسة الذولُت 

o  :22 3 514 2215 فاكس:           +  22 3 514 4111  ْاتف  + 

o  ٍ0205  )مً داخل جاًالهذ(: اخلط انساخ 

o ًَٔانربٌذ اإلنكرت: webmaster@moc.go.th   
 

 

 سهع باْظت انثًٍ املزاد إعادة استريادْا:ان
 

/ مىاد بدىصة املعافش إن وان : جاًالهذ مغادسة نىذ -
ً
ث ، باهكت الثمً مثل الياميرا ظلها

ىىي الهىدة بها وواميراث الفُذًى ، والىم إلى جاًالهذ  بُىجش املدمٌى ، وأحهضة الدسجُل ٍو

 بهذ ورلً  باملؿاس  كعم الجماسن لذي املىادالعلو/هزه  اإلنالن نًب اللُام  ًمىىه

 أسكام ؾاملا أن جلً العلو/املىاد جدمل الطهىد للؿائشة بؿاكت نلى  خطىله 
ً
، حعلعلُت  ا

ذة مً هىنها  أو   ىاد راث املاسواث.املأو  ،  فٍش

جطذًش  جلً العلو الصخطُت املشاد حسجُل  ظُلىم معؤوٌ الجماسن باجخار الالصم هدى -

ُ  ، اظخيرادها إنادة  اءها مً الشظىم نفواوافت املىاد املسجلت ح بذخٌى سمخُث ظ

  الجمشهُت بهذ نىدة ضاخبها الي جاًالهذ.
 

 

 

 :اجملْٕزاث
 

ً ا - ً املغادٍس اجمام  ًخهين نليهممجىهشاث ًىىون جطذًشها الزي بدىصتهم ملعافٍش

 .بمىخب الجماسن باملؿاس  كبل املغادسةالاحشاءاث الجمشهُت 
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 انزسٕو اجلًزكٍت/ انضزائب: استعاضت انبضائع مبٕجب خطت
 

الشظىم  بػائو مطذسة بمىحب خؿت اظخهاغت بدىصتهملىن الزًً ًدمًخهين نلى  -

الاحشاءاث الجمشهُت  اجمام"شهاداث إنادة الاظخيراد"  بدىصتهم الػشائب أو الجمشهُت/

 بمىخب حماسن املؿاس كبل املغادسة. 

أو  ، ضوسة املعىذاث ، الاسظاٌ املىاد امللُذة أو املمىىنت إلى جاًالهذ مثل املخذساث اخػاس أو  -

 غير كاهىوي ، خُث ظُلىم معؤوٌ الجماسن بخلُهت الىاد امل،  تهذهُامل الهمالث
ً
ػبـ أمشا

مثل هزه الجشائم بإرا اسجىب املعافشون املغادسون ، و  أي مىاد ملُذة أو ممىىنت

  ظِخهشغىن للغشامت والسجً.

 

 

 

 

 انعًالث األجُبٍت:
 

/الخشوج - بالهمالث ألاحىبُت ململىت جاًالهذ ولىً ًجب  ال ًىحذ ظلف مدذد  للذخٌى

إلانالن نً جلً الهمالث  لذي ظلؿاث الجماسن إرا واهذ هزه الهمالث جخجاوص مبلغ  

يي أو ما ٌهادلها. 31س111   دوالس أمٍش

ً الزًً ا - يي أو ما ٌهادلها  31س111ألهثر مً  نمالث أحىبُت بدىصتهمملعافٍش نىذ دوالس أمٍش

/الخشوج مً   للعم الجماسنًخهين نليهم إلانالن ننها لذي ًالهذ جا دخٌى
ً
ورلً وفلا

ت سكم )ل مىحب كاهىن مشاكبت بة م( الطادس 0804بىرًت ) 3521( للهام 35الئدت الىصاٍس

 م(  واللىائذ راث الطلت.0813بىرًت ) 3105لهام ضشف الهمالث  

-  
ً
ً الزًً  فان : للىائذوفلا /الخشوج مً  نمالث أحىبُت بدىصتهماملعافٍش نىذ الذخٌى

يي أو ما  31س111خجاوص بمبلغ ج تمهذهُ هلىدأو ، ظىاء واهذ ظىذاث  جاًالهذ  دوالس أمٍش

ورلً بخهبئت   باملؿاس/املُىاءلجماسن ًخهين نليهم الانالن ننها لذي معؤولي اٌهادلها 

  والخىكُو نلُه وحعلُمه للمىقف املخخظ. أماهتإلانالن نً الهملت ألاحىبُت بيل همىرج 

ظئلت نً الهمالث التي بدىصجه الاحابت نلى أ اإلنالن ًخهين نلى الصخظ الزي ًلىم ب -

 املعؤولين بيل ضذق.
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 انعًهت انتاٌالَذٌت:
 نىذباث  51س111هثر مً أنً الهملت الخاًالهذًت التي جبلغ كُمها إلانالن ًجب أن ًخم  -

ا  ، مُاهماس املغادسة مانذا أولئً الزًً ٌعافشون إلى حمهىسٍت الوط ، ، همبىدًا ، ماليًز

 باث. 511س111جاًالهذًت ال جخجاوص نً لهم بالعفش وبدىصتهم نملت وفُدىام خُث ٌعمذ 

 

 :االعفاء انضزٌبً
بي باليعهكام ًخم جؿبُم  - ً الزًً الانفاء الػٍش  ظله بدىصتهمبت للمعافٍش

ً
 كُمتها أكل مً  ا

ؿت:باث  01س111  ورلً شٍش

 ىمُت مهلىلت.جىىن الأن جىىن لالظخخذام الصخص ي ، وأن  (0)

  مللُذة.ملمىىنت أو الِعذ مً غمً العلو األامخهت أن جىىن هزه  (3)
 

 انسجاٌز ٔانتبع:
ت مدذدة - ُّ بغشع واملششوباث الىدىلُت لسجائش والخبغ لذخٌى اباليعبت  هىالً هم

ورلً نلى الانفاء مً الشظىم الجمشهُت غمً كائمت   مًملذسحت اظخخذام الصخص ي الا 

 : الىدى الخالي

  ؿت أن ال  السجائش مً همُت حشام مً  (351) أو /  ظُجاسة  (311) الـــــــ جخجاوص  شٍش

انتٕجّ سافز ْذِ انكًٍت ٌتٕجب عهى امليف حانت جتأس )ٔأو الخبغ للخذخين  ُجاس الع
 .(انإلعالٌ عُٓبُقطت انذخٕل نهخط األمحز 

 ( 0نذد )  ملششوباث الىدىلُت.مً ا لتر 

  بغؼ الىكش ورلً   -كؿو غُاسها العُاساث أو  مدشنال حشمل  و  –الامخهت الصخطُت

 املذة الضمىُت املعخخذمت فيها أو ملىُتها.نً ؾٌى 

 

 :انتانٍتبإدارة اجلًارك انتاٌالَذٌت عهى األرقاو مبزكش االتصاالث : ميكٍ نهًشٌذ يٍ املعهٕياث -

o :22 3 224 4003+  /   22 3 224 4000+   /   22 3 224 4001  ْاتف     + 

                      4002 224 3 22   /   +4001 224 3 22           + 

o 22 3 224 4005  :فاكس  + 

o ًَٔانربٌذ اإلنكرت: customs_clinic@customs.go.th   

o ٍ0021  )مً داخل جاًالهذ(: اخلط انساخ 
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