
พิธีการศุลกากร

ว่าด้วยการผ่านแดน

ทางอิเล็กทรอนิกส์



หลักการ
การผ่านแดนตามประกาศฉบับนี้เป็นการผ่านแดนตามความตกลง GATT 1994  ที่นอกเหนือจาก

การผ่านแดนตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางถนนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและ รัฐบาล
แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดังนั้น เมื่อผู้ขอผ่านแดนได้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรผ่านแดนตามประกาศ
ฉบับนี้แล้ว ย่อมไม่อาจขอเปลี่ยนการปฏิบัติพิธีการให้เป็นไปตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางถนนระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในทางกลับกัน หากได้ปฏิบัติพิธีการ
ให้เป็นไปตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางถนนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวแล้ว ก็ไม่อาจเปลี่ยนมาใช้การปฏิบัติพิธีการศุลกากรผ่านแดนตามประกาศฉบับนีไ้ด้



ของที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อท าการผ่านแดนจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
- ต้องมีบัญชีสินค้าส าหรับเรือหรืออากาศยาน หรือเอกสารการขนส่งระหว่างประเทศ หรือ 

ใบตราส่งสินค้าที่ระบุท่าหรือที่หรือสนามบินต้นทางและท่าหรือที่หรือสนามบินปลายทางที่อยู่นอก
ราชอาณาจักร

- บัญชีตู้คอนเทนเนอร์ (Container List) (ถ้ามี) ต้องระบุท่าหรือที่หรือสนามบินใน
ราชอาณาจักรที่จะท าการผ่านแดน

- บัญชีราคาสินค้าต้องระบุชื่อผู้ส่งสินค้าและผู้รับสินค้าอยู่นอกราชอาณาจักร 

เงื่อนไข



เงื่อนไข (ต่อ)
- ของผ่านแดนให้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรภายใน 30 วัน นับแต่วันที่น าของผ่านแดนเข้ามา

ในราชอาณาจักร ในกรณีที่ผู้ขอผ่านแดนไม่น าของออกไปนอกราชอาณาจักรภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง 
ให้ของนั้นตกเป็นของแผ่นดิน

- ในกรณีที่ผู้ขอผ่านแดนประสงค์จะเปลี่ยนการผ่านพิธีการศุลกากรจากการผ่านแดนเป็นการน าเข้า 
ต้องด าเนินการขอแก้ไขบัญชีสินค้าส าหรับเรือหรืออากาศยานหรือเอกสารการขนส่งระหว่างประเทศและใบตราส่ง
สินค้า ณ ด่านศุลกากรที่น าเข้า โดยปฏิบัติพิธีการน าเข้าพร้อมช าระอากร (หากมี) เท่านั้น ไม่สามารถใช้สิทธิ
ประโยชน์ตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องได้ รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและน าของ
นั้นออกไปจากอารักขาของศุลกากรให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วันนับแต่วันน าของผ่านแดนเข้ามาในราชอาณาจักร 
โดยให้ค านวณอากรตามสภาพแห่งของ ราคาศุลกากร และพิกัดอัตราศุลกากรที่เป็นอยู่ในเวลาที่น าของนั้นเข้ามาใน
ราชอาณาจักร และไม่สามารถส่งกลับเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐
กรณีที่ไม่สามารถด าเนินการภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ของนั้นตกเป็นของแผ่นดิน



- ขออนุมัติเป็นผู้ขอผ่านแดนตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ ณ ด่านศุลกากร
ใดๆ โดยพนักงานศุลกากรจะพิจารณาเสนอผู้อ านวยการส านักงานหรือด่านศุลกากร หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ให้ยื่นเฉพาะครั้งแรกเพียงครั้งเดียว

- ส าหรับผู้ที่เคยได้รับการอนุมัติเป็นผู้ขอผ่านแดนตามประกาศกรมศุลกากรที่ 
210/๒๕58 เรื่อง พิธีการศุลกากรว่าด้วยการผ่านแดน ลงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. ๒๕58 
ให้ยื่นเฉพาะแบบค าขอลงทะเบียนผู้ขอถ่ายล า-ผ่านแดนทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร 
(Paperless) ณ ส านักงานหรือด่านศุลกากรที่อนุมัติ

- มีชื่ออยู่ในใบตราส่งสินค้า หรือบัญชีสินค้าส าหรับเรือหรืออากาศยานหรือ
เอกสารการขนส่งระหว่างประเทศ เป็นผู้ท าการผ่านแดน

ผู้ขอผ่านแดน



ผู้ขอผ่านแดน (ต่อ)

- เมื่อได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ขอผ่านแดนแล้วพนักงานศุลกากรผู้พิจารณาเสนอจะบันทึกข้อมูล
การอนุมัติให้เป็นผู้ขอผ่านแดนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และผู้ขอผ่านแดนจะต้องด าเนินการ ดังนี้

(1) ต้องท าสัญญาประกันทัณฑ์บนตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ พร้อมกับวางเงินไว้เป็น
ประกันหรือวางหนังสือค้ าประกันของธนาคารในวงเงิน 1 ล้านบาท 

(2) ในกรณีที่ผู้ขอผ่านแดนไม่ประสงค์จะวางเงินไว้เป็นประกันหรือวางหนังสือค้ าประกัน
ของธนาคารตาม (1) ผู้ขอผ่านแดนจะต้องท าสัญญาประกันทัณฑ์บน ตามแบบแนบท้ายประกาศฯ
ณ ด่านศุลกากรที่มีการน าของผ่านแดนนั้นเข้ามาในราชอาณาจักร พร้อมกับวางเงินไว้เป็นประกัน หรือ 

วางหนังสือค้ าประกันของธนาคารในวงเงินคุ้มค่าภาษีอากรของของทั้งหมดส าหรับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร
ว่าด้วยการผ่านแดนแต่ละครั้ง 

ให้ผู้ขอผ่านแดนยื่นค าร้องขอคืนค้ าประกันต่อด่านศุลกากรที่ได้วางประกัน เมื่อมีการส่ง
ของผ่านแดนออกนอกราชอาณาจักรแล้ว กรมศุลกากรจะด าเนินการคืนค้ าประกันต่อไป



- ด าเนินการยื่นค าร้องการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือ
การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ กับระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร (Production 
System) ณ ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อท าการทดสอบระบบ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลและ/หรือการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ให้ยื่นเฉพาะ
ครั้งแรกเพียงครั้งเดียว

ผู้ขอผ่านแดน (ต่อ)



- การผ่านแดนสามารถผ่านเข้าและผ่านออกได้ ณ ด่านศุลกากร ที่มีการขนส่ง
โดยทางเรือ หรือทางอากาศยาน หรือทางบก  

- การผ่านแดนให้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรว่าด้วยการผ่านแดน ณ ด่านศุลกากร
ท่ีมีการน าของผ่านแดนนั้นเข้ามาในราชอาณาจักร โดยผู้ขอผ่านแดนต้องบันทึกรายละเอียด
เส้นทางที่ใช้ขนส่งของผ่านแดน ซึ่งระบุเส้นทางจากด่านศุลกากรที่น าเข้าถึงด่านศุลกากร
ท่ีส่งออกว่าจะใช้ถนนหมายเลขใด ช่วงใด และระยะเวลาการขนส่งโดยประมาณ ในช่องบันทึก
อื่นๆ (Remark) เช่น ระบุจังหวัดและเส้นทางระหว่างจังหวัดที่ผ่านจนถึงปลายทาง ในขณะ
ส่งข้อมูลใบขนสินค้าผ่านแดน

จุดผ่านแดนและเส้นทางการขนส่ง



- ใบขนสินค้าผ่านแดนแต่ละฉบับให้ใช้กับของผ่านแดนที ่น าเข้ามาโดย เรือ
ล าเดียวกัน และให้ใช้ได้ก ับเอกสารการขนส่งระหว่างประเทศหรือใบตราส่งที ่ระบุเมือง
ปลายทางต่างประเทศเดียวกันได้หลายฉบับ

- ให้ผู้ขอผ่านแดนจัดท าข้อมูลใบขนสินค้าผ่านแดนตามโครงสร้างมาตรฐาน
ท่ีกรมศุลกากรก าหนด และส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร 
ตามเอกสารแนบท้าย... 

- ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบความถูกต้องกับแฟ้มข้อมูลอ้างอิง 
ข้อมูลการอนุมัติ/อนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลบัญชีสินค้าส าหรับเรือหรือ
อากาศยาน หรือเอกสารการขนส่งระหว่างประเทศ

การท าใบขนสินค้าผ่านแดน



- กรณีตรวจพบข้อผิดพลาดในการตรวจสอบความถูกต้องกับแฟ้มข้อมูลอ้างอิง 
หรือแฟ้มข้อมูลการอนุมัติ/อนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
จะตอบรหัสข้อผิดพลาดกลับไปให้ ผู้ขอผ่านแดนต้องท าการแก้ไขข้อมูลและส่งข้อมูลที่แก้ไขแล้ว
เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร

- กรณีไม่พบข้อผิดพลาด ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะก าหนดเลขที่ใบขน
สินค้าผ่านแดนทางอิเล็กทรอนิกส์จ านวน 14 หลัก โดยหลักที่ 5 ของเลขที่ใบขนสินค้าผ่านแดน
มีค่าเป็น “๒” Transit และแจ้งเลขที่ใบขนสินค้าผ่านแดนทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ตอบกลับไปยัง
ผูข้อผ่านแดน

เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรตอบกลับเลขที่ ใบขนสินค้าผ่านแดนทาง
อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ขอผ่านแดนทราบ ถือเป็นการยื่นใบขนสินค้าผ่านแดนตามกฎหมายว่าด้วย
ศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับพิธีการศุลกากรแล้ว

การท าใบขนสินค้าผ่านแดน (ต่อ)



- ให้ผู้ขอผ่านแดนจัดท าข้อมูลใบเคลื่อนย้ายของผ่านแดน 
(Transition Control Message) ตามโครงสร้างมาตรฐานที่กรมศุลกากรก าหนด 
และส่ งข้อมูลทางอิ เล็ กทรอนิกส์ เข้ าสู่ ร ะบบคอมพิว เตอร์ของศุลกากร 
ตามเอกสารแนบท้าย

- ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบความถูกต้อง
กับแฟ้มข้อมูลอ้างอิง และข้อมูลใบขนสินค้าผ่านแดน

- กรณีตรวจพบข้อผิดพลาดในการตรวจสอบความถูกต้องกับ
แฟ้มข้อมูลอ้างอิง และข้อมูลใบขนสินค้าผ่านแดน ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
จะตอบรหัสข้อผิดพลาดกลับไปให้ ผู้ขอผ่านแดนต้องท าการแก้ไขข้อมูลและส่ง
ข้อมูลที่แก้ไขแล้วเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร 

การท าใบเคลื่อนย้ายของผ่านแดน 



- กรณีไม่พบข้อผิดพลาด ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
จะก าหนดเลขที่ใบเคลื่อนย้ายของผ่านแดนทางอิเล็กทรอนิกส์จ านวน 14 หลัก 
โดยหลักที่  ๕-8 ของเลขที่ใบเคลื่อนย้ายของผ่านแดน มีค่าเป็น “ZG24” 
= ใบเคลื่อนย้ายของผ่านแดนทางอิเล็กทรอนิกส์ และแจ้งเลขที่ใบเคลื่อนย้าย 
ของผ่านแดนทางอิเล็กทรอนิกส์ตอบกลับไปยังผู้ขอผ่านแดน

- เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรตอบกลับเลขที่ใบเคลื่อนย้าย
ของผ่านแดนทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ขอผ่านแดนทราบ ถือเป็นการยื่นใบเคลื่อนย้าย
ของผ่านแดนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับพิธีการ
ศุลกากรแล้ว

การท าใบเคลื่อนย้ายของผ่านแดน (ต่อ) 



- ให้ผู้ขอผ่านแดนแจ้งเลขที่ใบขนสินค้าผ่านแดนและเลขที่ใบเคลื่อนย้ายของผ่านแดน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อพนักงานศุลกากร เพื่อท าการตัดบัญชีใบเคลื่อนย้ายของผ่านแดน

- บันทึกผลการตรวจสอบในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร แล้วอนุญาตให้ท าการ
บรรทุก โดยมัดลวดประทับตราตะกั่ว กศก. ที่ประตูตู้สินค้าของยานพาหนะที่ใช้บรรทุกของผ่านแดนหรือที่
ประตูตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรทุกของผ่านแดนนั้น และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามระเบียบ ให้ผู้ขอผ่านแดน
น าของผ่านแดนนั้นพร้อมใบเคลื่อนย้ายของผ่านแดนทางอิเล็กทรอนิกส์ไปมอบให้ด่านศุลกากรที่ส่งออก 
เพ่ือส่งออกนอกราชอาณาจักรต่อไป

- ผู้ขอผ่านแดนแจ้งเลขที่ใบขนสินค้าผ่านแดน ให้ผู้ประกอบการท่าที่น าเข้าทราบ 
เพ่ือติดต่อรับของผ่านแดน 

พิธีการศุลกากรส าหรับของผ่านแดนที่น าเข้าทางเรือ



- เมื่อผู้ขอผ่านแดนได้น าของผ่านแดนจากท่าที่น าเข้าถึงด่านศุลกากรที่ส่งออกแล้ว 
ใหแ้สดงใบเคลื่อนย้ายของผ่านแดนทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อด่านศุลกากรทีส่่งออก

- พนักงานศุลกากรของด่านศุลกากรที่ส่งออกจะตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้าผ่านแดน
และใบเคลื่อนย้ายของผ่านแดนในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรแล้ว เมื่อพบว่าถูกต้องเรียบร้อยตรงกับ
ข้อมูลในใบขนสินค้าผ่านแดนและใบเคลื่อนย้ายของผ่านแดน จะบันทึกตัดบัญชีใบเคลื่อนย้ายของผ่านแดน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และอนุญาตให้น าของผ่านแดนผ่านสถานีของด่านศุลกากรที่ส่งออกหรือจุด รับ
ใบเคลื่อนย้ายของผ่านแดนทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ก าหนด

พิธีการศุลกากรส าหรับของผ่านแดนที่น าเข้าทางเรือ (ต่อ)



การตรวจและบรรทุกของผ่านแดน ณ สนามบินที่น าเข้า
ให้ผู้ขอผ่านแดนแจ้งเลขที่ใบขนสินค้าผ่านแดนและเลขที่ใบเคลื่อนยา้ยของผ่านแดนทาง

อิเล็กทรอนิกส์ต่อพนักงานศุลกากร เพื่อท าการตัดบัญชีใบเคลื่อนย้ายของผ่านแดน
(๑) เมื่อพนักงานศุลกากร ประจ าโรงพักสินค้าที่น าของผ่านแดนเข้ามา  ได้ตรวจสอบ

ข้อมูลใบขนสินค้าผ่านแดนในระบบคอมพิวเตอร์ของพบว่าถูกต้องครบถ้วนตรงกันแล้ว จะบันทึกผลการ
ตรวจสอบในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร และให้ผู้ขอผ่านแดนช าระค่าธรรมเนียมการใช้ดวงตราตะกั่ว 
กศก. ตามระเบียบ

(๒) ให้พนักงานศุลกากรมัดลวดประทับดวงตราตะกั่ว กศก. ที่หีบห่อทุกหีบห่อ เว้นแต่
สามารถบรรทุกหีบห่อทั้งหมดไว้ในรถบรรทุกชนิดตู้ทึบ (Closed Van) ในคราวเดียวกันก็ให้มัดลวดประทับ
ดวงตราตะกั่ว กศก. ที่ประตูรถบรรทุก และให้ผู้ขอผ่านแดนน าของผ่านแดนไปยังด่านศุลกากรท่ีจะส่งออกไป
นอกราชอาณาจักรโดยพลัน

พิธีการศุลกากรส าหรับของผ่านแดนที่น าเข้าทางสนามบิน



การตรวจและรับบรรทุกของผ่านแดน ณ ด่านศุลกากรที่ส่งออก 
(1) เมื่อผู้ขอผ่านแดนได้น าของผ่านแดนจากสนามบินที่น าเข้าถึงด่านศุลกากรท่ีส่งออก

แล้ว ให้แสดงใบเคลื่อนย้ายของผ่านแดนทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อด่านศุลกากรที่ส่งออก
(2) พนักงานศุลกากรของด่านศุลกากรที่ส่งออกจะตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้าผ่านแดน

และใบเคลื่อนย้ายของผ่านแดนในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรพบว่า ถูกต้องเรียบร้อยตรงกับข้อมูล
ในใบขนสินค้าผ่านแดนและใบเคลื่อนย้ายของผ่านแดน จะบันทึกตัดบัญชีใบเคลื่อนย้ายของผ่านแดน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และอนุญาตให้น าของผ่านแดนผ่านสถานีของด่านศุลกากรที่ส่งออกหรือจุดรับใบ
เคลื่อนย้ายของผ่านแดนทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ก าหนด

พิธีการศุลกากรส าหรับของผ่านแดนที่น าเข้าทางสนามบิน (ต่อ)



ในกรณีของผ่านแดนบรรทุกไปไม่หมดทั้งจ านวนในใบขนสินค้าผ่านแดนในคราวเดียวกัน 
ให้ผู้ขอผ่านแดนจัดท าใบเคลื่อนย้ายของผ่านแดนไปให้พนักงานศุลกากรผู้ตรวจปล่อยของ ณ ด่านศุลกากร
ที่น าของผ่านแดนเข้ามา เพื่อก ากับของผ่านแดนไปยังด่านศุลกากรปลายทางทุกครั้ง เม่ือมีการบรรทุกสินค้า
ท่ีเหลือจนครบจ านวนในใบขนสินค้าผ่านแดนแล้ว ให้พนักงานศุลกากรผู้ตรวจปล่อยของ ณ ด่านศุลกากร
ท่ีน าของผ่านแดนเข้ามา บันทึกผลการตรวจปล่อยในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร

ให้พนักงานศุลกากรผู้ตรวจปล่อยของ ณ ด่านศุลกากรปลายทางที่จะส่งของผ่านแดน
ออกนอกราชอาณาจักรบันทึกผลการตรวจปล่อยในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร ตามใบเคลื่อนย้าย
แต่ละฉบับในช่องหมายเหตุของใบขนสินค้าผ่านแดนที่ส่งในระบบคอมพิวเตอร์ตามวรรคหนึ่ง 

เมื่อของผ่านแดนมีการขนส่งออกนอกราชอาณาจักรจนครบจ านวนในใบขนสินค้า
ผ่านแดน ระบบจะรับบรรทุกให้โดยอัตโนมัติ

ของผ่านแดนบรรทุกไปไม่หมดทั้งจ านวน



ของผ่านแดนจะต้องอยู่ในอารักขาของศุลกากรนับแต่ผ่านเข้ามาตลอดไปจนกว่าของนั้น
จะผ่านพ้นออกนอกราชอาณาจักร โดยใหถ้ือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

- เมื่อได้ตรวจปล่อยของออกจากด่านศุลกากรต้นทางแล้ว ต้องขนย้ายของผ่านแดนให้ถึง
ด่านศุลกากรปลายทาง ภายใน ๗๒ ชั่วโมง

- ให้ปิดป้ายแสดงเครื่องหมายของผ่านแดนตามแบบที่ 451 ไว้ที่ยานพาหนะส าหรับใช้
ขนส่งของผ่านแดนให้เห็นได้ชัดเจน

- ในกรณีที่ด่านศุลกากรที่น าเข้ามรีะบบการตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ด้วยเครื่องเอกซเรย์ 
(X-RAY) ด่านศุลกากรที่น าเข้าจะท าการคัดเลือกตู้คอนเทนเนอร์ที่มีปัจจัยเสี่ยงท าการตรวจเอกซเรย์  

- ในกรณีที่มีการควบคุมการขนย้ายสินค้าด้วยระบบเทคโนโลยีที่กรมศุลกากรจะได้
ปรับปรุงหรือพัฒนาเพิ่มขึ้น ให้น าระบบการควบคุมด้วยเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้กับการควบคุมการขนย้าย
ของผ่านแดน ตามระเบียบ ค าสั่ง หรือตามความเหมาะสมด้วย

การควบคุมการขนย้ายของผ่านแดน



ของผ่านแดนจะต้องอยู่ในอารักขาของศุลกากรนับแต่ผ่านเข้ามาตลอดไปจนกว่าของนั้น
จะผ่านพ้นออกนอกราชอาณาจักร โดยใหถ้ือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

- เมื่อได้ตรวจปล่อยของออกจากด่านศุลกากรต้นทางแล้ว ต้องขนย้ายของผ่านแดนให้ถึง
ด่านศุลกากรปลายทาง ภายใน ๗๒ ชั่วโมง

- ให้ปิดป้ายแสดงเครื่องหมายของผ่านแดนตามแบบที่ 451 ไว้ที่ยานพาหนะส าหรับใช้
ขนส่งของผ่านแดนให้เห็นได้ชัดเจน

- ในกรณีที่ด่านศุลกากรที่น าเข้ามรีะบบการตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ด้วยเครื่องเอกซเรย์ 
(X-RAY) ด่านศุลกากรที่น าเข้าจะท าการคัดเลือกตู้คอนเทนเนอร์ที่มีปัจจัยเสี่ยงท าการตรวจเอกซเรย์  

- ในกรณีที่มีการควบคุมการขนย้ายสินค้าด้วยระบบเทคโนโลยีที่กรมศุลกากรจะได้
ปรับปรุงหรือพัฒนาเพิ่มขึ้น ให้น าระบบการควบคุมด้วยเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้กับการควบคุมการขนย้าย
ของผ่านแดน ตามระเบียบ ค าสั่ง หรือตามความเหมาะสมด้วย

การส่งของผ่านแดนกลับไปยังประเทศต้นทางหรือประเทศทีส่าม



- ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 หากผู้ขอผ่านแดนไม่สามารถจัดท าข้อมูลใบขนสินค้า
ผ่านแดนตามโครงสร้างมาตรฐานที่กรมศุลกากรก าหนด และส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์ของศุลกากรได้ ให้ผู้ขอผ่านแดนจัดท าใบขนสินค้าผ่านแดนตามแบบแนบท้ายประกาศฉบับนี้

- กรมศุลกากรจะผ่อนผันให้ผู้ขอผ่านแดนปฏิบัติตามข้อ 5.1 ได้ ตั้งแต่วันที่ 13 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕60 ถึง 31 ธันวาคม 2560

บทเฉพาะกาล



พิธีการศุลกากร

ว่าด้วยการถ่ายล า

ทางอิเล็กทรอนิกส์



หลักการ

การถ่ายล า หมายความว่า การถ่ายของจากยานพาหนะหนึ่งที่ขนส่งของเข้ามา

ในราชอาณาจักรไปยังอีกยานพาหนะหนึ่งที่ขนส่งของออกไปนอกราชอาณาจักร ภายใต้

การควบคุมของศุลกากร ในด่านศุลกากรแห่งเดียวกัน โดยมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของ

การขนส่งอยู่นอกราชอาณาจักร 



เนื่องจากพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ไม่มีก าหนดบทเฉพาะกาลในเรื่องระยะเวลาในการใช้กฎหมายใหม่กับของถ่ายล า-ผ่านแดน ที่น าเข้ามาก่อน 

จึงต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ดังนั้นของที่น าเข้าก่อนวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 จึงต้องส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ภายในสามสิบวันนับแต่

วันน าเข้า หากเกินก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ของนั้นจะตกเป็นของแผ่นดิน

ช่วงเวลารอยต่อ

1. ของถ่ายล า-ผ่านแดน น าเข้าวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ยังไม่ได้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร เมื่อถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ของนั้นน าเข้ามารวม 105 วัน ซึ่งของนั้นได้

ตกเป็นของตกค้างตามประกาศกรมศุลกากร ที่ 211/2558 หรือ ประกาศกรมศุลกากร ท่ี 210/2558 กรมศุลกากรจะด าเนินการกับของนั้นตามระเบียบว่าด้วยของตกค้าง

ต่อไป

2. ของถ่ายล า-ผ่านแดน น าเข้าวันที่ 1 กันยายน 2560 ยังไม่ได้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร เมื่อถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ของนั้นน าเข้ามารวม 74 วัน ของนั้นยังไม่

เป็นของตกค้าง ตามประกาศกรมศุลกากร ท่ี 211/2558 หรือ ประกาศกรมศุลกากร ท่ี 210/2558 ของนั้นยังไม่เป็นของตกค้างแม้เจ้าหน้าที่จะมีหนังสือแจ้งให้มาปฏิบัติพิธี

การก็ตาม และของนั้นจะตกเป็นของแผ่นดิน ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

3. ของถ่ายล า-ผ่านแดน น าเข้าวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ยังไม่ได้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร เมื่อถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ของนั้นน าเข้ามารวม 43 วัน ของนั้นจะตกเป็น

ของแผ่นดิน ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

4. ของถ่ายล า-ผ่านแดน น าเข้าวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ยังไม่ได้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร เมื่อถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ของนั้นน าเข้ามารวม 13 วัน ของนั้น

จะต้องส่งออกไปภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 หากยังไม่มีการส่งออก ของนั้นจะตกเป็นของแผ่นดิน ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560



ของที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อท าการถ่ายล าจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1 ต้องมีบัญชสีินค้าส าหรบัเรอืหรืออากาศยาน หรือเอกสารการขนสง่ระหว่างประเทศ หรือ ใบตราส่งสินค้าที่แจ้งท่าหรือสนามบินต้นทางและท่าหรือสนามบิน

ปลายทางที่อยู่นอกราชอาณาจักร

2 บัญชีตู้คอนเทนเนอร์ (Container List) (ถ้ามี) ต้องระบุท่าหรือสนามบิน   ถ่ายล าที่อยู่ในราชอาณาจักร

3 กรณีท่ีผู้ขอถ่ายล าไม่ใช่ตัวแทนเรือหรอืสายการบนิ ต้องมีชื่อผู้ขอถ่ายล าในบญัชีสนิค้าส าหรับเรือหรอือากาศยาน   

4 ของถ่ายล าให้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ น าของถ่ายล าเข้ามาในราชอาณาจักร

ในกรณีท่ีผู้ขอถ่ายล าไม่น าของออกไปนอกราชอาณาจักรภายในก าหนดเวลา ให้ของนั้นตกเปน็ของแผ่นดิน

5 ในกรณีท่ีผู้ขอถ่ายล าประสงค์จะเปลี่ยนการผ่านพิธีการศุลกากรจากการถ่ายล าเปน็การน าเข้า ต้องด าเนินการขอแกไ้ขบัญชีสนิค้าส าหรับเรือหรืออากาศ

ยานหรือเอกสารการขนส่งระหว่างประเทศและใบตราส่งสนิค้า ณ ด่านศุลกากรที่น าเข้า โดยปฏิบัติพิธกีารน าเข้าพร้อมช าระภาษีอากร (หากมี) เท่านั้น ไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์

ตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอืน่ที่เกี่ยวข้องได้ รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายอืน่ที่เกี่ยวข้องและน าของนั้นออกไปจากอารักขาของศุลกากรให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วันนับแต่วันน า

ของถ่ายล าเข้ามาในราชอาณาจักร โดยใหค้ านวณอากรตามสภาพแห่งของ ราคาศุลกากร และพิกัดอัตราศุลกากรท่ีเป็นอยู่ในเวลาที่น าของนั้นเข้ามาในราชอาณาจักร และไม่

สามารถส่งกลับเพื่อขอคืนอากรตาม มาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญตัิศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐

กรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ของนั้นตกเปน็ของแผ่นดิน

เงื่อนไขการถ่ายล า



ผู้ขอถ่ายล า ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

1. ขออนุมัติเป็นผู้ขอถ่ายล าตามแบบแนบท้ายประกาศ พร้อมแบบค าขอลงทะเบียนผู้ขอถ่ายล า-ผ่านแดนทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร 

(Paperless) ณ ส านักงานหรือด่านศุลกากรใดๆ โดยพนักงานศุลกากรจะพิจารณาเสนอผู้อ านวยการส านักงานหรือด่านศุลกากร เพื่อ

พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ให้ยื่นเฉพาะครั้งแรกเพียงครั้งเดียว 

ส าหรับผู้ที่เคยได้รับการอนุมัติเป็นผู้ขอถ่ายล าตามประกาศกรมศุลกากรที่ 211/2558 เรื่อง พิธีการศุลกากรว่าด้วยการถ่ายล า ลงวันที่ 30 

กันยายน พ.ศ. 2558 ให้ยื่นเฉพาะแบบค าขอลงทะเบียนผู้ขอถ่ายล า-ผ่านแดนทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) ณ ส านักงาน

หรือด่านศุลกากรที่อนุมัติ

เมื่อได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ขอถ่ายล าแล้วพนักงานศุลกากรผู้พิจารณาเสนอจะบันทึกข้อมูลการอนุมัติให้เป็นผู้ขอถ่ายล าในระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ และผู้ขอถ่ายล าจะต้องด าเนินการ ดังนี้

(1) ต้องท าสัญญาประกันทัณฑ์บนตามแบบแนบท้ายประกาศนี้พร้อมกับวางเงินไว้เป็นประกันหรือวางหนังสือค้ าประกันของธนาคารใน

วงเงิน 1 ล้านบาท ยกเว้นผู้ขอถ่ายล าที่เป็นตัวแทนเรือหรือตัวแทนอากาศยาน



ผู้ขอถ่ายล า ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (ต่อ)

(3) ส าหรับผู้น าของเข้า ผู้ส่งของออก ระดับมาตรฐานเออีโอ หรือตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ เมื่อได้รับอนุมัติให้เป็นผู้

ขอถ่ายล าสามารถใช้หลักประกันในการเป็นผู้น าของเข้า ผู้ส่งของออก ระดับมาตรฐานเออีโอ หรือตัวแทนออกของระดับมาตรฐาน

เออีโอ แทนการวางเงินหรือหลักประกันของผู้ขอถ่ายล า

(2) ในกรณีที่ผู้ขอถ่ายล าไม่ประสงค์จะวางเงินไว้เป็นประกันหรือวางหนังสือค้ าประกันของธนาคารตาม (1) ผู้ขอถ่ายล าจะต้องท า

สัญญาประกันทัณฑ์บน ตามแบบแนบท้าย  ประกาศฯ ณ ด่านศุลกากรที่มีการน าของถ่ายล านั้นเข้ามาในราชอาณาจักร พร้อมกับ

วางเงินไว้เป็นประกันหรือวางหนงัสอืค้ าประกันของธนาคารในวงเงนิคุ้มค่าภาษอีากรของของทั้งหมดส าหรับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร

ว่าด้วยการถ่ายล าแต่ละครั้ง

ให้ผู้ขอถ่ายล ายื่นค าร้องขอคืนค้ าประกันต่อด่านศุลกากรที่ได้วางประกัน เมื่อมีการส่งของถ่ายล าออกนอกราชอาณาจักรแล้ว กรม

ศุลกากรจะด าเนินการคืนค้ าประกันต่อไป

2 ด าเนินการยื่นค าร้องการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ กับระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร 

(Production System) ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ ณ ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อท าการทดสอบระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล

และ/หรือการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ให้ยื่นเฉพาะครั้งแรกเพียงครั้งเดียว



การก าหนดด่านศุลกากรที่จะถ่ายล า

การถ่ายล าสามารถท าได้ โดยการถ่ายของจากยานพาหนะหนึ่งที่ขนส่งของเข้ามาใน

ราชอาณาจักรไปยังอีกยานพาหนะหนึ่งที่ขนส่งของออกไปนอกราชอาณาจักร ภายในด่านศุลกากรแห่งเดียวกัน 

การขนของถ่ายล าขึ้นพักไว้บนบก

การน าของถ่ายล าเข้ามา ผู้รับขนส่งสินค้าหรือตัวแทนเรือจะต้องแยกบัญชีสินค้าส าหรับเรือ (Manifest) ของของถ่ายล าไว้

ต่างหากออกจากบัญชีสินค้าส าหรับเรือของของน าเข้า 

ให้เก็บของถ่ายล าในโรงพักสินค้าหรือที่มั่นคง ให้เป็นสัดส่วนเหมาะสม ไม่ปะปนกับสินค้าน าเข้าอื่นๆ เพื่อให้พนักงานศุลกากร

สามารถควบคุมและตรวจสอบได้โดยง่าย

การน าของถ่ายล าเข้ามาทางอากาศยานหรือทางบก ให้ปฏิบัติตามวรรคแรกและวรรคสอง โดยอนุโลม



ในกรณีท่ียังไม่อาจยื่นใบขนสินค้าถ่ายล าได้ และผู้ขอถ่ายล าประสงค์จะขอถ่ายล าออกจากเรือ เพื่อรอรับการรับบรรทุกออกไปนอก

ราชอาณาจักร ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1) ของถ่ายล าที่เป็นของกองหรือมิได้บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ 

ใหเ้ก็บวางของถ่ายล าในโรงพักสินค้าไม่ปะปนกับของน าเข้าอื่นๆ

การตรวจนับจ านวนหีบห่อของถ่ายล าที่ขนถ่ายจากเรือเข้าเก็บไว้ในโรงพักสินค้าให้ตรงตามบัญชีสินค้า ให้อยู่ในความ

ควบคุมดูแลของหน่วยงานศุลกากรที่ก ากับเรือ โดยมีหน้าที่ในการตรวจสอบรายการตรวจนับหีบห่อ (Tally Sheet) ของพนักงานโรงพักสินค้าและของ

ตัวแทนเรือว่าของถ่ายล าได้ขนข้ึนและเก็บในโรงพักสินค้าถูกต้องตามบัญชีสินค้าส าหรับของถ่ายล าหรือไม่ มีขาดหรือเกินหรือไม่ประการใด ถ้ามีการขนข้ึน

ขาดหรือเกิน ให้จดบันทึกไว้ในเอกสารรายการตรวจนับหีบห่อ (Tally Sheet) และให้ตัวแทนเรือส่งข้อมูลแก้ไขบัญชีสินค้าส าหรับของถ่ายล าให้ถูกต้อง 

กรณีหีบห่อช ารุดหรือแตกหักเสียหาย การเปิดหีบห่อเพื่อส ารวจรายการแตกหักเสียหาย ให้กระท าต่อหน้าตัวแทนเรือผู้รับขน 

พนักงานศุลกากรประจ าโรงพักสินค้าที่ของถ่ายล านั้นเก็บรักษาอยู่ และผู้ที่มีชื่อระบุในเอกสารการขนส่งระหว่างประเทศหรือใบตราส่งหรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมาย 

ของถ่ายล าที่น าเข้าทางเรือ



(2) ของถ่ายล าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์
(2.๑) ให้ตัวแทนเรือแยกบัญชีของถ่ายล าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ไว้ต่างหากจากบัญชีของน าเข้าทั่วไป และแจ้งหมายเลขดวงตราประทับ 

(SEAL) ของบริษัทเรือส าหรับตู้คอนเทนเนอร์แต่ละตู้ (ถ้ามี) ในบัญชีตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อประกอบการควบคุมตรวจสอบ การเก็บรักษา และการ

ขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ภายในเขตท่า

(2.๒) ของถ่ายล าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ ที่บรรจุของขาเข้าหลายผู้รบัตราส่ง (ตู้ Less Container Load: LCL) ให้เก็บวางของ

ถ่ายล าในโรงพักสินค้าให้เป็นสัดสว่น ไม่ปะปนกับของน าเข้าอืน่ๆ

(2.๓) ของถ่ายล าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ ที่บรรจุของขาเข้าผู้รับตราส่งรายเดียว (ตู้ Full Container Load: FCL) เมื่อขนถ่ายตู้

คอนเทนเนอร์ซึ่งบรรจุของถ่ายล าลงจากเรอืแล้ว ให้เก็บให้เป็นสัดส่วนเหมาะสม ไม่ปะปนกบัของน าเข้าอื่นๆ

ของถ่ายล าที่น าเข้าทางเรือ (ต่อ)

ของถ่ายล าที่น าเข้าทางอากาศยานหรือทางบก ให้ปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์ของถ่ายล าที่น าเข้าทางเรือ โดยอนุโลม



(๑) ใบขนสินค้าถ่ายล าแต่ละฉบับให้ใช้กับของถ่ายล าที่น าเข้ามาโดยเรือล าเดียวกัน และให้ใช้ได้กับ

เอกสารการขนส่งระหว่างประเทศหรือใบตราส่งที่ระบุเมืองปลายทางต่างประเทศเดียวกันได้หลายฉบับ

(๒) ให้ผู้ขอถ่ายล าจัดท าข้อมูลใบขนสินค้าถ่ายล าตามโครงสร้างมาตรฐานที่กรมศุลกากรก าหนด และ

ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร ตามเอกสารแนบท้าย...

(๓) ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบความถูกต้องกับแฟ้มข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลการอนุมัติ/

อนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลบัญชีสินค้า ส าหรับเรือหรืออากาศยาน ดังนี้

การท าใบขนสินค้าถ่ายล า

(๓.1) ประเภทของกระบวนการ (Processing Indicator) มีค่าเป็น 28 = Transshipment (ถ่ายล า)         

(๓.๒) ประเภทการถ่ายล า (Transshipment Type) มีค่าเป็น 1= การถ่ายล าในด่านศุลกากรเดียวกัน

(๓.๓) เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของผู้ขอถ่ายล า (Transshipment Applicant)

(๓.4) ประเภทการขนถ่าย (Cargo Movement) มีค่าเป็น 3 = Transshipment (ขนถ่ายของถ่ายล า)

(๓.5) ช่ือผู้ขาย/ช่ือผู้ส่งสินค้าในต่างประเทศ (Shipper Name) 

(๓.6) ประเทศของผู้ส่งสินค้าในต่างประเทศ (Shipper Country Code) 

(๓.7) ช่ือผู้ซ้ือ/ช่ือผู้รับสินค้าในต่างประเทศ (Consignee Name)

(๓.8) ประเทศผู้รับสินค้าในต่างประเทศ (Consignee Country) 

(๓.9) เลขที่ใบตราส่งสินค้าขาเข้า (Bill of Lading) 

(๓.10) หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ (Container Number) (เฉพาะทางเรือ)

(๓.11) จ านวนหีบห่อของสินค้า (Total Package Amount) 

(๓.12) หน่วยของหีบห่อ (Total Package Unit Code) 

(๓.13) รหัสโกดังหรือสถานที่เก็บของ (Shed Number)/รหัสโรงพักสินค้าหรือสถานที่ตรวจปล่อยของ (Release Port)

(๓.14) รหัสท่าหรือสนามบิน ที่ท าการขนถ่ายของถ่ายล าเข้ามาในราชอาณาจักร (Port of Discharge)/

รหัสท่าหรือสนามบิน ที่จะท าการขนถ่ายของถ่ายล าออกไปนอกราชอาณาจักร (Port of Loading) 



การท าใบขนสินค้าถ่ายล า (ต่อ)

(๔) กรณีตรวจพบข้อผิดพลาดในการตรวจสอบความถูกต้องกับแฟ้มข้อมูลอ้างอิง 

ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตอบรหัสข้อผิดพลาดกลับไปให้ ผู้ขอถ่ายล าต้องท าการแก้ไขข้อมูลและ

ส่งข้อมูลที่แก้ไขแล้วเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร

(๕) กรณีไม่พบข้อผิดพลาด ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะก าหนดเลขที่ใบขนสินค้า

ถ่ายล าทางอิเล็กทรอนิกส์จ านวน 14 หลัก โดยหลักที่ 5 ของเลขที่ใบขนสินค้าถ่ายล า มีค่าเป็น “8” 

Transshipment และแจ้งเลขที่ใบขนสินค้าถ่ายล าทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ตอบกลับไปยังผู้ขอถ่ายล า

เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรตอบกลับเลขที่ใบขนสินค้าถ่ายล าทางอิเล็กทรอนิกส์

ให้ผู้ขอถ่ายล าทราบ ถือเป็นการยื่นใบขนสินค้าถ่ายล าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่นที่

เก่ียวข้องกับพิธีการศุลกากรแล้ว 



กรณีที่คอมพิวเตอร์ขัดข้อง

กรณีที่คอมพิวเตอร์ขัดข้องให้ปฏิบัติตามประกาศกรมศุลกากรกรณีการปฏิบัติ

พิธีการศุลกากรกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบไฟฟ้าของศุลกากรขัดข้อง 

(๑) การถ่ายล าของท่ีเก็บวางในโรงพักสนิค้าอันไดร้ับอนุมตัิ

(1.1) ให้ผู้ขอถ่ายล าแจ้งเลขที่ใบขนสินค้าถ่ายล าทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อพนักงานศุลกากร 

(1.2) เมื่อพนักงานศุลกากรประจ าเรือขาเข้าของท าเนียบท่าเรือที่น าของถ่ายล าเข้ามา ได้ตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้าถ่ายล า

ในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร และตรวจสอบเครื่องหมาย เลขหมาย จ านวนและลักษณะหีบห่อแล้ว พบว่าถูกต้องครบถ้วนตรงกัน ให้พนักงานศุลกากร

บันทึกผลการตรวจสอบในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร แล้วอนุญาตให้ท าการบรรทุก โดยมัดลวดประทับดวงตราตะกั่ว กศก. ที่ประตูตู้สินค้าของ

ยานพาหนะที่ใช้บรรทุกของถ่ายล า หรือที่ประตูตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรทุกของถ่ายล านั้น และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามระเบียบ เว้นแต่กรณีถ่ายล าที่

หน่วยงานศุลกากรต้นทางและหน่วยงานศุลกากรปลายทางอยู่ในบริเวณเดียวกัน ไม่ต้องมัดลวดประทับดวงตราตะกั่ว กศก. จากนั้นผู้ขอถ่ายล าน าของถ่ายล า

นั้นไปยังหน่วยงานศุลกากรประจ าเรือขาออกเพื่อให้พนักงานศุลกากรประจ าเรือขาออกตรวจสอบ 

พิธีการศุลกากรส าหรับของถ่ายล าที่น าเข้าทางเรือ



(1.3) ให้ผู้ขอถ่ายล าแจ้งเลขที่ใบขนสินค้าถ่ายล าทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อพนักงานศุลกากรประจ าเรือขาออก เมื่อพนักงาน

ศุลกากรตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้าถ่ายล าในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร และตรวจสอบเครื่องหมาย เลขหมาย จ านวนและลักษณะหีบห่อ

และดวงตราตะกั่ว กศก. (ถ้ามี) แล้ว พบว่าถูกต้องครบถ้วนตรงกัน ให้บันทึกผลการตรวจของถ่ายล าทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(1.4) การรับบรรทุกของถ่ายล า เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรได้รับข้อมูลรายงานยานพาหนะออกจริงและ

ข้อมูลบัญชีสินค้าของถ่ายล าขาออกแล้ว ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบประมวลผลกับข้อมูลรายงานเรือออกและบัญชีสินค้า

ส าหรับเรือขาออกส าหรับของถ่ายล า เมื่อพบว่าถูกต้องตรงกันระบบจะปรับสถานะการรับบรรทุกในข้อมูล ใบขนสินค้าถ่ายล า และแจ้งกลับผู้ส่ง

ข้อมูลใบขนสินค้าถ่ายล า ให้ทราบว่า “Goods Loaded” ถือเป็นการรับบรรทุกของถ่ายล าแล้ว

พิธีการศุลกากรส าหรับของถ่ายล าที่น าเข้าทางเรือ (ต่อ)

(2) การถ่ายล าของที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์

(2.1) กรณีถ่ายล าตรงจากเรอืล าที่บรรทุกของเข้ามาไปยงัเรือล าที่บรรทุกของออกไป เมื่อผู้ขอถ่ายล าแจ้งเลขที่ใบขนสินค้าถ่ายล าทางอิเล็กทรอนิกสแ์ล้ว พนักงานศุลกากรประจ าท าเนียบท่าเรือ

นั้นจะท าการตรวจสอบจ านวน หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ และหมายเลขดวงตราประทับ (SEAL) ของบรษิัทเรอื ใหถู้กตอ้งตรงตามข้อมลูใบขนสนิค้าถ่ายล าในระบบคอมพิวเตอรข์องศุลกากร 

และให้บันทึกผลการตรวจของถ่ายล าทางอิเลก็ทรอนิกส์ เพื่อรับบรรทุกของถ่ายล าในระบบคอมพิวเตอรข์องศุลกากรตอ่ไป และให้ผู้ขอถ่ายล าช าระค่าธรรมเนียมการใชด้วงตราตะกั่ว 

กศก. ตามระเบียบ โดยให้พนักงานศุลกากรมัดลวดประทับดวงตราตะกัว่ กศก. ที่ประตูตู้คอนเทนเนอร์ เว้นแต่กรณีถ่ายล าที่หน่วยงานศุลกากรต้นทางและหน่วยงานศุลกากรปลายทาง

อยู่ในบริเวณเดียวกัน ไม่ต้องมัดลวดประทับดวงตราตะกั่ว กศก. ที่ประตูตู้คอนเทนเนอร์

(2.2) กรณีของถ่ายล าที่ต้องขนข้ึนพักไว้บนบกก่อน ให้ด าเนินการ ตามข้อ 3.๕.๑ (2) กรณีไม่มีดวงตราประทับ (SEAL) ของบริษัทเรือ หรือดวงตราประทับ (SEAL) ของบริษัทเรือ 

มีสภาพไม่สมบูรณ์ ให้บริษัทเรือหรือตัวแทนเรอืน าดวงตราประทับ (SEAL) ของบริษัทเรือมาด าเนนิการประทับตราให้เรยีบร้อย 

เมื่อเรือล าที่จะรับบรรทุกของถ่ายล าเข้ามาและผู้ขอถ่ายล าได้แจ้งเลขท่ีใบขนสนิค้าถ่ายล าทางอิเลก็ทรอนิกสแ์ล้ว พนักงานศุลกากรจะด าเนินการตามข้อ 3.8 (2.1)



พิธีการศุลกากรส าหรับของถ่ายล าที่น าเข้าทางเรือ (ต่อ)

(๓) ของถ่ายล ารับบรรทุกไปไม่หมดทั้งจ านวน

ในกรณีของถ่ายล ารับบรรทุกไปไม่หมดทั้งจ านวนในใบขนสินค้าถ่ายล าในคราว

เดียวกัน ให้ผู้ขอถ่ายล าพบพนักงานศุลกากรผู้ตรวจปล่อยของ ณ ท่าที่ส่งออก เพื่อขออนุญาตส่งของถ่าย

ล าออกไปนอกราชอาณาจักรเพียงบางส่วน 

เมื่อพนักงานศุลกากรผู้มีอ านาจหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ได้รับค าร้องแล้ว จะท าการ

ตัดบัญชีรับบรรทุกแบบ Manual จนครบจ านวนตามข้อมูลในใบขนสินค้าถ่ายล า



พิธีการศุลกากรส าหรับของถ่ายล าที่น าเข้าทางสนามบิน

การถ่ายล าทางอากาศยาน ภายในเขตสนามบินแห่งเดียวกันและภายในเขต

โรงพักสินค้าเดียวกัน
(1) ให้ผู้ขอถ่ายล าแจ้งเลขที่ใบขนสินค้าถ่ายล าทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อพนักงานศุลกากรเพื่อท าการตรวจสอบของถ่ายล า

(2) เมื่อพนักงานศุลกากรตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้าถ่ายล าในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร และตรวจสอบเครื่องหมาย 

เลขหมาย จ านวนและลักษณะหีบห่อแล้ว พบว่าถูกต้องครบถ้วนตรงกันแล้ว จะบันทึกผลการตรวจสอบในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรแล้วอนุญาต

ให้ท าการเคลื่อนย้ายของถ่ายล าไปยังอากาศยานที่จะส่งของถ่ายล าออกไปนอกราชอาณาจักร

(3) ให้ผู้ขอถ่ายล าเป็นผู้รับผิดชอบในการเคลื่อนย้ายของถ่ายล า ไปยังอากาศยานที่จะส่งของถ่ายล าออกไปนอก

ราชอาณาจักร

(4) การรับบรรทุกของถ่ายล า ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบข้อมูลบัญชีสินค้าส าหรับอากาศยานขาออก

ส าหรับของถ่ายล า กับข้อมูลรายงานอากาศยานออกและข้อมูลใบขนสินค้าถ่ายล าในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร หากพบว่าถูกต้องตรงกันระบบจะ

ปรับสถานะการรับบรรทุกในใบขนสินค้าถ่ายล า และแจ้งกลับผู้ส่งข้อมูลใบขนสินค้าถ่ายล า ให้ทราบว่า “Goods Loaded” ถือเป็นการรับบรรทุกของ

ถ่ายล าแล้ว



(5) กรณีข้อมูลรายงานยานพาหนะออกจรงิ กับข้อมลูใบขนสินค้าถ่ายล า

ขาออกในระบบคอมพิวเตอรข์องศุลกากรไม่ถูกตอ้งตรงกัน เนื่องจากมกีารเปลีย่นแปลงเที่ยวบิน (Change Flight)

ที่ท าการขนถ่ายของถ่ายล าออกไปนอกราชอาณาจักรต่างจากเที่ยวบินที่ยื่นในใบขนสนิค้าถ่ายล าในครั้งแรก

(5.1) กรณีผู้ขอถ่ายล าได้มีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบนิ โดยไม่เปลี่ยนโรงพักสนิค้าที่ขนถ่ายของถ่ายล าขึ้นอากาศยาน

(5.1.1) เมื่อผู้ขอถ่ายล าน าของถ่ายล าตามใบตราส่ง (Master Air Waybill /House Air Waybill) ไปในเที่ยวบินอื่น หรือเที่ยวบินเดิมในวันถัดไป  ให้ตัวแทนอากาศยาน

ผู้ส่ง

ข้อมูลรายงานยานพาหนะออก มีหน้าที่จัดท าข้อมูลการเปลี่ยนแปลงแกไ้ขเที่ยวบิน (Flight Maintenance Message) โดยระบุเลขท่ีใบตราส่ง (Master Air Waybill + House Air 

Waybill) และแจ้งว่า เที่ยวบิน/วันที่เท่ียวบินเดิม (Flight NO / Departure Date) ได้ขอแก้ไขเป็น เที่ยวบิน/วันที่เท่ียวบินใด และเป็นผู้ส่งข้อมูลการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว พร้อมลง

ลายมือชื่ออเิล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอรข์องศุลกากร

(5.1.2) ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบประมวลผลกบัข้อมูลรายงานอากาศยานออกและข้อมูลใบขนสินค้าถ่ายล าในระบบคอมพิวเตอรข์องศุลกากร เมื่อ

พบว่าถูกต้องตรงกนัระบบจะปรบัสถานะการรบับรรทุกในข้อมูลใบขนสินค้าถ่ายล า และแจ้งกลับผู้ส่งข้อมูล “Goods Loaded” ถือเป็นการรับบรรทุกของถ่ายล าแลว้

(5.๒) กรณีผู้ขอถ่ายล ามีความประสงค์จะท าการเปลีย่นแปลงเที่ยวบินที่จะบรรทุกของถ่ายล าออกไปนอกราชอาณาจักร และจะน าของออกจากโรงพักสนิค้าหนึ่งไปยังอีกโรงพัก

สินค้าหนึ่งภายในสนามบินเดยีวกนั เพื่อท าการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินที่จะบรรทุกของถ่ายล าออกไปนอกราชอาณาจักร

(5.2.1) ให้ผู้ขอถ่ายล ายื่นค าร้องขอเปลีย่นเที่ยวบนิ ต่อหน่วยบริการศุลกากร ณ สนามบินศุลกากรท่ีระบรุหสัสถานที่รับบรรทุกของดังกลา่ว ก่อนท าการเปลี่ยนแปลง โดยให้แจ้งขอ

ยกเลิกเลขท่ีใบตราส่ง (Master Air Waybill + House Air Waybill) และเที่ยวบิน/วันที่เท่ียวบินเดิม (Flight NO / Departure Date) เพื่อให้พนักงานศุลกากรตรวจสอบและ

แก้ไขข้อมูลในใบขนสินค้าถ่ายล าใหถู้กต้อง

(5.2.2) ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบประมวลผลกับข้อมูลรายงานอากาศยานออกและข้อมูลใบขนสินค้าถ่ายล าในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร เมื่อพบว่าถูกตอ้ง

ตรงกันระบบจะปรับสถานะการรบับรรทุกในข้อมลูใบขนสินค้าถ่ายล า และแจ้งกลับผู้สง่ข้อมูล “Goods Loaded” ถือเป็นการรับบรรทุกของถ่ายล าแล้ว

พิธีการศุลกากรส าหรับของถ่ายล าที่น าเข้าทางสนามบิน (ต่อ)



พิธีการศุลกากรส าหรับของถ่ายล าที่น าเข้าทางสนามบิน (ต่อ)

(6) กรณีข้อมูลบัญชีสินค้าส าหรับอากาศยานขาออกส าหรับของถ่ายล า กับข้อมูลรายงาน

อากาศยานออกและข้อมูลใบขนสินค้าถ่ายล าในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรไม่ถูกต้องตรงกัน เนื่องจากมี

การขนถ่ายของถ่ายล าไปเพียงบางส่วน (Partial Shipment) 

(6.1) ให้ผู้ขอถ่ายล ายื่นค าร้องขออนุญาตขอถ่ายล าออกไปนอกราชอาณาจักรเพียงบางส่วน

(6.2) เมื่อพนักงานศุลกากรที่มีอ านาจหน้าที่หรือที่ได้รับมอบหมายรับค าร้องแล้วจะท าการตัดบัญชีรับบรรทุกแบบ 

Manual โดยจับคู่กับบัญชีสินค้าถ่ายล าส าหรับอากาศยานขาออกของแต่ละเที่ยวบินที่ท าการขนถ่ายของถ่ายล า

ไปเพียงบางส่วนจนครบจ านวนตามข้อมูลใบขนสินค้าถ่ายล า 



การถ่ายล าภายในเขตสนามบินศุลกากรแห่งเดียวกันแต่โรงพักสินค้าที่ขนส่งของถ่ายล าเข้ามากับ

โรงพักสินค้าที่ขนส่งของถ่ายล าออกไปต่างโรงพักสินค้ากัน ให้ปฏิบัติ เช่นเดียวกับข้อ ๓.๙.๑ โดยอนุโลม โดยให้ผู้ขอ

ถ่ายล ามีหน้าที่รับผิดชอบและก ากับของถ่ายล าที่ท าการขนย้ายนั้น

(1) ในการเคลื่อนย้ายของถ่ายล าออกจากโรงพักสินค้าต้นทางให้ผู้ประกอบการโรงพักสินค้าท า

การตรวจสอบและบันทึกการเคลื่อนย้ายของออกจากโรงพักสินค้าด้วย

(2) เมื่อของถ่ายล าเคลื่อนย้ายมาถึงโรงพักสินค้าปลายทางที่จะขนถ่ายของถ่ายล าออกไปนอก

ราชอาณาจักร ให้ผู้ประกอบการโรงพักสินค้าท าการตรวจสอบและบันทึกการรับสินค้าด้วย

การถ่ายล าภายในเขตสนามบินศุลกากรแห่งเดียวกันแต่ต่างโรงพักสินค้า



พิธีการศุลกากรส าหรับของถ่ายล าที่น าเข้าทางบก

ให้ปฏิบัติพิธีการเช่นเดียวกับพิธีการศุลกากรที่น าเข้าทางเรือโดยอนุโลม

การตรวจค้นของถ่ายล า

ของถ่ายล าพนักงานศุลกากรจะตรวจเฉพาะเครื่องหมาย เลขหมาย จ านวนและลักษณะหีบห่อ

พนักงานศุลกากรสามารถตรวจค้นของถ่ายล าได้ โดยไม่ต้องมีหมายค้น ดังนี้

พนักงานศุลกากรมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า  

(1) ของนั้นมีไว้เพื่อใช้ในการก่อการร้ายหรือเก่ียวเนื่องกับการก่อการร้าย

(2) ชนิดแห่งของหรือการขนส่งหรือการขนถ่ายดังกล่าว อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคง สันติภาพ และความปลอดภัยระหว่างประเทศ

(3) มีการแสดงถิ่นก าเนิดเป็นเท็จ

(4) เป็นของผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการผ่านแดนหรือการถ่ายล า

กรณีผู้ขอถ่ายล าไม่มาร่วมกันตรวจสอบของถ่ายล า กรมศุลกากรจะเก็บของถ่ายล านั้นไว้ในอารักขา เมื่อพ้นก าหนด 30 วันนับแต่วันที่ของถ่ายล าเข้ามาในราชอาณาจักร 

ของถ่ายล านั้นจะตกเป็นของแผ่นดิน ตามมาตรา ๑๐๒ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ และกรมศุลกากรจะด าเนินการตามกฎหมายต่อไป



การเปลี่ยนแปลงภาชนะบรรจุของถ่ายล า

ในกรณีหีบห่อภาชนะบรรจุของถ่ายล าแตก หรือช ารุด เพื่อความสะดวกหรือความเหมาะสม

ในการขนส่ง ให้ผู้ขอถ่ายล ายื่นค าร้องขอแก้ไขข้อมูลต่อผู้อ านวยการส านักงานศุลกากรหรือ   

นายด่านศุลกากร เพื่อพิจารณาให้เปลี่ยนภาชนะบรรจุของเพื่อประโยชน์ในการขนส่ง โดย

ให้พนักงานศุลกากรควบคุมตรวจนับจ านวนสินค้าในหีบห่อ ควบคุมการซ่อมแซม หรือ

เปลี่ยนหีบห่อภาชนะบรรจุใหม่ และเมื่อได้ด าเนินการแล้ว พนักงานศุลกากรจะบันทึกแก้ไข

ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร  



กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสัยอย่างใดๆ ที่มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนยานพาหนะหรือภาชนะที่บรรจุสินค้าระหว่างการขนส่ง

ของถ่ายล า ให้ผู้ขอถ่ายล าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเพื่อเป็นหลักฐาน พร้อมกับยื่นค าร้องขอแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าถ่ายล า เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ให้ด าเนินการตามที่เห็นสมควร

การขนย้ายของถ่ายล ากรณีเกิดอุบัติเหตุ

การขนส่งของถ่ายล ากลับไปยังประเทศต้นทางหรือประเทศที่สาม

กรณีของถ่ายล าที่น าผ่านเข้ามาในราชอาณาจักร หากมีความประสงค์จะส่งกลบัไปยงัประเทศต้นทางหรือประเทศที่สาม ให้ผู้ขอถ่ายล ายื่นค าร้องขอ

แก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าถ่ายล าต่อผู้อ านวยการส านักงานศุลกากรหรือนายด่านศุลกากรเพื่อพิจารณาอนมุัตใิห้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรตามที่

ร้องขอต่อไปได ้โดยให้ใช้ใบขนสินค้าถ่ายล าฉบับเดิม       



ผู้ขอถ่ายล าต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ก าหนดข้อห้ามหรือข้อจ ากัดส าหรับการน าผ่าน รวมถึงประกาศที่ออก

ตามความในกฎหมายดังกล่าวด้วย ดังนี้

พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 

พ.ศ. 2490

พระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้

ในการสงคราม พ.ศ. 2495

พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507

พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518

พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

ข้อห้ามหรือข้อจ ากัดส าหรับการน าผ่าน

พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่ง

สินค้า (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558

พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558

พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. 2558

พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558

พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559

ในกรณีที่มีการประกาศใช้กฎหมายอื่นๆ เกี่ยวกับข้อห้ามหรือข้อจ ากัดส าหรับการน าผ่าน

เพิ่มเติมขึ้นมาในภายหลังประกาศฉบับนี้ ผู้ขอถ่ายล าต้องปฏิบัติตามกฎหมายนั้นๆ ด้วย 



กรณีมีเหตุจ าเป็นที่ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดข้างต้นได้และไม่อยู่ในอ านาจการพิจารณาของ

ผู้อ านวยการส านักงานศุลกากรหรือนายด่านศุลกากร ให้ผู้ขอถ่ายล ายื่นค าร้องต่อผู้อ านวยการส านักงาน

ศุลกากรหรือนายด่านศุลกากร เพื่อเสนอกรมศุลกากรพิจารณาเป็นกรณีเฉพาะราย

กรณีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด

บทเฉพาะกาล

1. ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 หากผู้ขอถ่ายล าไม่สามารถจัดท าข้อมูลใบขนสินค้าถ่ายล าตามโครงสร้าง

มาตรฐานที่กรมศุลกากรก าหนด และส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรได้ 

ให้ผู้ขอถ่ายล าจัดท าใบขนสินค้าถ่ายล าตามแบบแนบท้ายประกาศฉบับนี้

2.กรมศุลกากรจะผ่อนผันให้ผู้ขอถ่ายล าปฏิบัติตามข้อ 1. ได้ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕60 ถึง 31 

ธันวาคม 2560



พิธีการศุลกากรว่าด้วยการผ่านแดน

ตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางถนน

ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย

และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว



ผู้ขนส่งผ่านแดน ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(๑) ขออนุมัติเป็นผู้ขนส่งผ่านแดนตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ ณ ด่านศุลกากรใดๆ โดยพนักงานศุลกากรจะพิจารณาเสนอผู้อ านวยการส านักงาน
ศุลกากรหรือนายด่านศุลกากร เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ส าหรับผู้ที่เคยได้รับการอนุมัติเป็นผู้ขนส่งผ่านแดน ให้ยื่นเฉพาะแบบค าขอลงทะเบียนผู้ขอถ่ายล า-ผ่านแดนทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร 

(Paperless) ณ ส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่อนุมัติ

เมื่อได้รับอนุมัตใิห้เปน็ผู้ขนส่งผ่านแดนแล้วพนักงานศุลกากรผู้พิจารณาเสนอจะบันทึกข้อมูลการอนุมตัิใหเ้ป็นผู้ขนสง่ผ่านแดนในระบบอิเลก็ทรอนิกส ์และผู้ขนสง่ผ่านแดน

จะต้องด าเนินการ ดังนี้

- ต้องท าสัญญาประกนัทัณฑ์บนตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ พร้อมกับวางเงนิไว้เป็นประกนัหรือวางหนังสอืค้ าประกันของธนาคารในวงเงนิ 1 ล้านบาท 

- ส าหรับผู้น าของเข้า ผู้ส่งของออก ระดบัมาตรฐานเออโีอ หรือตัวแทนออกของระดบัมาตรฐานเออโีอ เมื่อได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ขนส่งผ่านแดนสามารถใชห้ลักประกัน

ในการเป็นผู้น าของเข้า ผู้ส่งของออก ระดับมาตรฐานเออโีอ หรือตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออโีอ แทนการวางเงนิหรอืหลักประกนัของผู้ขนส่งผ่านแดน

(๒) ด าเนินการยื่นค าร้องการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ กับระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร (Production System)

ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ ณ ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อท าการทดสอบระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลและ/หรือการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ให้

ยื่นเฉพาะครั้งแรกเพียงครั้งเดียว

ส าหรับผู้ขนส่งผ่านแดนท่ีได้รับการอนุมัติให้เป็นผู้ขนส่งผ่านแดนและได้ท าสัญญาประกันทัณฑ์บนไว้กับกรมศุลกากรแล้ว และไม่ประสงค์จะเปลี่ยนสัญญาประกันทัณฑ์บนท่ี

ท าไว้กับกรมศุลกากร ให้ยื่นค าร้องเพื่อขอลงทะเบียนเป็นผู้ขนส่งผ่านแดนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ และด าเนินการตาม (3.2)



1. ที่ที่ผ่านเข้า และผ่านออกระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สินค้าผ่านแดนจะน าผ่านเข้าและผ่านออกได้เฉพาะ ด่านศุลกากรหนองคาย ด่านศุลกากรนครพนม ด่านศุลกากรมุกดาหาร ด่านศุลกากร

ช่องเม็ก ด่านศุลกากรเชียงของ ด่านศุลกากรบึงกาฬ ด่านศุลกากรท่าลี่ (หนองผือ) ด่านศุลกากรเชียงคาน (คกไผ่) ด่านศุลกากรเขมราฐ (ปากแซง) และด่าน

ศุลกากรทุ่งช้าง (ห้วยโก๋น) 

2. ท่าหรือที่ที่น าเข้า และส่งออกระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่สาม

สินค้าผ่านแดนจะน าเข้าและส่งออกได้เฉพาะส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ด่านศุลกากรมาบตาพุด 

ด่านศุลกากรแม่สอด ด่านศุลกากรแม่สาย ด่านศุลกากรอรัญประเทศ และด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก 

3. สนามบินที่น าเข้า ส่งออกระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่สาม

สินค้าผ่านแดนจะน าเข้าและส่งออกได้เฉพาะสนามบินดอนเมือง

ทั้งนี้ ความตกลงดังกล่าว มิให้ใช้บังคับกับสินค้าประเภทยุทโธปกรณ์ หรือสินค้าตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลลาว หรือที่

รัฐบาลลาวร้องขอมา 

การก าหนดท่าหรือที่หรือสนามบินที่น าเข้า ส่งออก ผ่านเข้า 

และผ่านออก 



ก าหนดเส้นทางและยานพาหนะ 

การขนส่งสินค้าผ่านแดนที่ตราส่งไปประเทศ สปป.ลาว หรือจากประเทศ สปป.ลาว ตราส่งไปประเทศที่ 3 ตามเส้นทางระหว่าง 

แม่สาย – กรุงเทพฯ เส้นทางเริ่มจากด่านศุลกากรแม่สาย ผ่านเชียงราย – พะเยา – ล าปาง – ตาก – ก าแพงเพชร – นครสวรรค์ – สิงห์บุรี – อ่างทอง – อยุธยา – ปทุมธานี –

กรุงเทพฯ โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 1, 32 และทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 (วงแหวนด้านตะวันออก) 

เชียงของ – เชียงราย เส้นทางเริ่มจากด่านศุลกากรเชียงของจนถึงเชียงราย โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 1020 และ 1152

หนองคาย – กรุงเทพฯ เส้นทางเริ่มจากหนองคาย ผ่านอุดรธานี – ขอนแก่น –นครราชสีมา – สระบุรี – ปทุมธานี – กรุงเทพฯ โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 2 และ 1

มุกดาหาร – แม่สอด เส้นทางเริ่มจากมุกดาหาร ผ่านกาฬสินธุ์ – ขอนแก่น – พิษณุโลก – สุโขทัย – ตาก – อ าเภอแม่สอด โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 2042, 213, 209, 12 และ 

105

หินกอง – อรัญประเทศ เส้นทางเริ่มจากหินกอง (แยกทางหลวงหมายเลข 1) ผ่านนครนายก – ปราจีนบุรี – สระแก้ว – อ าเภออรัญประเทศ (ชายแดนกัมพูชา) โดยใช้ทางหลวง

หมายเลข 33

นครราชสีมา – มาบตาพุด เส้นทางเริ่มจาก นครราชสีมา ผ่านอ าเภอกบินทร์บุรี – อ าเภอพนมสารคาม – มาบตาพุด โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 304, 331, 36 และ 3191

กรุงเทพฯ – แหลมฉบัง เส้นทางเริ่มจากกรงุเทพฯ ผ่านชลบุรี – แหลมฉบัง – มาบตาพุด โดยใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์กรุงเทพฯ – ชลบุรีสายใหม่) และ

ทางหลวงหมายเลข 36

กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก เส้นทางเริ่มจากกรุงเทพฯ ผ่านสมุทรสาคร – สมุทรสงคราม – เพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ์ – ชุมพร – พัทลุง – ปัตตานี – นราธิวาส – สุไหงโกลก โดยใช้

ทางหลวงหมายเลข 35, 4, 41, 43, 42, 4084 และ 4057

นครราชสีมา – อุบลราชธานี – ช่องเม็ก เส้นทางเริ่มจากนครราชสีมาผ่านอ าเภอโชคชัย – อ าเภอเดชอุดม – อุบลราชธานี – ด่านศุลกากรช่องเม็ก โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 224, 

24 และ 217

อ าเภอสมเด็จ – สกลนคร – นครพนม ใช้ทางหลวงหมายเลข 213 และ 22

ให้ขนส่งโดยยานพาหนะรถไฟหรอืรถยนตก์็ได้ 

การขนส่งสินค้าผ่านแดนทางอากาศยาน ให้กระท า

ได้เฉพาะท่าอากาศยานดอนเมือง เท่านั้น 



การผ่านพธีิการศลุกากรสินค้าผ่านแดน 
เม่ือน าสินค้าผ่านแดนเข้ามา ผู้ขนส่งต้นทางจะต้องแยกบญัชีสินค้าส าหรับเรือ (Manifest) ของสินค้าผ่านแดนไว้ ต่างหากออกจากบญัชีสินค้า

ส าหรับเรือน าเข้าตามปกติ (ในขณะรายงานเรือเข้า) ย่ืนทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อส านกังานศลุกากร หรือด่านศลุกากรท่ีของน าเข้า แล้วแต่กรณี 

การผ่านพิธีการศุลกากรสินค้าผ่านแดน 

เมื่อน าสินค้าผ่านแดนเข้ามา ผู้ขนส่งต้นทางจะต้องแยกบัญชีสินค้าส าหรับ

เรือ (Manifest) ของสินค้าผ่านแดนไว้ ต่างหากออกจากบัญชีสินค้าส าหรับเรือน าเข้า

ตามปกติ (ในขณะรายงานเรือเข้า) ยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อส านักงานศุลกากร หรือด่าน

ศุลกากรที่ของน าเข้า แล้วแต่กรณี 

การขนของผ่านแดนขึ้นพักไว้บนบก



การท าใบขนสินค้าผ่านแดน

(1) ให้ผู้ขนส่งผ่านแดนจัดท า

ข้อมูลใบขนสินค้าผ่านแดนตาม

โ ค ร ง ส ร้ า ง ม า ต ร ฐ า น ที่ ก ร ม

ศุลกากรก าหนด และส่งข้อมูลทาง

อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ เ ข้ า สู่ ร ะ บ บ

คอมพิวเตอร์ของศุลกากร ตาม

เอกสารแนบท้าย 

(2) ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบความถูกต้องกับแฟ้มข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลการอนุมัติ/อนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ

ข้อมูลบัญชีสินค้า ดังนี้

(2.1) ประเภทของกระบวนการ (Processing Indicator) มีค่า 24 = Transit (ผ่านแดน)         

(2.๒) ประเภทการผ่านแดน (Transit Type) มีค่าเป็น 3 = การผ่านแดนต่างรูปแบบการขนส่ง

(2.๓) เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของผู้ขนส่งผ่านแดน (Transit Applicant)

(2.4) ประเภทการขนถ่าย (Cargo Movement) มีค่าเป็น 7 = Transit (ขนถ่ายของผ่านแดน) หรือ L = ผ่านแดนไปลาว

(2.5) ชื่อผู้ขาย/ชื่อผู้ส่งสินค้าในต่างประเทศ (Shipper Name)

(2.6) ประเทศของผู้ส่งสินค้าในต่างประเทศ (Shipper Country Code) /รหัสประเทศของผู้รับสินค้าปลายทาง

(2.7) ชื่อผู้ซื้อ/ชื่อผู้รับสินค้าในต่างประเทศ (Consignee Name

(2.8) ประเทศผู้รับสินค้าในต่างประเทศ (Consignee Country)

(2.9) เลขท่ีใบตราส่งสินค้าขาเข้า (Bill of Lading)

(2.10) หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ (Container Number) กรณี FCL 

(2.11) หน่วยของหีบห่อ (Total Package Unit Code)

(2.12) จ านวนหีบห่อของสินค้า (Total Package Amoumt)

(2.13) รหัสโกดังหรือสถานที่เก็บของ (Shed Number)/รหัสโรงพักสินค้าหรือสถานที่ตรวจปล่อยของ (Release Port)

(2.14) รหัสท่าหรือที่หรือสนามบินที่จะท าการขนถ่ายของผ่านแดนเข้ามาในราชอาณาจักร (Port of Discharge)/รหัสท่าหรือที่

หรือสนามบินที่จะท าการขนถ่ายของผ่านแดนออกไปนอกราชอาณาจักร (Port of Loading)

การท าใบขนสินค้าผ่านแดนและการท าใบเคลื่อนย้ายของผ่านแดน



(3) กรณีตรวจพบ

ข้อผิดพลาดในการตรวจสอบความถูกต้อง

กับแฟ้มข้อมูลอ้างอิง หรือแฟ้มข้อมูลการ

อนุมัติ/อนุญาตตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง 

ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตอบรหัส

ข้อผิดพลาดกลับไปให้ ผู้ขนส่งผ่านแดนต้อง

ท าการแก้ไขข้อมูลและส่งข้อมูลที่แก้ไขแล้วเข้า

สู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร

( 4 )  ก รณี ไ ม่ พ บ ข้ อ ผิ ด พ ล า ด  ร ะ บ บ

คอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะก าหนดเลขที่ใบขนสินค้าผ่านแดนทาง

อิเล็กทรอนิกส์จ านวน 14 หลัก โดยหลักที่ 5 ของเลขที่ใบขนสินค้า

ผ่านแดน มีค่าเป็น “๒” Transit และแจ้งเลขที่ใบขนสินค้าผ่านแดนทาง

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ตอบกลับไปยังผู้ขนส่งผ่านแดน

เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรตอบกลับเลขที่ใบ

ขนสินค้าผ่านแดนทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ขนส่งผ่านแดนทราบ ถือเป็น

การยื่นใบขนสินค้าผ่านแดนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมาย

อื่นที่เก่ียวข้องกับพิธีการศุลกากรแล้ว

การท าใบขนสินค้าผ่านแดนและการท าใบเคลื่อนย้ายของผ่านแดน (ต่อ)



การท าใบเคลื่อนย้ายของผ่านแดน

(1) ให้ผู้ขนส่งผ่านแดนจัดท าข้อมูลใบเคล่ือนย้ายของผ่านแดน (Transition Control Message) ตามโครงสร้างมาตรฐานที่กรมศุลกากรก าหนด และส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบ

คอมพิวเตอร์ของศุลกากร ตามเอกสารแนบท้าย

(2) ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบความถูกต้องกับแฟ้มข้อมูลอ้างอิง และข้อมูลใบขนสินค้าผ่านแดน ดังนี้

(2.๑) ประเภทของกระบวนการ (Processing Indicator) มีค่าเป็น 24 = Transit (ผ่านแดน)         

(2.๒) ประเภทการผ่านแดน (Transit Type) มีค่าเป็น 3 = การผ่านแดนต่างรูปแบบการขนส่ง

(2.๓) เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของผู้ขนส่งผ่านแดน (Transit Applicant) 

(2.๔) ประเภทพาหนะที่ใช้เคลื่อนย้ายสินค้าจากท่าต้นทางไปยังท่าปลายทาง (Mode of Movement) มีค่าเป็น 1 = เรือ มีค่าเป็น 2 = รถไฟ มีค่าเป็น 3 = รถยนต์ มีค่าเป็น 4 = เครื่องบิน

(2.๕) เลขที่ใบขนสินค้าผ่านแดน (Transit Declaration Number) ให้ระบุเลขที่ใบขนสินค้าผ่านแดนตามที่ได้รับการตอบกลับใน 3.9.1 (4)

(2.๖) รหัสท่าหรือที่หรือสนามบิน (Port of Discharge) รหัสโกดัง/รหัสสถานที่ที่เก็บของที่ของผ่านแดนน าเข้ามาเพื่อผ่านแดน (Shed Number / Release Port (Import)) และรหัสท่าหรือที่หรือสนามบิน (Port of

Loading) รหัสโกดัง/รหัสสถานที่ที่จะเคลื่อนย้ายของผ่านแดนไปตรวจปล่อย (Shed Number / Release Port (Export))

(3) กรณีตรวจพบข้อผิดพลาดในการตรวจสอบความถูกต้องกับแฟ้มข้อมูลอ้างอิง และข้อมูลใบขนสินค้าผ่านแดน ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตอบรหัสข้อผิดพลาดกลับไปให้ผู้ขนส่งผ่านแดนต้องท าการ

แก้ไขข้อมูลและส่งข้อมูลที่แก้ไขแล้วเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร 

(4) กรณีไม่พบข้อผิดพลาด ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะก าหนดเลขที่ใบเคลื่อนย้ายของผ่านแดนทางอิเล็กทรอนิกส์จ านวน 14 หลัก โดยหลักที่ ๕-8 ของเลขที่ใบเคลื่อนย้ายของผ่านแดน มีค่าเป็น 

“ZG24” = ใบเคล่ือนย้ายของผ่านแดนทางอิเล็กทรอนิกส์ และแจ้งเลขที่ใบเคล่ือนย้ายของผ่านแดนทางอิเล็กทรอนิกส์ตอบกลับไปยังผู้ขนส่งผ่านแดน

เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรตอบกลับเลขที่ใบเคลื่อนย้ายของผ่านแดนทางอิเล็กทรอนิกสใ์ห้ผู้ขนส่งผ่านแดนทราบ ถือเป็นการยื่นใบเคลื่อนย้ายของผ่านแดนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอ่ืน

ที่เกี่ยวข้องกับพิธีการศุลกากรแล้ว



กรณีคอมพิวเตอร์ขัดข้อง

กรณีที่คอมพิวเตอร์ขัดข้องให้ปฏิบัติตามประกาศกรมศุลกากรกรณี

การปฏิบัติพิธีการศุลกากร กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบไฟฟ้า

ของศุลกากรขัดข้อง



การตรวจสอบและบรรทุกของผ่านแดน 

ณ ท่าหรือที่หรือสนามบินที่น าเข้า

ให้ผู้ขนส่งผ่านแดนแจ้งเลขท่ีใบขนสินค้าผ่านแดนและแจ้งเลขท่ีใบเคลื่อนย้ายของผ่านแดนทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อพนักงานศุลกากร เพื่อท าการตัดบัญชีใบเคลื่อนย้ายของผ่านแดน

(1) การตรวจสอบและควบคุมการบรรทุกของผ่านแดนที่เป็นของกองหรือมิได้บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์

พนักงานศุลกากรผู้ตรวจปล่อยของ ณ ด่านศุลกากรที่น าของผ่านแดนเข้ามา ท าการตรวจสอบเครื่องหมาย เลขหมาย จ านวนและลักษณะหีบห่อกับข้อมูลใบขนสินค้า

ผ่านแดนในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร เมื่อพบว่าถูกต้องครบถ้วนตรงกันแล้ว ให้บันทึกผลการตรวจสอบในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร แล้วอนุญาตให้ท าการบรรทุก โดยมัดลวด

ประทับตราตะกั่ว กศก. ที่ประตูตู้สินค้าของยานพาหนะที่ใช้บรรทุกของผ่านแดน หรือที่ประตูตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรทุกของผ่านแดนนั้น และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามระเบียบ ให้ผู้ขนส่งผ่าน

แดนน าของผ่านแดนนั้นไปมอบให้ด่านศุลกากรปลายทางเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักรต่อไป

(2) การตรวจสอบและควบคุมการบรรทุกของผ่านแดนที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์

ของผ่านแดนที่บรรจุตู้คอนเทนเนอร์และจะขนส่งไปยังด่านศุลกากรที่ส่งออกทั้งตู้คอนเทนเนอร์ ให้พนักงานศุลกากรท าการตรวจสอบเครื่องหมาย เลขหมายตู้คอนเทนเนอร์ 

และหมายเลขดวงตราประทับ (SEAL) ของบริษัทเรือหรืออากาศยาน เมื่อพบว่าถูกต้องครบถ้วนตรงกันแล้ว ให้ด าเนินการเช่นเดียวกับข้อ 3.11.1

ส าหรับสินค้าผ่านแดนที่ขนส่งทางรถไฟสายกรุงเทพฯ-อุบลราชธานี เพื่อส่งผ่านออกหรือที่น าผ่านเข้าทางด่านศุลกากรมุกดาหาร หรือด่านศุลกากรช่องเม็ก หรือด่าน

ศุลกากรเขมราฐ (ปากแซง) หรือด่านศุลกากรนครพนม และสินค้าที่ได้รับอนุญาตให้ส่งผ่านทางอากาศยานหรือทางอื่นหรือวิธีอื่นในกรณีพิเศษ ให้มัดลวดประทับตรา กศก. ที่หีบห่อไว้ด้วย 

ทั้งนี้ เว้นแต่สินค้าที่มีลักษณะหีบห่อไม่สามารถจะมัดลวดประทับตรา กศก. ได้ หรือเป็นสินค้าที่ไม่อาจสับเปลี่ยนได้ ก็ให้ผู้อ านวยการส านักงานศุลกากรที่รับผิดชอบ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

หรือนายด่านศุลกากร แล้วแต่กรณี พิจารณาผ่อนผันเป็นรายๆ ไป

(3) ผู้ขนส่งผ่านแดนแจ้งเลขท่ีใบขนสินค้าผ่านแดน ให้ผู้ประกอบการท่าหรือสนามบินทราบ เพื่อติดต่อรับของผ่านแดน



ของผ่านแดนพนักงานศุลกากรจะตรวจเฉพาะเครื่องหมาย เลขหมาย จ านวนและลักษณะหีบห่อ

พนักงานศุลกากรสามารถตรวจค้นของผ่านแดนได้ โดยไม่ต้องมีหมายค้น ดังนี้ 

พนักงานศุลกากรมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า 

(1) ของนั้นมีไว้เพื่อใช้ในการก่อการร้ายหรือเกี่ยวเนื่องกับการก่อการร้าย 

(2) ชนิดแห่งของหรือการขนส่งหรือการขนถ่ายดังกล่าว อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคง สันติภาพ และ

ความปลอดภัยระหว่างประเทศ 

(3) มีการแสดงถ่ินก าเนิดเป็นเท็จ 

(4) เป็นของผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการผ่านแดนหรือการถ่ายล า

กรณีผู้ขนส่งผ่านแดนไม่มาร่วมกันตรวจสอบของผ่านแดน กรมศุลกากรจะเก็บของผ่านแดนนั้นไว้ในอารักขา เมื่อพ้นก าหนด 

90 วันนับแต่วันท่ีของผ่านแดนเข้ามาในราชอาณาจักร ให้ของผ่านแดนนั้นตกเป็นของตกค้าง

การตรวจค้นของผ่านแดน



ให้ขนส่งด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์หรือรถบรรทุกชนิดตู้ทึบ (Closed Van) โดยให้มัดลวดประทับตราตะกั่ว กศก. ที่ประตูตู้คอนเทนเนอร์ 

ซึ่งบรรจุสินค้าผ่านแดนนั้น

กรณีของผ่านแดนที่ไม่สามารถขนส่งด้วยระบบตู้คอนเทนเนอรห์รือรถบรรทุกชนิดตู้ทบึ (Closed Van) ให้ผู้ขนส่งผ่านแดน

ยื่นค าร้องขอต่อพนักงานศุลกากร เพื่อพิจารณาอนุญาตให้ขนส่ง   ของผ่านแดนนั้นโดยรถบรรทุกและรถพ่วง โดยใช้ผ้าใบคลุมทั้งสี่มุม

หรือมากกว่า และมัดลวดประทับตราตะกั่ว กศก. ทั้งสี่มุมหรือมากกว่า

กรณีของผ่านแดนเป็นรถยนต์ ให้ขนส่งโดยรถบรรทุกรถยนต์หรอืยานพาหนะที่สามารถใช้ขนส่ง

รถยนต์ได้ โดยให้มัดลวดประทับตราตะกั่ว กศก. ที่อุปกรณ์ส าหรับยึดตรึงรถยนต์ไว้กบัยานพาหนะที่ใช้ขนส่งนั้นด้วย

กรณีของผ่านแดนเป็นรถยนต์ขนาดใหญไ่ม่สามารถบรรทุกขึ้นยานพาหนะ

ที่ใช้ขนส่งได้ ให้ผู้ขนส่งผ่านแดนด าเนินการขับของผ่านแดนที่เป็นรถยนต์ไปยังด่านศุลกากรที่ส่งออก โดยปิดป้ายแสดงเครื่องหมายของ

ผ่านแดนตามแบบแนบท้ายประกาศฯ (แบบที่ 451)  ที่หน้ารถ พร้อมร้อยลวดประทับตราตะกั่ว กศก. ที่คอพวงมาลัย

การขนส่งของผ่านแดน



การบรรทุกโดยเอกเทศ

การขนส่งสินค้าผ่านแดนโดยรถไฟ หรือโดยรถยนต์ หรือคอนเทนเนอร์หรือรถยนต์ที่บรรทุก จะบรรทุกได้แต่เฉพาะสินค้าผ่านแดน

เท่านั้น ในกรณีสินค้าผ่านแดนมาถึงท่าต้นทางไม่พอบรรทุกตู้หนึ่ง ก็ให้ควบคุมและอารักขาไว้ก่อนจนกว่าสินค้าผ่านแดนจะมีมาถึงใน

ปริมาณพอสมควร เว้นแต่ 

ในกรณีจ าเป็นก็ให้ผู้อ านวยการส านกังานศุลกากรที่รับผิดชอบ หรือนายด่านศุลกากร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย แล้วแต่กรณี 

พิจารณาอนุญาตให้ท าการขนสง่นอกจากที่ก าหนดไว้นี้ตามควรแก่กรณีได้

เพื่อความสะดวกหรือความเหมาะสมในการขนส่ง ผู้อ านวยการส านักงานศุลกากรที่รับผิดชอบ หรือนายด่านศุลกากรต้น

ทาง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย อาจพิจารณาอนุญาตให้แบ่งแยกหรือรวมหบีห่อหรือเปล่ียนหีบห่อใหม่หรอืบรรจุหีบห่อซึ่ง

สินค้าผ่านแดนนั้นตามควรแก่กรณีก็ได ้และถ้ามีการปฏิบัติเช่นนี้ให้ผู้ตรวจบันทึกไว้ในชอ่งหมายเหตุด้วย

การเปลี่ยนแปลงหีบห่อสินค้าผ่านแดน



ของผ่านแดนขนส่งไปไม่หมดทั้งจ านวน

ในกรณีของผ่านแดนขนส่งไปไม่หมดทั้งจ านวนในใบขนสินค้าผ่านแดนในคราวเดียวกัน ให้ผู้ขนส่งผ่าน

แดนจัดท าใบเคลื่อนย้ายของผ่านแดนไปให้พนักงานศุลกากรผู้ตรวจปล่อยของ ณ ท่าหรือที่หรือสนามบินที่

น าของผ่านแดนเข้ามาเพื่อก ากับของผ่านแดนไปยังด่านศุลกากรปลายทางทุกครั้ง เมื่อมีการขนส่งสินค้าที่

เหลือจนครบจ านวนในใบขนสินค้าผ่านแดนแล้ว ให้พนักงานศุลกากรผู้ตรวจปล่อยของ ณ ท่าหรือที่หรือ

สนามบินที่น าของผ่านแดนเข้ามา บันทึกผลการตรวจปล่อยในระบบพิธีการศุลกากร

ให้พนักงานศุลกากรผู้ตรวจปล่อยของ ณ ท่าหรือที่หรือสนามบินปลายทางที่จะส่งของผ่านแดนออก

นอกราชอาณาจักรบันทึกผลการตรวจปล่อยด้วย เมื่อของผ่านแดนมีการขนส่งออกนอกราชอาณาจักรจน

ครบจ านวนในใบขนสินค้าผ่านแดน ระบบจะรับบรรทุกโดยอัตโนมัติ



การแบ่งการขนส่งปลายทาง

การขนส่งสินค้าผ่านแดนออกไปนอกราชอาณาจักรตามใบขนสินค้าผ่านแดน

ฉบับเดียวกันนั้นจะกระท าทางหนึ่งทางใดทั้งหมด หรือจะแยกกระท าก็ได้ตามควรแก่ความจ าเป็น 

การแยกกระท าดังกล่าว ให้ตัวแทนผู้ท าการขนส่งท าค าร้องอนุมัติท าการเฉพาะคราว พร้อมทั้ง

ค าชี้แจงประกอบการพิจารณาอนุมัติ ณ ส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรหรือหน่วยงาน

ศุลกากรที่ส่งออกสินค้าผ่านแดน



การตรวจและรับบรรทุกของผ่านแดน 

ณ ด่านศุลกากรที่ส่งออก

(1) เม่ือผู้ขนส่งผ่านแดนได้น าของผ่านแดนจากท่าหรือที่หรือสนามบินที่น าเข้าแล้ว ให้แจ้งเลขที่ใบเคลื่อนย้าย

ของผ่านแดนให้ด่านศุลกากรที่ส่งออกทราบ

(2) พนักงานศุลกากรของหน่วยงานศุลกากร ณ ด่านศุลกากรที่ส่งออกจะตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้าผ่าน

แดนและใบเคลื่อนย้ายของผ่านแดนในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรแล้ว ให้ตรวจสอบเครื่องหมาย เลขหมาย 

จ านวนลักษณะหีบห่อ และดวงตราตะกั่ว กศก. ว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อยหรือไม่ เมื่อพบว่าถูกต้องเรียบร้อยตรง

กับข้อมูลในใบขนสินค้าผ่านแดนและใบเคลื่อนย้ายของผ่านแดน จะบันทึกตัดบัญชีใบเคลื่อนย้ายของผ่านแดน

ทางอิเล็กทรอนิกส์ และอนุญาตให้น าของผ่านแดนผ่านสถานีของด่านศุลกากรที่ส่งออก

(3) การรับบรรทุกของผ่านแดน ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบประมวลผลกับข้อมูลรายงาน

ยานพาหนะออกจริงและข้อมูลบัญชีสินค้าของผ่านแดนขาออกส าหรับของผ่านแดน หากพบว่าถูกต้องตรงกัน

ระบบจะปรับสถานะการรับบรรทุกในข้อมูลใบขนสินค้าผ่านแดน และแจ้งกลับผู้ส่งข้อมูลใบขนสินค้าผ่านแดน 

ให้ทราบว่า “Goods Loaded” ถือเป็นการรับบรรทุกของผ่านแดนแล้ว



การควบคุมการขนย้ายของผ่านแดน

การควบคุมการขนย้ายของผ่านแดน 

ของผ่านแดนจะต้องอยู่ในอารักขาของศุลกากรนับแต่ผ่านเข้ามาตลอดไปจนกว่าของนั้นจะผ่าน

พ้นออกนอกราชอาณาจักร

เพื่อการควบคุมการขนย้ายของผ่านแดนในการขนส่งระหว่างท่าหรือที่หรือสนามบิน ให้

(1) ให้ปิดป้ายแสดงเครื่องหมายของผ่านแดนตามแบบแนบท้ายประกาศฯ (แบบที่ 451) 

ไว้ที่ยานพาหนะส าหรับใช้ขนส่งของผ่านแดนให้เห็นได้ชัดเจน

(2) ในกรณีที่ด่านศุลกากร มีระบบการตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ด้วยเครื่องเอกซเรย์ 

(X-RAY) ด่านศุลกากรจะท าการคัดเลือกตู้คอนเทนเนอร์ที่มีปัจจัยเสี่ยงท าการตรวจเอกซเรย์  

(3) ในกรณีที่มีการควบคุมการขนย้ายสินค้าด้วยระบบเทคโนโลยี

ที่กรมศุลกากรจะได้ปรับปรุงหรือพัฒนาเพิ่มขึ้น ให้น าระบบการควบคุมด้วยเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้กับ

การควบคุมการขนย้ายของผ่านแดน ตามระเบียบ ค าสั่ง หรือตามความเหมาะสมด้วย 



การขนย้ายของผ่านแดนกรณเีกิดอุบัติเหตุ

กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสัยอย่างใดๆ ที่มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยน

ยานพาหนะหรือภาชนะที่บรรจุสินค้าระหว่างการขนส่งของผ่านแดนระหว่างด่านศุลกากร

ให้ผู้ขนส่งผ่านแดนแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเพื่อเป็นหลักฐาน พร้อมกับยื่นค าร้องขอ

แก้ไขข้อมูลใบเคลื่อนย้ายของผ่านแดน ต่อส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากร เพื่อ

พิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการตามที่เห็นสมควร



พิธีการสินค้าผ่านแดนตกค้าง

ในกรณีที่สินค้าผ่านแดนของประเทศ สปป. ลาว ตกค้างอยู่ในประเทศไทย

ครบ 90 วัน นับแต่วันที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร ให้ถือว่าสินค้าผ่านแดนนั้นเป็นของตกค้าง

และฝ่ายไทยสามารถด าเนินการกับสินค้าดังกล่าวได้เช่นเดียวกับของตกค้างตามกฎหมายของ

ประเทศไทย 



กรณีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด

กรณีการขอผ่านแดนที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงของประกาศนี้ ให้ผู้ขนส่ง       

ผ่านแดนปฏิบัติตามประกาศกรมศุลกากร เรื่อง พิธีการศุลกากรว่าด้วยการผ่านแดนทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ได้โดยอนุโลม

กรณีมีเหตุจ าเป็นที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดข้างต้นได้และไม่อยู่ใน

อ านาจการพิจารณาของผู้อ านวยการส านักงานศุลกากรหรือนายด่านศุลกากร ให้ผู้ขอผ่าน

แดนยื่นค าร้องต่อผู้อ านวยการส านักงานศุลกากรหรือนายด่านศุลกากร เพื่อเสนอกรม

ศุลกากรพิจารณาเป็นกรณีเฉพาะราย



ข้อห้ามหรือข้อจ ากัดส าหรับการน าผ่านตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ผู้ขอผ่านแดนต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ก าหนดข้อห้ามหรือข้อจ ากัดส าหรับการน าผ่าน รวมถึงประกาศที่ออกตามความในกฎหมายดังกล่าว

ด้วย ดังนี้

พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490

พระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซ่ึงอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม พ.ศ. 2495

พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507

พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518

พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558

พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558

พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. 2558

พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558

พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559

ในกรณีที่มีการประกาศใช้กฎหมายอื่นๆ เกี่ยวกับข้อห้ามหรือข้อจ ากัดส าหรับการน าผ่านเพิ่มเติมขึ้นมาในภายหลัง

ประกาศฉบับนี้ ผู้ขอผ่านแดนต้องปฏิบัติตามกฎหมายนั้นๆ ด้วย



การเปรียบเทียบอนุบัญญัติ
ศุลกากร กรณีการปฏิบัติพิธีการ
ศุลกากรว่าด้วยการผ่านแดน

1. หลักการ
การผ่านแดน หมายความว่า การปฏิบัติพิธีการศุลกากร

เพ่ือขนส่งของผ่านราชอาณาจักร จากท่าหรือท่ีแห่งหนึ่งที่
ขนส่งเข้ามาไปยังท่าหรือท่ีอีกแห่งหนึ่ง
ท่ีขนส่งของออกไปภายใต้การควบคุมของศุลกากร โดยมี
จุดเร่ิมต้นและจุดสิ้นสุดของการขนส่งอยู่นอกราชอาณาจักร 
ไม่ว่าการขนส่งนั้นจะมีการขนถ่ายของ
เพ่ือเปลี่ยนยานพาหนะ การเก็บรักษาของในคลังสินค้า การ
เปลี่ยนภาชนะบรรจขุอง เพ่ือประโยชน์ในการขนส่ง หรือ
การเปล่ียนรูปแบบของการขนส่งของด้วยหรือไม่ก็ตาม ท้ังนี้ 
จะต้องไม่มีการใช้ประโยชน์ใดๆ ซึ่งของนั้นในราชอาณาจักร 
โดยไม่ต้องเสียค่าภาษีอากร ตามมาตรา 58 แห่ง
พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๒๑) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ และมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พุทธศักราช 2469

การผ่านแดน หมายความว่า การขนส่งของผ่าน
ราชอาณาจักรจาก
ด่านศุลกากรแห่งหน่ึงที่ขนส่งของเข้ามาไปยงัด่าน
ศุลกากรอีกแห่งหน่ึงที่ขนส่งของออกไป ภายใต้การ
ควบคุมของศุลกากร โดยมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด
ของการขนส่งอยู่นอกราชอาณาจักร ไม่ว่าการขนส่ง
นั้นจะมีการขนถ่ายของเพื่อเปลีย่นยานพาหนะ การ
เก็บรักษาของ การเปลี่ยนภาชนะบรรจุของเพื่อ
ประโยชน์ในการขนส่ง หรือการเปลี่ยนรูปแบบของ
การขนส่งของด้วยหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ จะต้อง
ไม่มีการใช้ประโยชน์ใดๆ ซึ่งของนั้นหรือมีพฤติกรรม
ใดๆเพื่อประโยชน์ทางการค้าเกี่ยวกับของดังกล่าวใน
ราชอาณาจักร 

การผ่านแดนที่มีการข้ามแดนทางบกให้กระท าได้
ต่อเมื่อมีความตกลงระหว่างประเทศ

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 

210/2558

เรื่อง พิธีการศุลกากรว่าด้วยการ
ผ่านแดน

ร่างประกาศกรมศุลกากร ที่ .. / ....
เรื่อง พิธีการศุลกากรว่าด้วยการผ่าน

แดนทางอิเล็กทรอนิกส์



การเปรียบเทียบอนุบัญญัติ
ศุลกากร กรณีการปฏิบัติพิธีการ
ศุลกากรว่าด้วยการผ่านแดน

2. เงื่อนไข
เมื่อครบก าหนดเวลา 90 วัน นับแต่วันที่น า

ของผ่านแดนเข้ามาในราชอาณาจักรหากผู้ขอผ่าน
แดนเพิกเฉยและไม่ส่งของผ่านแดนออกไปนอก
ราชอาณาจักรให้เสร็จสมบูรณ์ ไม่ว่าด้วยประการ
ใดๆ ให้ถือว่าของผ่านแดนนั้นไม่ได้ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด และให้ด าเนินการกับของ
ผ่านแดนดังกล่าวโดยปฏิบัติตามระเบียบ
ว่าด้วยของตกค้าง

ของผ่านแดนให้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
น าของผ่านแดนเข้ามาในราชอาณาจักร

ในกรณีที่ผู้ขอผ่านแดนไม่น าของออกไป
นอกราชอาณาจักรภายในก าหนดเวลาตาม
วรรคหนึ่ง ให้ของนั้นตกเป็นของแผ่นดิน

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 

210/2558

เรื่อง พิธีการศุลกากรว่าด้วยการ
ผ่านแดน

ร่างประกาศกรมศุลกากร ท่ี .. / ....
เรื่อง พิธีการศุลกากรว่าด้วยการ

ผ่านแดนทางอิเล็กทรอนิกส์



การเปรียบเทียบอนุบัญญัติ
ศุลกากร กรณีการปฏิบัติพิธีการ
ศุลกากรว่าด้วยการผ่านแดน

3. การขออนุมัติเป็นผู้ขอผ่านแดน
ให้ผู้อ านวยการส านักงานศุลกากร หรือนายด่าน

ศุลกากรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณา
อนุมัติให้ผู้ขอผ่านแดนเป็นผู้ได้รับมอบอ านาจท า
การผ่านแดน 

ผู้ขอผ่านแดนต้องขออนุมตัิ ณ ส านักงานศุลกากรหรือ
ด่านศุลกากร โดยพนักงานศุลกากรจะพิจารณาเสนอ
ผู้อ านวยการส านักงานศุลกากรหรือ
นายด่านศุลกากร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติ
ให้เป็นผู้ขอผ่านแดนแลว้ พนักงานศุลกากรผู้พิจารณา
เสนอจะบันทึกข้อมูล การอนุมัติให้เป็นผู้ขอผา่นแดน
ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และผู้ขอผา่นแดน
ต้องด าเนินการยื่นค าร้องขอใช้หมายเลขผู้มสีิทธิรับส่ง
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กับระบบคอมพิวเตอร์ของ
ศุลกากร (Production System) ณ ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อท าการทดสอบระบบ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลและ/หรือการลงลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกส์

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 

210/2558

เรื่อง พิธีการศุลกากรว่าด้วยการ
ผ่านแดน

ร่างประกาศกรมศุลกากร ท่ี .. / ....
เรื่อง พิธีการศุลกากรว่าด้วยการ

ผ่านแดนทางอิเล็กทรอนิกส์



การเปรียบเทียบอนุบัญญัติ
ศุลกากร กรณีการปฏิบัติพิธีการ
ศุลกากรว่าด้วยการผ่านแดน

4. วงเงินประกัน    
ในกรณีของผู้จดทะเบียนเป็นผู้ขอผ่านแดน

และ/หรือผู้ขอถ่ายล า เมื่อได้รับอนุญาตจาก
ผู้อ านวยการส านักงานศุลกากรหรือนายด่าน
ศุลกากรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้วางเงินไว้เป็น
ประกันหรือวางหนังสือค้ าประกันของธนาคารใน
วงเงิน 2 ล้านบาท

ผู้ขอผ่านแดนจะต้องท าสัญญาประกัน
ทัณฑ์บน พร้อมกับวางเงินไว้เป็นประกัน
หรือวางหนังสือค้ าประกันของธนาคาร
ในวงเงิน 1 ล้านบาท

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 

210/2558

เรื่อง พิธีการศุลกากรว่าด้วยการ
ผ่านแดน

ร่างประกาศกรมศุลกากร ท่ี .. / ....
เรื่อง พิธีการศุลกากรว่าด้วยการ

ผ่านแดนทางอิเล็กทรอนิกส์



การเปรียบเทียบอนุบัญญัติ
ศุลกากร กรณีการปฏิบัติพิธีการ
ศุลกากรว่าด้วยการผ่านแดน

5. การก าหนดจุดผ่านแดน
การผ่านแดนสามารถผ่านเข้าและผ่านออกได้

ทุกส านักงานศุลกากรหรือ
ด่านศุลกากร ยกเว้นสถานที่ตรวจและบรรจุ
สินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์นอกเขตท่า
เพื่อการส่งออก (สตส.)

การผ่านแดนสามารถผ่านเข้าและผ่านออกได้
เฉพาะส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากร 
ที่มีการขนส่งโดยทางเรือ หรือทางอากาศยาน

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 

210/2558

เรื่อง พิธีการศุลกากรว่าด้วยการ
ผ่านแดน

ร่างประกาศกรมศุลกากร ท่ี .. / ....
เรื่อง พิธีการศุลกากรว่าด้วยการ

ผ่านแดนทางอิเล็กทรอนิกส์



การเปรียบเทียบอนุบัญญัติ
ศุลกากร กรณีการปฏิบัติพิธีการ
ศุลกากรว่าด้วยการผ่านแดน

6. บทเฉพาะกาล
ของผ่านแดนที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร

ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 และยังไม่ได้
ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ให้ด าเนินการส่ง
ของผ่านแดนนั้นออกไปนอกราชอาณาจักร
ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 
2558 หากของผ่านแดนนั้นยังไม่มีการส่งออก
ไปนอกราชอาณาจักร เมื่อครบก าหนด 90 วัน 
นับแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 แล้ว ให้ถือ
ว่าของผ่านแดนนั้นไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
อธิบดีก าหนด และให้ด าเนินการกับของผ่านแดน
ดังกล่าว โดยปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยของ
ตกค้าง

- ไม่มี -

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 

210/2558

เรื่อง พิธีการศุลกากรว่าด้วยการ
ผ่านแดน

ร่างประกาศกรมศุลกากร ท่ี .. / ....
เรื่อง พิธีการศุลกากรว่าด้วยการ

ผ่านแดนทางอิเล็กทรอนิกส์



การเปรียบเทียบอนุบัญญัติ
ศุลกากร กรณีการปฏิบัติพิธีการ
ศุลกากรว่าด้วยการผ่านแดน

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 

210/2558

เรื่อง พิธีการศุลกากรว่าด้วยการ
ผ่านแดน

ร่างประกาศกรมศุลกากร ท่ี .. / ....
เรื่อง พิธีการศุลกากรว่าด้วยการ

ผ่านแดนทางอิเล็กทรอนิกส์



การเปรียบเทียบอนุบัญญัติ
ศุลกากร กรณีการปฏิบัติพิธีการ
ศุลกากรว่าด้วยการผ่านแดน

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 

210/2558

เรื่อง พิธีการศุลกากรว่าด้วยการ
ผ่านแดน

ร่างประกาศกรมศุลกากร ท่ี .. / ....
เรื่อง พิธีการศุลกากรว่าด้วยการ

ผ่านแดนทางอิเล็กทรอนิกส์



การเปรียบเทียบอนุบัญญัติ
ศุลกากร กรณีการปฏิบัติพิธีการ
ศุลกากรว่าด้วยการผ่านแดน

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 

210/2558

เรื่อง พิธีการศุลกากรว่าด้วยการ
ผ่านแดน

ร่างประกาศกรมศุลกากร ท่ี .. / ....
เรื่อง พิธีการศุลกากรว่าด้วยการ

ผ่านแดนทางอิเล็กทรอนิกส์



การเปรียบเทียบอนุบัญญัติ
ศุลกากร กรณีการปฏิบัติพิธีการ

ศุลกากรว่าด้วยการถ่ายล า

1. เงื่อนไข
เมื่อครบก ำหนดเวลำ 90 วัน นับแต่วันที่น ำ

ของถ่ำยล ำเข้ำมำในรำชอำณำจักร
หำกผู้ขอถ่ำยล ำเพิกเฉยและไม่ส่งของถ่ำยล ำ
ออกไปนอกรำชอำณำจักรให้เสร็จสมบูรณ์ ไม่ว่ำ
ด้วยประกำรใด ๆ ให้ถือว่ำของถ่ำยล ำนั้นไม่ได้
ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่อธิบดีก ำหนด และให้
ด ำเนินกำรกับของถ่ำยล ำดังกล่ำวโดยปฏิบัติตำม
ระเบียบว่ำด้วยของตกค้ำง

ของถ่ำยล ำให้ส่งออกไปนอกรำชอำณำจักร
ภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่น ำของถ่ำยล ำ
เข้ำมำในรำชอำณำจักร

ในกรณีที่ผู้ขอถ่ำยล ำไม่น ำของออกไปนอก
รำชอำณำจักรภำยในก ำหนดเวลำตำมวรรค
หนึ่ง ให้ของนั้นตกเป็นของแผ่นดิน

ประกำศกรมศุลกำกร 
ที่ 211/2558

เรื่อง พิธีกำรศุลกำกร
ว่ำด้วยกำรถ่ำยล ำ

ร่ำงประกำศกรมศุลกำกร ที่ .. / 
เรื่อง พิธีกำรศุลกำกรว่ำด้วย
กำรถ่ำยล ำทำงอิเล็กทรอนิกส์



การเปรียบเทียบอนุบัญญัติ
ศุลกากร กรณีการปฏิบัติพิธีการ

ศุลกากรว่าด้วยการถ่ายล า

2. การขออนุมัติเป็นผู้ขอถ่ายล า
ให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนศุลกำกร หรือ

นำยด่ำนศุลกำกรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยเป็น
ผู้พิจำรณำอนุมัติให้ผู้ขอถ่ำยล ำเป็นผู้ได้รับ
มอบอ ำนำจท ำกำรถ่ำยล ำ 

ผู้ขอถ่ำยล ำต้องขออนุมัติ ณ ส ำนักงำนศุลกำกรหรือด่ำน
ศุลกำกร โดยพนักงำนศุลกำกรจะพิจำรณำเสนอ
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนศุลกำกรหรือนำยด่ำนศุลกำกร หรือ
ผู้ท่ีได้รับมอบหมำยเพื่อพิจำรณำอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติ
ให้เป็นผู้ขอถ่ำยล ำแล้ว พนักงำนศุลกำกรผู้พิจำรณำเสนอจะ
บันทึกข้อมูลกำรอนุมัติให้เป็นผู้ขอถ่ำยล ำในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และผู้ขอถ่ำยล ำ ต้องด ำเนินกำรยื่นค ำร้องขอ
ใช้หมำยเลขผู้มีสิทธิรับส่งข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ กับระบบ
คอมพิวเตอร์ของศุลกำกร (Production System) 
ณ ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร เพ่ือท ำกำร
ทดสอบระบบกำรแลกเปล่ียนข้อมูลและ/หรือกำรลงลำยมือ
ชื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประกำศกรมศุลกำกร 
ที่ 211/2558

เรื่อง พิธีกำรศุลกำกร
ว่ำด้วยกำรถ่ำยล ำ

ร่ำงประกำศกรมศุลกำกร ที่ .. / 
เรื่อง พิธีกำรศุลกำกรว่ำด้วย
กำรถ่ำยล ำทำงอิเล็กทรอนิกส์



การเปรียบเทียบอนุบัญญัติ
ศุลกากร กรณีการปฏิบัติพิธีการ

ศุลกากรว่าด้วยการถ่ายล า

3. วงเงินประกัน    
ในกรณีของผู้จดทะเบียนเป็นผู้ขอผ่ำนแดน

และ/หรือผู้ขอถ่ำยล ำ เมื่อได้รับอนุญำตจำก
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนศุลกำกรหรือนำยด่ำน
ศุลกำกรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย ให้วำงเงินไว้
เป็นประกันหรือวำงหนังสือค้ ำประกันของ
ธนำคำรในวงเงิน 2 ล้ำนบำท

ผู้ขอถ่ำยล ำจะต้องท ำสัญญำประกัน
ทัณฑ์บน พร้อมกับวำงเงินไว้เป็น
ประกันหรือวำงหนังสือค้ ำประกันของ
ธนำคำรในวงเงิน 1 ล้ำนบำท

ประกำศกรมศุลกำกร 
ที่ 211/2558

เรื่อง พิธีกำรศุลกำกร
ว่ำด้วยกำรถ่ำยล ำ

ร่ำงประกำศกรมศุลกำกร ที่ .. / 
เรื่อง พิธีกำรศุลกำกรว่ำด้วย
กำรถ่ำยล ำทำงอิเล็กทรอนิกส์



การเปรียบเทียบอนุบัญญัติ
ศุลกากร กรณีการปฏิบัติพิธีการ

ศุลกากรว่าด้วยการถ่ายล า

4. การเปลี่ยนเจตนาการผ่านพิธีการศุลกากร
- ไม่มี -

ในกรณีท่ีผู้ขอถ่ำยล ำประสงค์จะเปลี่ยนกำรผ่ำนพิธีกำร
ศุลกำกรจำกกำรถ่ำยล ำเป็นกำรน ำเข้ำ ต้องด ำเนินกำรขอ
แก้ไขบัญชีสินค้ำส ำหรับเรือหรืออำกำศยำนและใบตรำส่ง
สินค้ำ ณ 
ท่ำหรือสนำมบินท่ีน ำเข้ำ โดยปฏิบัติพิธีกำรน ำเข้ำพร้อม
ช ำระอำกร (หำกมี) เท่ำนั้น ไม่สำมำรถใช้สิทธิประโยชน์
ตำมกฎหมำยศุลกำกรและกฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้องได้ 
รวมถึงปฏิบัติตำมกฎหมำยอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องและน ำของนั้น
ออกไปจำกอำรักขำของศุลกำกรให้แล้วเสร็จ ภำยใน 30
วันนับแต่วันน ำ
ของถ่ำยล ำเข้ำมำในรำชอำณำจักร โดยให้ค ำนวณอำกร
ตำมสภำพแห่งของ รำคำศุลกำกร และพิกัดอัตรำศุลกำกร
ท่ีเป็นอยู่ในเวลำท่ีน ำของนั้นเข้ำมำในรำชอำณำจักร และ
ไม่สำมำรถส่งกลับเพ่ือขอคืนอำกรตำม มำตรำ ๒๘ 
แห่งพระรำชบัญญัติศุลกำกร พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกำศกรมศุลกำกร 
ที่ 211/2558

เรื่อง พิธีกำรศุลกำกร
ว่ำด้วยกำรถ่ำยล ำ

ร่ำงประกำศกรมศุลกำกร ที่ .. / เรื่อง 
พิธีกำรศุลกำกรว่ำด้วยกำรถ่ำยล ำทำง
อิเล็กทรอนิกส์



การเปรียบเทียบอนุบัญญัติ
ศุลกากร กรณีการปฏิบัติพิธีการ

ศุลกากรว่าด้วยการถ่ายล า
5. บทเฉพาะกาล

ของถ่ำยล ำที่น ำเข้ำมำในรำชอำณำจักรก่อน
วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2558 และ
ยังไม่ได้ส่งออกไปนอกรำชอำณำจักร 
ให้ด ำเนินกำรส่งของผ่ำนแดนนั้นออกไปนอก
รำชอำณำจักรภำยใน 90 วัน นับแต่วันที่ 
1 ตุลำคม พ.ศ. 2558 หำกของถ่ำยล ำนั้นยังไม่
มีกำรส่งออกไปนอกรำชอำณำจักร เมื่อครบ
ก ำหนด 90 วัน นับแต่วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 
2558 แล้ว ให้ถือว่ำของถ่ำยล ำนั้นไม่ได้ปฏิบัติ
ตำมเงื่อนไขที่อธิบดีก ำหนด และให้ด ำเนินกำร
กับของถ่ำยล ำดังกล่ำว โดยปฏิบัติตำมระเบียบ
ว่ำด้วยของตกค้ำง

- ไม่มี -

ประกำศกรมศุลกำกร 
ที่ 211/2558

เรื่อง พิธีกำรศุลกำกร
ว่ำด้วยกำรถ่ำยล ำ ร่ำงประกำศกรมศุลกำกร ที่ .. / 

เรื่อง พิธีกำรศุลกำกรว่ำด้วย
กำรถ่ำยล ำทำงอิเล็กทรอนิกส์


