กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ องกับผ่ านแดน/ถ่ ายลํา
ม.4 การผ่ านแดน คือ การขนส่ งของจากประเทศต้นทางผ่านประเทศไทยไปอีกประเทศหนึ่ง โดยเข้าที่ด่านศุลกากรแห่งหนึ่งผ่าน
ม.4
ไปยังด่านศุลกากรอีกแห่ง สามารถเปลี่ยนยานพาหนะ เก็บรักษาของ เปลี่ยนภาชนะบรรจุเพื่อประโยชน์ใ นการขนส่ ง เปลี่ยนรู ปแบบ
การขนส่ งได้ ข้อห้ามคือ ต้องไม่มีการใช้ประโยชน์ใ ดๆ ซึ่ งของนั้น หรื อมีพฤติกรรมใดๆ เพื่อประโยชน์ทางการค้าเกี่ยวกับของ
ดังกล่าวในราชอาณาจักร
การถ่ ายลํา คือ การถ่ายของจากยานพาหนะหนึ่งที่ขนส่ งของเข้ามาในราชอาณาจักร ไปยังอีกยานพาหนะหนึ่งที่ขนส่ งของ
ออกไปนอกราชอาณาจักร ภายใต้การควบคุมของศุลกากรในด่านศุลกากรแห่งเดียวกัน
ม.102 คือ ของผ่านแดน/ถ่ายลําต้องยืน่ ใบขนสิ นค้าตามแบบ และปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์วธิ ี การ และเงื่อนไขที่อธิ บดีประกาศกําหนด
โดยของดังกล่าว ต้องนําออกภายใน 30 วันนับแต่วนั นําเข้า และจะไม่มีภาระภาษีอากร การผ่านแดนทางบกคือ มีการขนย้ายข้ามแดน
ทางบกให้กระทําได้เมื่อมีความตกลงระหว่างประเทศ
ม.104/ ม.105/
ม.105/ ม.106
ม.106 การตรวจของผ่านแดน/ถ่ายลําจะกระทําได้เมื่อมีเหตุเชื่อได้วา่ เป็ นของที่มีลกั ษณะดังนี้
ม.104/
1. ของนั้นมีไ ว้เพื่อใช้ใ นการก่อการร้าย หรื อเกี่ยวเนื่องกับการก่อการร้าย
2. ชนิดของ / การขนส่ ง / การขนถ่าย อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมัน่ คง สันติภาพ ความปลอดภัยระหว่างประเทศ
การตรวจของต้องทําตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขที่อธิ บดีกาํ หนด
- ถ้าพบเป็ นของผิด ของนั้นจะถูกริ บ
4. เป็ นของผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับ - ของที่ริบ จะทําลาย หรื อ ส่งกลับ หรื อ ดําเนินการอื่นใดเพื่อไม่ใ ห้สามารถนําของมาใช้ไ ด้อีก หรื อให้สามารถ
นํามาใช้ไ ด้โ ดยไม่ผิดกฎหมาย
การผ่านแดนหรื อถ่ายลํา
-ในเรื่ องข้อห้ามข้อจํากัดที่หน่วยงานอื่นเป็ นผูก้ าํ หนด ให้นาํ มาใช้บงั คับด้วยกับของผ่านแดน

3. แสดงถิ่นกําเนิดเป็ นเท็จ

ม.14(3)
ม.14 (3) ของผ่านแดน/ถ่ายลําที่ไ ม่ประสงค์จะนําผ่าน ให้มาขอเปลี่ยนเป็ นนําเข้าได้ภายในระยะเวลาตาม ม.102 วรรคสอง คือภายใน
30 วันนับแต่วนั นําเข้ามาในราชอาณาจักร ใช้หลักการเสี ยภาษีตามสภาพของ ราคาของ พิกดั อัตราที่เป็ นผูใ้ นวันนําเข้ามาใน
ราชอาณาจักร และห้ามใช้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษีอากรใดๆ เช่น คลังสิ นค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากร เขตประกอบการเสรี Re-export

ผ่ านแดน มี 3 ประเภท คือ
ผู้ขนส่ งผ่านแดน ตามความตกลงไทย-ลาว
การผ่านแดนด้ วยรถไฟระหว่ างไทยกับมาเลเซีย
ผู้ผ่านแดน ผ่านแดนตามความตกลง GATT

ผ่ านแดนตามตกลงไทย – ลาว (จุดเริ่มต้ น
หรื อ สิ้นสุ ด ต้ องเป็ นลาว เท่ านั้น)
ต้องเป็ นผูข้ นส่ งผ่าน
แดน ที่ไ ด้รับอนุญาตจาก
กรมการขนส่ งทางบก
และจดทะเบียนเป็ นผูข้ น
ส่ งผ่านแดนกับกรม
ศุลกากร วางเงินประกัน
แยกต่างหาก ประเภทละ
1 ล้านบาท

การขนส่ งจะ
กระทําได้ ตาม
ทางเข้า-ออกตาม
ความตกลง

ผ่ านแดนด้ วยรถไฟ
ระหว่ างไทยกับมาเลเซีย

การขนส่ งจะ
กระทําได้ ทาง
รถไฟที่เข้าออก
ทางด่านฯสะเดา
กับ สุ ไหง-โกลก

ผ่ านแดนตามตกลง GATT (จุดเริ่มต้ น
และจุดสิ้นสุ ดเป็ นประเทศใดๆ ก็ได้ )

ต้อง
ลงทะเบียน
เป็ นผูข้ อผ่าน
แดน

วางคํ้าประกัน 1
ล้าน ใช้ไ ด้ตลอด วางคํา้ ประกัน
(และใช้ค้ าํ ทั้งการ รายเทีย่ ว (เมื่อ
เป็ นผูข้ อผ่านแดน ส่ งออกแล้ วจึงมา
และถ่ายลํา)
ขอคืน)
หรื อ เป็ น AEO ใช้
หลักประกัน AEO
คํ้าประกันได้

หมายเหตุ
- การที่ของมาจากลาว แต่เข้าหรื อออกช่องทางที่ไ ม่มีความตกลงจะทําไม่ไ ด้ หากต้องการทําธุรกรรมดังกล่าวต้องไปจดทะเบียนเป็ นผูข้ อผ่านแดน
- หากเลือกผ่านแดนแบบใดแล้ว ต้องใช้สิทธิน้ นั ไปตลอดการขนส่ งเที่ยวนั้นๆ หากเลือกใช้ตามความตกลงไทย-ลาว มีอายุ 90 วัน นับแต่นาํ เข้า
ไม่นาํ ออกภายใน 90 วัน จะกลายเป็ นของตกค้าง ส่ วนผ่านแดนตามความตกลง GATT ต้องนําออกภายใน 30 วันนับแต่วนั นําเข้า หากเกินจะตก
เป็ นของแผ่นดิน

หลักปฏิบัตทิ วั่ ๆ ไปของผ่ านแดน
1. ของผ่ านแดน

สามารถเคลื่อนย้ายระหว่างด่านศุลกากร 2 แห่งเท่านั้น

2. ICD

ยังคงไม่ไ ด้รับอนุญาตให้เป็ นจุดเข้า-ออก เนื่องจากไม่ใ ช่ด่านศุลกากร

3.ผู้ขนส่ งผ่ านแดนไทย-ลาว

มีสิทธิ์ เลือกว่าจะใช้ผา่ นแดนไทย-ลาว นําเข้า - ออกเฉพาะบางด่านศุลกากร หรื อ ผ่านแดนอื่นๆ
นําเข้า-ออกได้ทุกด่าน แต่ตอ้ งขึ้นทะเบียนทั้งสองแบบ แยกวงเงินประกัน

4. บัญชีราคาสิ นค้ า

ต้องตรวจบัญชีราคาสิ นค้าด้วย ต้องไม่มีชื่อคนไทยหรื อปลายทางไทยเข้าไปเกี่ยวข้อง ไม่เช่นนั้นจะ
ถือว่ามีพฤติการณ์ใ ดๆ เพื่อประโยชน์ทางการค้าเกี่ยวกับของดังกล่าว

5. สํ าหรับของผ่ านแดนทีน่ ําเข้ าทางท่ าเรื อ
กรุ งเทพ

- ของผ่านแดนไทย-ลาว ต้องมาปฏิบตั ิพิธีการที่คลังผ่านแดนไทย-ลาว
- ของผ่านแดนอื่นๆ ทําได้ทุก รพส.

6. กรณีมีการตรวจสอบของ

ต้องเชิญผูข้ อขนส่ งมาตรวจสอบ
หากมาแล้วพบความผิด -> จับกุม
หากไม่มา -> รอจนครบ 30 วันแล้วไม่มา ของจะตกเป็ นของแผ่นดิน

7. ของทีจ่ ะผ่ านประเทศภายหลังไม่ สามารถ
ดําเนินการได้ ตามวัตถุประสงค์ ภายใน
กําหนดเวลา

ยินยอมให้
1.ส่ งกลับต้นทาง
2.ส่ งไปประเทศอื่น
3.ขอชําระค่าภาษี (ห้ามใช้สิทธิคลังสิ นค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากร ม.28 (Re-export))

8. ค่ าธรรมเนียมการปฏิบัตพิ ธิ ีการ

ผ่านแดนไม่เสี ยค่าธรรมเนียม

9. ค่ าธรรมเนียมการขนส่ ง

- เก็บเป็ นรายคัน เก็บตอนปล่อยของออก ค่าธรรมเนียมการขนส่ ง เก็บเป็ นรายคัน เก็บตอนปล่อย
ของออก
- รถพ่วง รถกึ่งพวก รถกึ่งพวกบรรทุกวัสดุยาว และรถลากจูง-> 500 บาท/คัน
- รถกระบะบรรทุก รถตูบ้ รรทุก และรถบรรทุก -> 300 บาท/คัน

ม. 4 การถ่ ายลํา

พ.ร.บ.ใหม่
การควบคุมทางศุลกากรใน
ด่ านเดียวกัน

•
•
•
•
•

ต้องลงทะเบียนเป็ นผูข้ อถ่ายลํา
วางคํ้าประกัน 1 ล้าน ใช้ไ ด้ตลอด (และใช้ค้ าํ ทั้งการเป็ นผูข้ อผ่านแดนและถ่ายลํา)
หรื อ เป็ น AEO ใช้หลักประกัน AEO คํ้าประกันได้
วางคํา้ ประกันรายเทีย่ ว (เมื่อส่ งออกแล้ วจึงมาขอคืน)
ตัวแทนเรื อ หรื อ อากาศยานไม่ตอ้ งวางคํ้าประกัน

• หากด่านฯ นั้นๆ กํากับทั้งเรื อ/ บก/ อากาศ ก็สามารถเปลี่ยน mode ยานพาหนะได้
เช่น ด่านฯ กระบี่ – เรื อ/ อากาศยาน = ของมาทางเรื อทางด่านกระบี่ขนย้ายไปออกอากาศยาน ใช้พิธีการ
ถ่ายลํา เพราะเป็ นการถ่ายของจากยานพาหนะหนึ่ งไปยังยานพาหนะหนึ่งในด่านศุลกากรเดียวกัน
• ท่านําเข้า-ส่ งออก ที่อยูภ่ ายใต้การกํากับของด่านฯ เดียวกันตามกฎกระทรวง เช่นท่าเรื อกรุ งเทพ อยูใ่ นการ
กํากับของ สํานักงานศุลกากรท่าเรื อกรุ งเทพ (สทก.) ท่าเรื อเอกชนตามลําแม่น้ าํ เจ้าพระยา อยูใ่ นการกํากับ
ของ สํานักงานศุลกากรกรุ งเทพ (สกท.)
- - กรณี การขนถ่ายจากเรื อที่ท่าเรื อกรุ งเทพไปยังเรื อที่จอดท่าเรื อเอกชนตามลําแม่น้ าํ เจ้าพระยา ให้ใ ช้
พิธีการผ่านแดน (ทําพิธีการถ่ายลําไม่ไ ด้เนื่องจากอยูค่ นละด่านศุลกากร)
- - การขนถ่ายจากเรื อในท่าเรื อเอกชนหนี่งในสังกัด สกท. ไปยังท่าเรื อเอกชนอีกแห่งหนึ่งในสังกัด
สกท. ให้ใ ช้พิธีการถ่ายลํา

ผ่ านแดน

ถ่ ายลํา

ชื่อยานพาหนะส่ งออก

ต้องมีชื่อยานพาหนะ ในรายงานยานพาหนะออก รอไว้ล่วงหน้า (เฉพาะเรื อ/
อากาศยาน)

ชื่อยานพาหนะส่ งออก

ต้องมีชื่อยานพาหนะ ในรายงานยานพาหนะออก รอไว้ล่วงหน้า
(เฉพาะเรื อ/อากาศยาน)

ชื่อในใบขนฯ

ต้องตรงกับลงทะเบียน

ชื่อในใบขนฯ

ต้องตรงกับลงทะเบียน

Manifest (M/F)

- ต้องเป็ นผ่านแดน (24) ในใบขนฯให้เลือกแบบว่าเป็ น 2= ผ่านแดนอื่นๆ หรื อ 3=
ผ่านแดนไทย-ลาว
- บัญชีราคาสิ นค้า (ต้องระบุชื่อผูส้ ่ งสิ นค้าและผูร้ ับอยูน่ อกราชอาณาจักร) ห้ามเป็ น
คนไทย เพราะถือว่ามีพฤติกรรมใดๆที่เป็ นประโยชน์ใ นประเทศไทย
- ใบตราส่ ง มีชื่อของคนลงทะเบียนเป็ นผูผ้ า่ นแดน

Manifest (M/F)

- ต้องเป็ นถ่ายลํา (28)
- ถ้าไม่ใ ช่ตวั แทนเรื อ ชื่อผูท้ าํ ใบขนฯต้องปรากฏใน M/F

ใบขนฯ

-ใบขนฯ 1 ใบ ใช้กบั ของที่มาในยานพาหนะเดียวกันได้แต่ตอ้ งขนส่ งออกไปโดย
เรื อ/อากาศยานลําเดียวกัน
1 ใบขนฯ ได้หลาย B/L ไม่ตอ้ งชําระค่าธรรมเนียมพิธีการฯ
1 รายการ คือ ของใน B/L ฉบับหนึ่งๆ ใน B/L มีหลายรายการ ให้สาํ แดง
HS Code โดยใช้พิกดั ของของที่มีราคาสู งสุ ด
การวางประกันรายเที่ยว
- - ของผ่านแดนที่อยูใ่ นพิกดั ฯที่ไม่ตอ้ งเสี ยอากรขาเข้า ให้วางประกัน
10 % ของราคาของผ่านแดน / ถ่ายลํา
- - ของผ่านแดนที่มีหลายรายการและจัดอยูใ่ นพิกดั ฯทีมีอตั ราอากรขา
เข้าหลายอัตรา ให้วางประกันโดยคํานวณจากราคาของทั้งหมด คูณ อัตราอากร
สู งสุ ดของของในเที่ยวนั้นๆ
ต้องบันทึก เส้นทางการขนส่ ง ในช่อง Remark

ใบขนฯ

- 1 ใบขนฯ ได้หลาย B/L และต้องขนส่ งออกไปโดยเรื อ/อากาศยาน
ลําเดียวกัน
- ต้องบันทึก HS Code ใช้พิกดั ของของราคาสู งสุ ด
- การวางประกันรายเที่ยว
- - ของถ่ายลํา ที่อยูใ่ นพิกดั ฯที่ไม่ตอ้ งเสี ยอากรขาเข้า ให้
วางประกัน 10 % ของราคาของผ่านแดน / ถ่ายลํา
- - ของถ่ายลํา ที่มีหลายรายการและจัดอยูใ่ นพิกดั ฯทีมีอตั ราอากร
ขาเข้าหลายอัตรา ให้วางประกันโดยคํานวณจากราคาของทั้งหมด
คูณ อัตราอากรสู งสุ ดของของในเที่ยวนั้นๆ
- ใบขนฯ เป็ น Red Line ทั้งหมด
- ค่าธรรมเนียมพิธีการฯใบขนฯละ 200 บาท
- ถ้าเจ้าหน้าที่บนั ทึก ชําระ ฉบับละ 100 บาท

mode การขนส่ ง
ใบเคลื่อนย้ายสิ นค้า

mode การขนส่ งในประเทศเป็ นได้ท้งั
1=เรื อ
2=รถไฟ
3=รถเมล์
4=เครื่ องบิน
ชําระค่าธรรมเนียมผ่านประเทศ ตามขนาดรถขนส่ งและชําระที่หน่วยงานศุลกากร
ต้นทาง

การเคลื่อนย้ายสิ นค้า

เปลี่ยน mode การขนส่ งได้ ขึ้นกับว่า ด่านศุลกากรนั้น ควบคุม
มากกว่า 1 รู ปแบบ เช่น ควบคุมทั้งเรื อและอากาศ เป็ นต้น เช่น
ด่านฯประจวบฯ สามารถทําใบขนฯถ่ายลํา ขนของจากเรื อ
ไปออกทางบกที่ด่านสิ งขร
ด่านฯกระบี่ สามารถสามารถทําใบขนฯถ่ายลํา ขนของจากเรื อ
ไปออกทางอากาศ ที่สนามบินกระบี่

พรมแดน
ยานพาหนะ

ใบขนสิ นค้ าผ่ านแดน/ถ่ ายลําหนึ่งใบ ใช้ เป็ นเอกสารผ่ านเข้ าและผ่ านออก

รายงานพาหนะเข้า

รพส.

- ของนําเข้า (22)
- ของผ่านแดน (24) (ไทย-ลาว หรื อ อื่นๆ)
- ของถ่ายลํา (28) (ผูข้ อถ่ายลําที่ไ ม่ใ ช่
ตัวแทนเรื อหรื ออากาศยานต้องมีชื่อใน
Manifest))
***การผ่านแดน/ถ่ายลําที่ออกไป
ต่างประเทศโดยเรื อ/อากาศยาน
ตัวแทนเรื อ/อากาศยานต้องมีรายงาน
ชื่อเรื อ/อากาศยานขาออกล่วงหน้า
หากเปลีย่ นใจไม่ ถ่ายลํา/ผ่ านแดน
- แก้ไ ข Manifest เป็ นการนําเข้า
- ใบอนุญาตต้องมี (หารื อหน่วยงานควบคุมให้พจิ ารณาออก
ประกาศให้สามารถออกใบอนุญาตได้)
- ทําใบขนฯขาเข้า ชําระค่าภาษีตามสภาพของ ราคาของ พิกดั
อัตราวันนําเข้า
- ห้ามใช้สิทธิประโยชน์ใ ดๆ เช่น ห้ามขอย้ายเข้าคลังสิ นค้าทัณฑ์
บน เขตปลอดอากร เขตประกอบการเสรี Re-export(ม.28)

ทําใบขนฯผ่านแดน/ถ่ายลําและส่ งออก
ภายใน 30 วันนับแต่วนั นําเข้า
ใบขนฯถ่ายลํา ค่าธรรมเนียม 200 บาท
ใบขนฯผ่านแดน ไม่ตอ้ งเสี ยค่าธรรมเนียม
-ใบอนุญาตตามหน่วยงานอื่นบังคับว่าการนําผ่าน
ต้องมีใ บอนุญาต (16 พ.ร.บ.)
- ปกติไ ม่ตรวจของจะตรวจเฉพาะเครื่ องหมายและ
เลขหมายหี บห่ อ
- มีเหตุสงสัย เสนอขออนุมตั ิตรวจจาก ผอ.สํานัก
หรื อนายด่านฯ ตรวจพร้อมกับผูข้ อผ่านแดน/ถ่ายลํา
หากพบความผิดให้ทาํ ตามข้อกฎหมาย ถ้าไม่มารอ
จนครบ 30 วัน หากพ้นแล้วจะตกเป็ นของแผ่นดิน

ส่ งออกภายในกําหนดเวลา และปฏิบตั ิ
พิธีการตามที่กาํ หนด
ได้รับยกเว้นค่าภาษี

- ตรวจปล่อยของผ่านแดน
สามารถทยอยปล่อยตามใบ
เคลื่อนย้ายของผ่านแดน แล้ว
ค่อยมาสรุ ปปล่อยในใบขน
สิ นค้าผ่านแดน
- ขอแก้ไ ขยานพาหนะออกได้
ตามจริ ง

การควบคุมการขนย้ าย
- ของถ่ายลํา อยูใ่ นความรับผิดชอบของด่านศุลกากรเดียวกันไม่มีใ บเคลื่อนย้ายของผ่านแดนทาง
อิเล็กทรอนิกส์
- ของผ่านแดน อยูใ่ นความรับผิดชอบต่างด่านฯ กัน มีใ บเคลื่อนย้ายของผ่านแดนทาง
อิเล็กทรอนิกส์
- ใบเคลื่อนย้าย 1 ใบต่อ 1 คัน (1 คัน มีไ ด้มากกว่า 1 ใบขนฯ)
- ค่าธรรมเนียมการผ่านแดน เก็บตามประเภทของรถ ชําระที่ด่านศุลกากรต้นทาง
- รถพ่วง รถกึ่งพวก รถกึ่งพวกบรรทุกวัสดุยาว และรถลากจูง 500 บาท/คัน
- รถกระบะบรรทุก รถตูบ้ รรทุก และรถบรรทุก 300 บาท/คัน
- ต้องแจ้งการขนย้ายไปปลายทางผ่าน e-office
- การขนย้ายด้วยรถคอนเทนเนอร์หรื อตูท้ ึบ ยานพาหนะที่ขนส่ งต้องปิ ดป้ายแสดงเครื่ องหมาย
ของผ่านแดนตามแบบที่ 451 ไว้ที่ยานพาหนะสําหรับใช้ขนส่ งของผ่านแดนให้เห็นได้ชดั เจน
และขนส่ งไปปลายทางภายใน 72 ชัว่ โมง

