
การนําเข้า สง่ออก ชั่วคราว โดยใช้เอกสาร เอ ที เอ ( ATA CARNET ) 

1. ความหมายของคําว่า เอกสาร เอ ที เอ ( ATA CARNET อ่านว่า เอทีเอ คาร์เนท์ ) 
ATA เป็นคําย่อที่มาจากการรวมคําระหว่างคําในภาษาฝรั่งเศสว่า ADMISSION TEMPORAIRE และ 

คําในภาษาอังกฤษว่า TEMPORARY ADMISSION หมายถึง การอนุญาตช่ัวคราว ตามอนุสัญญาศุลกากรว่า
ด้วยเอกสารค้ําประกัน 

ระบบ เอ ที เอ คาร์เนท์ (ATA CARNET) คือ เอกสารภายใต้อนุสัญญาศุลกากรว่าด้วยเอกสาร 
ค้ําประกัน เอ ที เอ คาร์เนท์ (ATA CARNET) การนําของเข้าช่ัวคราว ค.ศ. 1961 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ 
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2536 ให้ภาคยานุวัติอนุสัญญาน้ี และในการเป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าว ประเทศไทย 
ได้เลือกภาคยานุวัติเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาที่เก่ียวกับการนําสินค้าเข้าช่ัวคราวอีก 3 ฉบับ และมีมติให้นําเอกสาร 
เอทีเอ คาร์เนท์ มาใช้กับอนุสัญญาศุลกากรว่าด้วยการนําเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เข้าช่ัวคราวที่ประเทศไทย
เป็นสมาชิกแล้ว โดยทั้งหมดน้ีมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2537 เป็นต้นไป  

ระบบ เอทีเอ คาร์เนท์ เป็นระบบการวางประกันค่าภาษีอากรระหว่างประเทศโดยใช้แบบฟอร์ม
มาตรฐาน ( แบบฟอร์ม เอทีเอ คาร์เนท์ ) แสดงรายละเอียดที่จําเป็นแทนใบขนสินค้าขาเข้า ขาออก และ 
ผ่านแดน ที่ใช้ในการผ่านพิธีการศุลกากร เพ่ืออํานวยความสะดวกและลดข้ันตอนในการนําสินค้าเข้าช่ัวคราว
โดยได้ยกเว้นอากร เอกสาร เอทีเอ คาร์เนท์ มีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออกเอกสาร และ ของที่นําเข้าช่ัวคราว 
ต้องนํากลับไปยังประเทศผู้ส่งออกภายใน 6 เดือนนับแต่นําเข้า เว้นแต่มีความจําเป็นอาจขอขยายเวลาได้ 
แต่ไม่เกินอายุของเอกสาร หน่วยงานที่เป็นสมาชิกสภาหอการค้าสากลมีหน้าที่เป็นผู้ออกและผู้ค้ําประกัน ซึ่งใน
ประเทศไทย คือ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้ออกเอกสารจะเป็นผู้ค้ําประกันค่าภาษีอากรในประเทศผู้
นําเข้าบวกกับ เงินอ่ืน ๆ ไม่เกิน 10% ของอากรขาเข้า กรณีเงินที่ต้องเรียกเก็บมากกว่าเงินดังกล่าว หรือกรณี
เรียกค่าปรับกรณีที่ส่งของกลับออกไปโดยไม่ผ่านการตรวจรับรองจากศุลกากร ถ้าผู้ นําเข้าเดินทาง 
ออกนอกประเทศแล้ว ต้องร้องเองจากผู้นําเข้า โดยเรียกจากผู้นําเข้าที่เดินทางกลับเข้ามาใหม่ หรือ มิฉะน้ัน
ต้องรอจนกว่าจะหมดอายุความแล้วระงับคดี 

เอกสาร เอ ที เอ คาร์เนท์ (ATA CARNET) 1 ชุด ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 

- ปกหน้าและปกหลัง (สีเขียว) และใบต่อ (สขีาว) (ปกหน้า(สีเขียว) ของเอกสาร เอ ท ีเอ (ATA 
CARNET) จะระบุช่ือประเทศภาคีสมาชิกและช่ือของสมาคมผู้ค้ําประกัน) 

- แบบส่งออกและแบบนํากลับเข้ามาในราชอาณาจักร (สีเหลอืง) 
- แบบนําเข้าและแบบส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร (สขีาว) และ 
- แบบผ่านแดนขาเข้าและแบบผ่านแดนขาออก (สีฟ้า) 

เอกสาร เอ ที เอ (ATA CARNET) ยังสามารถใช้เพ่ือการนําเข้า –ส่งออกได้หลายประเทศภาคีสําหรับ
การเดินทาง 1 ครั้ง ดังน้ัน จํานวนชุดเอกสารที่ออกให้ในแต่ละครั้งขึ้นกับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ว่าจะ 
นําไปใช้งานในก่ีประเทศ เช่น อาจนําไปเพ่ือการแสดงช่ัวคราวใน 3 ประเทศ ผู้ออกเอกสารจะจัดทําชุดเอกสาร
ที่เก่ียวกับแบบนําเข้าและแบบส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร (สีขาว) จํานวน 3 ชุด หรือ หากใน 
การเดินทางไปแสดงมีความจําเป็นต้องเดินทางผ่านประเทศอ่ืนนอกจากประเทศที่ไปแสดงมากกว่า 1 ประเทศ 
ชุดเอกสารที่ เ ก่ียวกับแบบผ่านแดนขาเข้าและแบบผ่านแดนขาออกจะมีตามจํานวนประเทศที่ผ่าน  
แต่ระยะเวลาทั้งหมดในการดําเนินการต้ังแต่การส่งออกจนถึงการนํากลับคืนผู้ส่งออกต้องไม่เกินอายุของ
เอกสาร  



เอกสาร เอ ที เอ (ATA CARNET) ไม่มีสําเนา กรณีเอกสารถูกทําลาย สูญหายหรือถูกขโมย ผู้นําเข้า
สามารถขอให้สภาหอการค้าในประเทศผู้ออกเอกสารดังกล่าว ออกเอกสารให้ใหม่เพ่ือทดแทนฉบับที่สูญหายได้ 
 โดยสรุป เอกสาร เอ ที เอ (ATA CARNET) จึงเป็นเอกสารที่ประเทศภาคียอมรับร่วมกันให้ใช้แทน 
ใบขนสินค้าขาเข้า ใบขนสินค้าขาออก ใบสุทธินํากลับ เอกสารผ่านแดน ตลอดจนเป็นเอกสารค้ําประกันค่าภาษี
อากรในประเทศนําเข้าสําหรับของที่นําเข้ามาช่ัวคราว หรือ ผ่านแดน ซึ่งทําให้ ลดขั้นตอนและระยะเวลา 
การจัดทําเอกสารพิธีการศุลกากรทั้งในประเทศส่งออกและประเทศนําเข้าและสามารถครอบคลุมการใช้งาน 
ในหลายประเทศภาคีในคราวเดียวกัน รวมไปถึงลดความยุ่งยากในการหาหลักประกันเพ่ือค้ําประกัน 
ค่าภาษีอากรในประเทศนําเข้า 

ต่อมาคณะรัฐมนตรี มีมติ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2541 ให้ประเทศไทยภาคยานุวัตอนุสัญญาอิสตันบูล  
(เป็นอนุสัญญาที่รวบรวมหลักการเก่ียวกับการนําเข้าช่ัวคราวและการใช้เอกสาร เอ ที เอ คาร์เนท์ ที่ไทย 
เป็นภาคีแล้วมารวมไว้ในฉบับเดียว ) โดยรับภาคผนวก A และ ภาคผนวก B1 แต่ต้ังข้อสงวนการใช้เอกสาร 
เอ ที เอ คาร์เนท์ ทางไปรษณีย์ ดังน้ัน เอกสาร เอ ที เอ คาร์เนท์ จึงใช้ได้กับการนําเข้า ส่งออก ทั้งทางเรือ  
ทางบก และ ทางอากาศ ยกเว้นทางไปรษณีย์ 

2. สินค้าที่อยู่ในข่ายใช้เอกสาร เอ ที เอ (ATA CARNET) สําหรับประเทศไทย 
อนุสัญญาการนําเข้าช่ัวคราวที่สามารถใช้ เอกสาร เอ ที เอ (ATA CARNET) ในการนําเข้า ส่งออก มีดังน้ี  
2.1 อนุสัญญาศุลกากรว่าด้วยการนําเข้าช่ัวคราวซึ่งเคร่ืองมือสําหรับใช้ในวิชาชีพ ได้แก่ 

2.1.1 เครื่องมือสําหรับใช้ในวิชาชีพหนังสือพิมพ์ สําหรับการแพร่เสียงหรือการแพร่ภาพทาง 
โทรทัศน์ 

2.1.2 เครื่องมือสําหรับใช้ในวิชาชีพการสร้างภาพยนตร์ 
2.1.3 เครื่องมือสําหรับใช้ในวิชาชีพอ่ืน ๆ เช่น 

2.1.3.1 เครื่องมือใช้ในการสร้าง การทดสอบ การใช้งาน การตรวจสอบ การควบคุม 
การบํารุงรักษาหรือ ซ่อมแซม เครื่องจักรโรงงาน พาหนะที่ใช้ในการขนส่ง   

2.1.3.2 เครื่องมือที่จําเป็นสําหรับนักธุรกิจ ที่ปรึกษาเก่ียวกับประสิทธิภาพของธุรกิจ   
ผู้เช่ียวชาญด้านประสิทธิภาพการผลิต นักบัญชีและสมาชิกของวิชาชีพที่คล้ายคลึงกัน 

2.1.3.3 เครื่องมือที่จําเป็นสําหรับผู้เช่ียวชาญท่ีทําการสํารวจภูมิประเทศหรืองานสํารวจ  
ทางภูมิศาสตร์ 

2.1.3.4 เครื่องมือและเคร่ืองใช้ที่จําเป็นสําหรับแพทย์ ศัลยแพทย์ สัตวแพทย์ การผดุงครรภ์ 
2.1.3.5 เคร่ืองมือที่จําเป็นสําหรับผู้มีอาชีพให้ความบันเทิง คณะละคร และวงดนตรี   

ออเคสตร้า     

    รวมทั้งสิ่งของต่าง ๆ ทั้งหมดที่ใช้ ในการแสดงสําหรับสาธารณชนและที่ไม่ใช่สาธารณชน 
2.2 อนุสัญญาศุลกากรเกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกสําหรับการนําของเข้าเพ่ือนําออกแสดง หรือ  

ใช้ในงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม หรือเหตุการณ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน เช่น 

2.2.1 ของที่นําเข้ามาเพ่ือนําออกแสดงหรือสาธิตในงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า หรืองาน 
ประชุม 

2.2.2 ของที่นําเข้ามาเพ่ือใช้เก่ียวข้องกับการนําสินค้าต่างประเทศออกแสดงในงานนิทรรศการ  
งานแสดงสินค้า หรืองานประชุม 



2.2.3 เครื่องมือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ รวมถึงอุปกรณ์การแปล เครื่องมือสําหรับการบันทึกเสียงและ 
ภาพยนตร์เก่ียวกับการศึกษา วิทยาศาสตร์ หรือวัฒนธรรม สําหรับใช้ในการประชุมระหว่างประเทศ 

2.2.4 ฟิล์มภาพยนตร์โฆษณาโพสิทีฟขนาดไม่เกิน 16 มม. ที่มีภาพแสดงให้เห็นถึงลักษณะหรือ 
การทํางาน ของผลิตภัณฑ์หรือเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ไม่สามารถสาธิตได้โดยเพียงการ ดูจากตัวอย่างสินค้าหรือ
แคตตาล็อก 

2.3 อนุสัญญาระหว่างประเทศเพ่ืออํานวยความสะดวกสําหรับการนําเข้าตัวอย่างสินค้าทางการค้า 
และวัตถุในการโฆษณา 

2.4 อนุสัญญาศุลกากรว่าด้วยการนําเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์เข้าช่ัวคราว ได้แก่ 
2.4.1 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการวิจัยหรือการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ และเคร่ืองอะไหล่ 

ของเคร่ืองมือดังกล่าว 
2.4.2 เครื่องมือทางช่างที่ใช้บํารุงรักษา ทดสอบ วัด หรือซ่อมแซมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้ใน 

การวิจัย หรือการศึกษาทางวิทยาศาสตร์  

อน่ึง สินค้าที่กล่าวข้างต้นน้ัน ในบางรายการมีข้อจํากัดหรือมีข้อกําหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ 
เง่ือนไขกํากับไว้ด้วย ซึ่งจะดูรายละเอียดได้จากอนุสัญญาฯ ที่เก่ียวข้อง 

3. ของท่ีไม่สามารถใช้เอกสาร เอ ที เอ (ATA CARNET)  

3.1 สินค้าตัวอย่างเล็ก ๆ น้อย ๆ สําหรับแจกจ่ายฟรีให้ผู้เข้าชมนิทรรศการ 
3.2 สินค้าที่นําเข้ามาสาธิตและถกูบริโภคหรือทําลายไปในกระบวนการของการสาธิต 
3.3 สินค้าที่มีมลูค่าตํ่าที่ใช้ในการก่อสร้าง การตกแต่ง และการประดับประดาร้านช่ัวคราว 
3.4 สิ่งพิมพ์ แคตตาล็อก หนังสือแจ้งทางการค้า บัญชีราคาสินค้า แผนภาพโฆษณา ปฏิทิน ภาพถ่าย 
3.5 แฟ้มเอกสาร บันทึก แบบฟอร์ม และเอกสารอ่ืน ๆ ที่นําเข้ามาใช้ในการประชุมระหว่างประเทศ 
3.6 เครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ บุหรี่ และ นํ้ามันเช้ือเพลิง  
3.7 ของที่นําเข้ามาเพ่ือใช้ในการผลิต หรือ ซ่อมแซม  

4. การดําเนินการโดยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยที่เก่ียวกับเอกสาร เอ ที เอ (ATA CARNET)  

ผู้มีสิทธิออกเอกสาร เอ ที เอ (ATA CARNET) คือ นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอน  
และต้องศึกษาว่า ประเทศที่จะนําของเข้าไปช่ัวคราวเป็นภาคีอนุสัญญาที่อนุญาตให้ใช้เอกสาร เอ ที เอ (ATA 
CARNET) และดําเนินการดังน้ี 

4.1 ผู้ส่งออกย่ืนคําขอให้สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ออกเอกสาร เอ ที เอ (ATA CARNET) เพ่ือใช้ 
เอกสารน้ันแทนใบขนสินค้าขาออกในขั้นตอนการส่งออก โดยมีขั้นตอนการขอ ดังน้ี 

4.1.1 กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์ม เอ.ที.เอ.คาร์เนท์ ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ 
4.1.2 เตรียมหลักฐานประกอบการขอใช้เอกสารฯ ดังน้ี 

4.1.2.1 สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของกิจการและผู้เดินทาง 
4.1.2.2 สําเนาพาสปอร์ตของผู้เดินทาง 
4.1.2.3 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ห้างร้าน อายุไม่เกิน 60 วัน 
4.1.2.4 Invoice สกุลเงินบาท 
4.1.2.5 ภาพถ่ายสินค้าภาพสี 1 ชุด 



4.1.3 เตรียมหลักทรัพย์ค้ําประกัน เพ่ือเป็นหลักประกันว่าสินค้าที่นําออกไปช่ัวคราวด้วยเอกสารฯ  
จะนํากลับคืนประเทศไทยในสภาพและจํานวนเท่าเดิม ซึ่งจะคิดโดยใช้อัตราภาษีของประเทศที่ต้องการนําเข้า 
ตามมูลค่าของสินค้าใน Invoice บวกอีก 10% ของอากรขาเข้า  การวางหลักทรัพย์ค้ําประกันสามารถใช้
สัญญาค้ําประกัน แคชเชียร์เช็คหรือเงินสดโดยวางไว้กับสภาหอการค้าฯ 
 สามารถตรวจสอบอัตราการวางประกันไ ด้ที่ เ ว็บไซด์ของสภาหอการค้ า ไทย 
https://www.thaichamber.org/content/upload/article/files/ATA Carnet Securities Rate Chart.pdf 

4.1.4 ย่ืนแบบฟอร์ม เอกสาร เอ ที เอ (ATA CARNET) หลักฐานประกอบทั้งหมดและหลักประกัน 
แก่เจ้าหน้าที่ เอ ที เอ.คาร์เนท์ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 

4.1.5 ชําระค่าธรรมเนียมและรับเอกสารฯ ไปใช้งาน  
 

     ระยะเวลารวมท้ังหมด ไม่เกิน 3 วันทําการ นับจากวันย่ืนคําขอ 
 

4.2 เมื่อนําของกลับมายังประเทศผู้ส่งออกเรียบร้อยแล้ว ผู้ส่งออกขอหลักทรัพย์ค้ําประกันคืน 
โดยดําเนินการ ดังน้ี 
4.2.1 นําเอกสาร เอ ที เอ (ATA CARNET) ที่ใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วคืนให้กับฝ่าย เอ.ที.เอ.คาร์เนท์  

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม เอ.ที.เอ. 7 เพ่ือขอรับเงินค้ําประกันคืน 
4.2.2 เจ้าหน้าที่ เอ ที เอ คาร์เนท์ ตรวจสอบความถูกต้องในการใช้เอกสารฯ หากตรวจสอบแล้ว 

ถูกต้องจะคืนเงินค้ําประกันภายใน 15 วันทําการ หากไม่ถูกต้องจะต้องรอพิสูจน์หลักฐานการใช้งานก่อน  

5. พิธีการศุลกากรของประเทศไทย ในการนําของออก – เข้า ชั่วคราว 
5.1 การส่งออกและภายหลังนํากลับ  

5.1.1 ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการส่งออก 
(1) ผู้ส่งออกย่ืน แบบส่งออกและแบบนํากลับเข้ามาในราชอาณาจักร (สีเหลือง) ทั้งต้นขั้ว  

(EXPORTATION COUNTERFOIL) และใบสําคัญคู่ต้นขั้ว (EXPORTATION VOUCHER) ที่กรอกข้อความ
ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วพร้อมเอกสารประกอบ แต่ไม่ต้องย่ืนบัญชีราคาสินค้า (Invoice) หรือบัญชีรายละเอียด
สินค้า (Packing List) โดยผู้ส่งของออกจะต้องสําแดงรายละเอียดไว้ในแบบส่งออกฯ และให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบรับรอง ณ สํานักงานหรือด่านศุลกากรที่ส่งออก 

    การส่งของออกโดยใช้แบบส่งออก (สีเหลือง) แล้วจะนํากลับเข้ามาในภายหลัง ในขณะส่งออก  
ถ้ามีกฎหมายหรือระเบียบใดกําหนดให้ต้องขออนุญาต ก็ต้องมีใบอนุญาตตามปกติ  
 แบบส่งออก (สีเหลือง) ส่วนของใบสําคัญคู่ต้นขั้ว (EXPORTATION VOUCHER) สามารถ
ใช้เป็นเอกสารที่ใช้แทนใบขนสินค้าขาออก และส่วนของต้นขั้ว (EXPORTATION COUNTERFOIL) ใช้เป็น
ใบสุทธิสําหรับนํากลับเข้ามา 

(2) เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบเอกสารและออกเลขที่ยกเว้นอากรหรือเลขที่ชําระอากร  
(ถ้ามี) แล้วมอบเอกสารทั้งหมดให้ผู้ส่งออกไปทําการตรวจปล่อยสินค้า หรือชําระอากรแล้วแต่กรณี 

5.1.2 ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการนํากลับ 
(1) ผู้นําเข้าย่ืนเอกสารแบบนํากลับเข้ามา (สีเหลือง) ทั้งต้นขั้ว (RE-IMPORTATION  

COUNTERFOIL) และใบสําคัญคู่ต้นขั้ว (RE-IMPORTATION VOUCHER) ใบสั่งปล่อย และเอกสารประกอบ
ต่อสํานักงานหรือด่านศุลกากรที่นําเข้า  



(2) เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบเอกสาร หากถูกต้องตรงกับการส่งออกจะพิจารณาอนุมัติ 
การยกเว้นอากร แล้วมอบเอกสารทั้งหมดให้ผู้นําเข้าไปทําการตรวจปล่อยสินค้า ติดต่อกับส่วนตรวจสินค้า 
เพ่ือรับสินค้าออกจากอารักขาศุลกากร 

5.2 การนําเข้าช่ัวคราวและภายหลังส่งกลับ 
5.2.1 ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการนําเข้า 

(1) ผู้นําเข้าย่ืนเอกสารแบบนําเข้าและแบบส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร (สีขาว)  
ทั้งต้นขั้ว (IMPORTATION COUNTERFOIL) และใบสําคญัคู่ต้นขั้ว (IMPORTATION VOUCHER) ทีก่รอก
ข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แลว้พร้อมเอกสารประกอบ ณ สํานักงานหรือด่านที่นําเข้า 

      ของที่นําเข้ามาในราชอาณาจักรโดยใชัเอกสารค้ําประกัน (เอ.ที.เอ. คาร์เนท์) จะต้องเป็น
สินค้าที่อยู่ในอนุสัญญาที่ประเทศไทยเป็นภาคีให้ใช้ระบบ เอ ที เอ คาร์เนท์ ของที่นําเข้ามาจึงจะสามารถ 
ใช้เอกสาร เอ ที เอ (ATA CARNET) แทนใบขนสินค้าขาเข้าและหลักประกันการนําเข้าช่ัวคราวได้ และการ
ส่งกลับออกไปอาจจะเป็นด่านศุลกากรอีกแห่งหน่ึงก็ได้ โดยต้องให้ผู้นําเข้าแจ้งว่าจะส่งกลับออกไปทาง 
ด่านศุลกากรใด  

      ของนําเข้าช่ัวคราวแล้วส่งกลับออกไปโดยใช้แบบส่งกลับออกไป (สีขาว) (RE-EXPORTATION)    
ตามปกติของนําเข้าช่ัวคราวที่มีใบอนุญาตนําเข้า  ในใบอนุญาตจะกําหนดวันส่งออกไว้ด้วย จึงถือเป็น 
ใบอนุญาตนําเข้า-ส่งออก ในฉบับเดียวกัน 
     เอกสาร เอ ที เอ (ATA CARNET) มีอายุ 1 ปี นับแต่วันออกเอกสาร การนําของเข้าตาม 
เอกสาร เอ ที เอ (ATA CARNET) จะต้องส่งกลับออกไปภายใน 6 เดือนนับแต่วันนําเข้า แต่ทั้งน้ีจะต้อง 
ไม่เกินอายุของเอกสารคํ้าประกันดังกล่าว 

     ของที่นําเข้ามาเพื่อวัตถุประสงค์อ่ืน เช่น นําเข้ามาเพ่ือใช้ในกระบวนการผลิตหรือนําเข้ามา
เพ่ือซ่อมแซมจะใช้เอกสาร เอ ที เอ (ATA CARNET) ไม่ได้       

(2) เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบเอกสารและออกเลขที่ยกเว้นอากรหรือเลขที่ชําระอากร  
(ถ้ามี) แล้วมอบเอกสารทั้งหมดให้ผู้ส่งออกไปชําระอากร (ถ้ามี) หรือ ติดต่อกับส่วนตรวจสินค้าเพ่ือรับ
สินค้าออกจากอารักขาศุลกากร 

กรณีที่การส่งกลับเป็นด่านศุลกากรอีกแห่งหน่ึง เมื่อตรวจปล่อยของแล้ว   เจ้าหน้าที่ 
ศุลกากรจะส่งสําเนาไปให้ด่านศุลกากรที่เป็นด่านศุลกากรที่ผู้นําเข้าแจ้งว่าจะเป็นด่านศุลกากรท่ีส่งของกลับ 
และต้องติดตามการส่งกลับด้วย              

5.2.2 ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการส่งของกลับออกไป 
(1) ผู้ส่งออกย่ืนเอกสารแบบส่งกลับออกไป (สีขาว) ทั้งต้นขั้ว (RE-EXPORTATION  

COUNTERFOIL) และใบสําคญัคู่ต้นขั้ว (RE-EXPORTATION VOUCHER) ที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์
แล้วพร้อมเอกสารประกอบ ณ สํานักงานหรือด่านศุลกากรที่ส่งออก 

(2) เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบเอกสารและออกเลขท่ียกเว้นอากรหรือเลขที่ชําระอากร  
(ถ้ามี) แล้วมอบเอกสารทั้งหมดให้ผู้ส่งออกไปทําการชําระอากร (ถ้ามี) หรือ ติดต่อกับส่วนตรวจสินค้าเพ่ือรับ
สินค้าออกจากอารักขาศุลกากร      



   
        ในกรณีที่ผู้นําของเข้าตามเอกสาร เอ ที เอ (ATA CARNET) ไม่ส่งของกลับออกไปภายใน 
ระยะเวลาที่กําหนด หรือไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขของการนําเข้าช่ัวคราว ไม่ว่ากรณีใด ๆ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ในฐานะผู้ค้ําประกันจะต้องรับผิดชอบในการจ่ายค่าภาษีอากรและค่าภาระติดพันให้แก่กรมศุลกากรเป็นจํานวน
เงินไม่เกินอากรขาเข้ากับอีกร้อยละ 10 ของอากรขาเข้า กรณีผู้นําของเข้าทําการใด ๆ อันเป็นการฉ้อฉล หรือ 
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของกรมศุลกากร ให้พนักงานศุลกากรเสนอให้พิจารณาความผิดและ 
เรียกค่าปรับจากผู้นําของเข้าช่ัวคราวร้อยละ 10 ของอากรขาเข้า โดยค่าปรับต้องไม่น้อยกว่า 1,000 บาท และ 
ไม่เกิน 20,000 บาท โดยแจ้งให้สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเรียกเก็บจากผู้นําเข้าที่อยู่ในต่างประเทศ  

6. ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้เอกสาร เอ ที เอ (ATA CARNET)  

6.1. ลดขั้นตอน และระยะเวลาการจัดทําเอกสาร เพราะหากผู้ส่งออกต้องการนําสินค้าไปยังประเทศ
ที่อยู่ในอนุสัญญา เอ ที เอ คาร์เนท์ เป็นการช่ัวคราว  เอกสาร เอ ที เอ (ATA CARNET) เพียงชุดเดียว 
จะสามารถใช้แทนได้ทั้งใบขนสินค้าขาเข้า ใบขนสินค้าขาออก และใบขนผ่านแดน รวมทั้ง ยังได้รับการยกเว้น
การย่ืนหลักประกันเมื่อนําสินค้าเข้า และการขอคืนหลักประกันเมื่อนําสินค้ากลับ เพราะไม่ต้องถือเงินสดไป 
วางหลักประกันสินค้าขาเข้าในแต่ละประเทศและลดปัญหาความเสี่ยงจากการขาดทุนเน่ืองจากอัตราการ
แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ซึ่งจะทําให้ผู้ถือเอกสารได้รับความสะดวกมากขึ้น 
      นอกจากน้ัน เอกสาร เอ ที เอ (ATA CARNET) ยังสามารถใช้เพ่ือการนําเข้า – ส่งออกได้ 
หลายประเทศสําหรับการเดินทาง 1 ครั้ง 
 6.2. ส่งเสริมการส่งออกของประเทศไทย เพราะผู้ส่งออกของไทยสามารถนําสินค้าไปเป็นตัวอย่างหรือ
ไปแสดงในงานแสดงสินค้าในประเทศคู่ภาคีได้ โดยได้รับการยกเว้นค่าภาษีอากร ยกเว้นข้อห้ามข้อจํากัด 
ในการนําเข้าที่กําหนดขึ้นด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจและได้รับความสะดวกมากย่ิงขึ้น 
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