กฎหมายที่เกีย่ วข้ องกับผ่ านแดน/ถ่ ายลา
ม.4 การผ่ านแดน คือ การขนส่ งของจากต่างประเทศ ผ่านด่านศุลกากรแห่งหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งโดยออกทางด่านศุลกากรอีก
แห่ง สามารถเปลี่ยนยานพาหนะ เก็บรักษาของ เปลี่ยนภาชนะบรรจุเพื่อประโยชน์ในการขนส่ ง เปลี่ยนรู ปแบบการขนส่ งได้ ข้อห้าม
คือ ต้องไม่มีการใช้ประโยชน์ใดๆ ซึ่ งของนั้น หรื อมีพฤติกรรมใดๆ เพื่อประโยชน์ทางการค้าเกี่ยวกับของดังกล่าวในราชอาาาจักร

การถ่ ายลา คือ การถ่ายของจากยานพาหนะหนึ่งที่ขนส่ งของเข้ามาในราชอาาาจักร ไปยังอีกยานพาหนะหนึ่งที่ขนส่ งของ
ออกไปนอกราชอาาาจักร ภายใต้การควบคุมของศุลกากรในด่านศุลกากรแห่งเดียวกัน
ม.102 คือ ของผ่านแดน/ถ่ายลาต้องยืน่ ใบขนสิ นค้าตามแบบ และปฏิบตั ิตามหลักเกาฑ์วธิ ี การ และเงื่อนไขที่อธิ บดีประกาศกาหนด
โดยของดังกล่าว ต้องนาออกภายใน 30 วันนับแต่วนั นาเข้า และจะไม่มีภาระภาษีอากร การผ่านแดนทางบกคือ มีการขนย้ายข้ามแดน
ทางบกให้กระทาได้เมื่อมีความตกลงระหว่างประเทศ
ม.104/ ม.105/ ม.106 คือ การตรวจของผ่านแดน/ถ่ายลาจะกระทาได้เมื่อเชื่อได้วา่ เป็ นของที่มีลกั ษาะดังนี้
1. ของนั้นมีไว้เพื่อใช้ในการก่อการร้าย หรื อเกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย
2. ชนิดของ / การขนส่ ง / การขนถ่าย อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมัน่ คง สันติภาพ ความปลอดภัยระหว่างประเทศ
การตรวจของต้องทาตามหลักเกาฑ์ วิธีการ เงื่อนไขที่อธิ บดีกาหนด ถ้าเป็ นของผิดตาม 4 ข้อที่
บัญญัติในกฎหมายข้อใดข้อหนึ่ง ของนั้นจะถูกริ บ
4. เป็ นของผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการผ่านแดน - ของที่ริบ จะทาลาย ส่ งกลับ ดาเนินการอื่นใดเพื่อไม่ให้สามารถนาของมาใช้ได้อีก หรื อให้
สามารถนามาใช้ได้โดยไม่ผดิ กฎหมาย
-ในเรื่ องข้อห้ามข้อจากัดที่หน่วยงานอื่นเป็ นผูก้ าหนด ให้นามาใช้บงั คับด้วยกับของผ่านแดน

3. แสดงถิ่นกาเนิดเป็ นเท็จ

ม.14(3)
ม.14 (3) ของผ่านแดน/ถ่ายลาที่ไม่ประสงค์จะนาออกให้มาขอเปลี่ยนเป็ นนาเข้าได้ภายในระยะเวลาตาม ม.102 วรรคสอง คือภายใน
30 วันนับแต่วนั นาเข้ามาในราชอาาาจักร ใช้หลักการเสี ยภาษีตามสภาพของ ราคาของ พิกดั อัตราที่เป็ นผูใ้ นวันนาเข้ามาใน
ราชอาาาจักร และห้ามใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรใดๆ เช่น คลังสิ นค้าทัาฑ์บน เขตปลอดอากร เขตประกอบการเสรี Re-export

• คือการถ่ายของจากยานพาหนะหนึ่งที่ขนส่ งของเข้ามาในราชอาาาจักร ไปยังอีกยานพาหนะหนึ่งที่ขนส่ ง
ของออกไปนอกราชอาาาจักร ภายใต้การควบคุมของศุลกากรในด่านศุลกากรแห่งเดียวกัน
• ม. 102/ ม.104 / ม.105/ ม.106/ ม.14(3) เป็ นเช่นเดียวกับของผ่านแดน

ม. 4 การถ่ ายลา

พ.ร.บ.ใหม่
การควบคุมทางศุลกากรในด่ าน
เดียวกัน

• หากด่านฯ นั้นๆ กากับทั้งเรื อ/ บก/ อากาศ ก็สามารถเปลี่ยน mode ยานพาหนะได้
เช่น ด่านฯ กระบี่ – เรื อ/ อากาศยาน = ของมาทางเรื อทางด่านกระบี่ขนย้ายไปออกอากาศยาน ใช้พิธีการ
ถ่ายลา เพราะเป็ นการถ่ายของจากยานพาหนะหนึ่งไปยังยานพาหนะหนึ่งในด่านเดียวกัน
• ท่านาเข้า-ส่ งออก ที่อยูภ่ ายใต้การกากับของด่านฯ เดียวกันตามกฎกระทรวง เช่นท่าเรื อกรุ งเทพ อยูใ่ น
การกากับของ สานักงานศุลกากรท่าเรื อกรุ งเทพ (สทก.) ท่าเรื อเอกชนตามลาแม่น้ าเจ้าพระยา อยูใ่ นการ
กากับของ สานักงานศุลกากรกรุ งเทพ (สกท.)
- - กราี การขนถ่ายจากเรื อที่ท่าเรื อกรุ งเทพไปยังเรื อที่จอดท่าเรื อเอกชนตามลาแม่น้ าเจ้าพระยา ให้ใช้
พิธีการผ่านแดน (ทาพิธีการถ่ายลาไม่ได้เนื่องจากอยูค่ นละด่านศุลกากร)
- - การขนถ่ายจากเรื อในท่าเรื อเอกชนหนี่งในสังกัด สกท. ไปยังท่าเรื อเอกชนอีกแห่งหนึ่งในสังกัด
สกท. ให้ใช้พิธีการถ่ายลา

ผ่ านแดน มี 2 ประเภท คือ
ผู้ขนส่ งผ่ านแดน ตามความตกลงไทย-ลาว และ
ผู้ขอผ่ านแดน ผ่ านแดนตามความตกลง GATT
ผ่ านแดนตามตกลงไทย – ลาว (จุดเริ่มต้ น
หรื อ สิ้นสุ ด ต้ องเป็ นลาว เท่ านั้น)
ต้องเป็ นผูข้ นส่ งผ่านแดน
ที่ได้รับอนุญาตจาก
กรมการขนส่ งทางบก
และจดทะเบียนกับกรม
ศุลกากร วางเงินประกัน
แยกต่างหาก ประเภทละ
1 ล้านบาท

การขนส่ งจะ
กระทาได้ ตาม
ทางเข้า-ออกตาม
ความตกลง

ผ่ านแดนตามตกลง GATT (จุดเริ่มต้ น
และจุดสิ้นสุ ดเป็ นประเทศใดๆ ก็ได้ )

ต้องเป็ นผู ้
ลงทะเบียน
เป็ นผูข้ อผ่าน
แดน

วางค้ าประกัน 1
ล้าน ใช้ได้ตลอด
(และใช้ค้ าทั้งการ
เป็ นผูข้ อผ่าน
แดนและถ่ายลา)

วางค้ าประกัน
รายเที่ยว (เมื่อ
ส่ งออกแล้วจึงมา
ขอคืน)

หมายเหตุ
- การที่ของมาจากลาว แต่เข้าหรื อออกทางที่ไม่มีความตกลงจะทาไม่ได้ หากต้องการทาธุรกรรมดังกล่าวต้องไปจดทะเบียนเป็ นผูข้ อผ่านแดน
- หากเลือกผ่านแดนแบบใดแล้ว ต้องใช้สิทธิ น้ นั ไปตลอด หากเลือกใช้ตามความตกลงไทย-ลาว มีอายุ 90 วัน นับแต่นาเข้า หากเกินจะกลายเป็ น
ของตกค้าง ส่ วนผ่านแดนตามความตกลง GATT มีอายุ 30 วันนับแต่วนั นาเข้า หากเกินจะตกเป็ นของแผ่นดิน

หลักปฏิบัติทั่วๆ ไปของผ่ านแดน
1. ของผ่ านแดน

สามารถเคลื่อนย้ายระหว่างด่านศุลกากร 2 แห่งเท่านั้น

2. ICD

ยังคงไม่ได้รับอนุญาตให้เป็ นจุดเข้า-ออก เนื่องจากไม่ใช่ด่านศุลกากร

3.ผู้ขนส่ งผ่ านแดนไทย-ลาว

มีสิทธิ์เลือกว่าจะใช้ผา่ นแดนไทย-ลาว หรื อ ผ่านแดนอื่นๆ นาเข้า-ออกได้ทุกด่าน แต่ตอ้ งลงทะเบียน
เพิ่ม

4. บัญชีราคาสิ นค้ า

ต้องตรวจบัญชีราคาสิ นค้าด้วย ต้องไม่มีชื่อคนไทยหรื อปลายทางไทยเข้าไปเกี่ยวข้อง ไม่เช่นนั้นจะ
ถือว่ามีพฤติการา์ใดๆ เพื่อประโยชน์ทางการค้าเกี่ยวกับของดังกล่าว

5. สาหรับของผ่ านแดนที่นาเข้ าทางท่ าเรื อ
กรุงเทพ

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

6. กรณีมีการตรวจสอบของ

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

7. ของทีจ่ ะผ่ านประเทศภายหลังไม่ สามารถ
ดาเนินการได้ ตามวัตถุประสงค์ ภายใน
กาหนดเวลา

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

8. ค่ าธรรมเนียมการปฏิบัติพธิ ี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 และรถบรรทุ -> 300 บาท/คัน

พรมแดน

ยานพาหนะ

ใบขนสิ นค้ าผ่ านแดน/ถ่ ายลาหนึ่งใบ เป็ นได้ ท้งั ใบขนสิ นค้ าขาเข้ าและขาออก

รายงานพาหนะเข้า

รพส.

- ของนาเข้า (22)
- ของผ่านแดน (24) (ไทย-ลาว หรื อ อื่นๆ)
- ของถ่ายลา (28) (ผูข้ อถ่ายลาที่ไม่ใช่
ตัวแทนเรื อหรื ออากาศยานต้องมีชื่อใน
Manifest))
***การผ่านแดน/ถ่ายลาที่ออกไป
ต่างประเทศโดยเรื อ/อากาศยาน
ตัวแทนเรื อ/อากาศยานต้องมีรายงาน
ชื่อเรื อ/อากาศยานขาออกล่วงหน้า
หากเปลีย่ นใจไม่ ถ่ายลา/ผ่านแดน
- แก้ไข Manifest เป็ นการนาเข้า
- ใบอนุญาตต้องมี (หารื อหน่วยงานควบคุมให้พจิ าราาออก
ประกาศให้สามารถออกใบอนุญาตได้)
- ทาใบขนฯขาเข้า ชาระค่าภาษีตามสภาพของ ราคาของ พิกดั
อัตราวันนาเข้า
- ห้ามใช้สิทธิประโยชน์ใดๆ เช่น ห้ามขอย้ายเข้าคลังสิ นค้าทัาฑ์
บน เขตปลอดอากร Re-export(ม.28)

ทาใบขนฯผ่านแดน/ถ่ายลาและส่ งออก
ภายใน 30 วันนับแต่วนั นาเข้า
-ใบอนุญาตตามหน่วยงานอื่นบังคับว่าการนาผ่าน
ต้องมีใบอนุญาต (16 พ.ร.บ.)
- ปกติไม่ตรวจของจะตรวจเฉพาะเครื่ องหมายและ
เลขหมายหี บห่อ
- มีเหตุสงสัย เสนอขออนุมตั ิตรวจจาก ผอ.สานัก
หรื อนายด่านฯ ตรวจพร้อมกับผูข้ อผ่านแดน/ถ่ายลา
หากพบความผิดให้ทาตามข้อกฎหมาย ถ้าไม่มารอ
จนครบ 30 วัน หากพ้นแล้วจะตกเป็ นของแผ่นดิน

ส่ งออกภายในกาหนด ยกเว้น
ค่าภาษี
- ตรวจปล่อยของผ่านแดน
สามารถทยอยปล่อยตามใบ
เคลื่อนย้ายของผ่านแดน แล้ว
ค่อยมาสรุ ปปล่อยในใบขน
สิ นค้าผ่านแดน
- ขอแก้ไขยานพาหนะออกได้
ตามจริ ง

การควบคุมการขนย้ าย
- ของถ่ายลา อยูใ่ นความรับผิดชอบของด่านศุลกากรเดียวกันไม่มีใบเคลื่อนย้ายของผ่านแดนทาง
อิเล็กทรอนิกส์
- ของผ่านแดน อยูใ่ นความรับผิดชอบต่างด่านฯ กัน มีใบเคลื่อนย้ายของผ่านแดนทาง
อิเล็กทรอนิกส์
- ใบเคลื่อนย้าย 1 ใบต่อ 1 คัน (1 คัน มีได้มากกว่า 1 ใบขนฯ)
- ค่าธรรมเนียมการผ่านแดนตามคันรถ
- รถพ่วง รถกึ่งพวก รถกึ่งพวกบรรทุกวัสดุยาว และรถลากจูง 500 บาท/คัน
- รถกระบะบรรทุก รถตูบ้ รรทุก และรถบรรทุก 300 บาท/คัน
- ต้องแจ้งปลายทางผ่าน e-office
- การขนย้ายด้วยรถคอนเทนเนอร์หรื อตูท้ ึบ ยานพาหนะที่ขนส่ งต้องปิ ดป้ายแสดงเครื่ องหมาย
ของผ่านแดนตามแบบที่ 451 ไว้ที่ยานพาหนะสาหรับใช้ขนส่ งของผ่านแดนให้เห็นได้ชดั เจน
และขนส่ งไปปลายทางภายใน 72 ชัว่ โมง

ผ่ านแดน

ถ่ ายลา

ชื่อยานพาหนะ
ส่ งออก

ต้องมีชื่อยานพาหนะ ในรายงานยานพาหนะออก รอไว้ ชื่อยานพาหนะ
ล่วงหน้า (เฉพาะเรื อ/อากาศยาน)
ส่ งออก

ต้องมีชื่อยานพาหนะ ในรายงานยานพาหนะออก รอ
ไว้ล่วงหน้า (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 ับอยู่
นอกราชอาาาจักร) ห้ามเป็ นคนไทย เพราะถือว่ามี
พฤติกรรมใดๆที่เป็ นประโยชน์ในประเทศไทย
- ใบตราส่ ง มีชื่อของคนลงทะเบียนเป็ นผูผ้ า่ นแดน

Manifest (M/F)

- ต้องเป็ นถ่ายลา (28)
- ถ้าไม่ใช่ตวั แทนเรื อ ชื่อผูท้ าใบขนฯต้องปรากฏใน
M/F

รายการในใบขนฯ

- ต้องบันทึก HS Code ของของที่มีราคาสู งสุ ดใน
invoice
- ต้อง Remark เส้นทางการขนส่ ง

รายการในใบขนฯ

HS Code ใส่ “0”

ใบขนฯ

-ใบขนฯ 1 ใบ ใช้กบั ของที่มาในยานพาหนะเดียวกันได้ ใบขนฯ
- 1 ใบขนฯ ได้หลาย B/L และต้องขนส่ งออกไปโดย
เรื อ/อากาศยานลาเดียวกัน

- 1 ใบขนฯ ได้หลาย B/L และต้องขนส่ งออกไปโดย
เรื อ/อากาศยานลาเดียวกัน
- ใบขนฯ เป็ น Red Line ทั้งหมด
- ค่าธรรมเนียมใบขนฯละ 200 บาท ถ้าให้เจ้าหน้าที่
บันทึกเพิ่ม ฉบับละ 100 บาท

mode การขนส่ ง
ใบเคลื่อนย้าย
สิ นค้า

mode การขนส่ งในประเทศเป็ นได้ท้ งั
1=เรื อ
2=รถไฟ
3=รถเมล์
4=เครื่ องบิน

เปลี่ยน mode การขนส่ งได้ ขึ้นกับว่า ด่านศุลกากรนั้น
ควบคุมมากกว่า 1 รู ปแบบ เช่น ควบคุมทั้งเรื อและ
อากาศ เป็ นต้น

การเคลื่อนย้าย
สิ นค้า

