
ม.4 การผ่านแดน คือ การขนส่งของจากต่างประเทศ ผา่นด่านศุลกากรแห่งหน่ึงไปยงัอีกประเทศหน่ึงโดยออกทางด่านศุลกากรอีก
แห่ง สามารถเปล่ียนยานพาหนะ เกบ็รักษาของ เปล่ียนภาชนะบรรจุเพื่อประโยชนใ์นการขนส่ง เปล่ียนรูปแบบการขนส่งได ้ขอ้หา้ม
คือ ตอ้งไม่มีการใชป้ระโยชนใ์ดๆ ซ่ึงของนั้น หรือมีพฤติกรรมใดๆ เพื่อประโยชนท์างการคา้เก่ียวกบัของดงักล่าวในราชอาาาจกัร

การถ่ายล า คือ การถ่ายของจากยานพาหนะหน่ึงท่ีขนส่งของเขา้มาในราชอาาาจกัร ไปยงัอีกยานพาหนะหน่ึงท่ีขนส่งของ
ออกไปนอกราชอาาาจกัร ภายใตก้ารควบคุมของศุลกากรในด่านศุลกากรแห่งเดียวกนั

ม.102 คือ ของผา่นแดน/ถ่ายล าตอ้งยืน่ใบขนสินคา้ตามแบบ และปฏิบติัตามหลกัเกาฑว์ธีิการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศก าหนด 

โดยของดงักล่าว ตอ้งน าออกภายใน 30 วนันบัแต่วนัน าเขา้ และจะไม่มีภาระภาษีอากร การผา่นแดนทางบกคือ มีการขนยา้ยขา้มแดน
ทางบกใหก้ระท าไดเ้ม่ือมีความตกลงระหวา่งประเทศ

ม.104/ ม.105/ ม.106 คือ การตรวจของผา่นแดน/ถ่ายล าจะกระท าไดเ้ม่ือเช่ือไดว้า่เป็นของท่ีมีลกัษาะดงัน้ี 

1. ของนั้นมีไวเ้พื่อใชใ้นการก่อการร้าย หรือเก่ียวขอ้งกบัการก่อการร้าย

2. ชนิดของ / การขนส่ง / การขนถ่าย อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อความมัน่คง สนัติภาพ ความปลอดภยัระหวา่งประเทศ

3. แสดงถ่ินก าเนิดเป็นเทจ็

4. เป็นของผดิกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการผา่นแดน

ม.14 (3) ของผา่นแดน/ถ่ายล าท่ีไม่ประสงคจ์ะน าออกใหม้าขอเปล่ียนเป็นน าเขา้ไดภ้ายในระยะเวลาตาม ม.102 วรรคสอง คือภายใน 
30 วนันบัแต่วนัน าเขา้มาในราชอาาาจกัร ใชห้ลกัการเสียภาษีตามสภาพของ ราคาของ พิกดัอตัราท่ีเป็นผูใ้นวนัน าเขา้มาใน
ราชอาาาจกัร และหา้มใชสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษีอากรใดๆ เช่น คลงัสินคา้ทาัฑบ์น เขตปลอดอากร เขตประกอบการเสรี Re-export

กฎหมายที่เกีย่วข้องกบัผ่านแดน/ถ่ายล า

การตรวจของตอ้งท าตามหลกัเกาฑ ์วธีิการ เง่ือนไขท่ีอธิบดีก าหนด ถา้เป็นของผิดตาม 4 ขอ้ท่ี
บญัญติัในกฎหมายขอ้ใดขอ้หน่ึง ของนั้นจะถูกริบ
- ของท่ีริบ จะท าลาย ส่งกลบั ด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือไม่ใหส้ามารถน าของมาใชไ้ดอี้ก หรือให้
สามารถน ามาใชไ้ดโ้ดยไม่ผดิกฎหมาย
-ในเร่ืองขอ้หา้มขอ้จ ากดัท่ีหน่วยงานอ่ืนเป็นผูก้  าหนด ใหน้ ามาใชบ้งัคบัดว้ยกบัของผา่นแดน

ม.4

ม.102

ม.104/ ม.105/ ม.106

ม.14(3)



ม. 4 การถ่ายล า 

• คือการถ่ายของจากยานพาหนะหน่ึงท่ีขนส่งของเขา้มาในราชอาาาจกัร ไปยงัอีกยานพาหนะหน่ึงท่ีขนส่ง
ของออกไปนอกราชอาาาจกัร ภายใตก้ารควบคุมของศุลกากรในด่านศุลกากรแห่งเดียวกนั

• ม. 102/ ม.104 / ม.105/ ม.106/ ม.14(3) เป็นเช่นเดียวกบัของผา่นแดน

พ.ร.บ.ใหม่ 

การควบคุมทางศุลกากรในด่าน
เดยีวกนั 

• หากด่านฯ นั้นๆ ก ากบัทั้งเรือ/ บก/ อากาศ กส็ามารถเปล่ียน mode ยานพาหนะได ้                                                             
เช่น ด่านฯ กระบ่ี – เรือ/ อากาศยาน = ของมาทางเรือทางด่านกระบ่ีขนยา้ยไปออกอากาศยาน ใชพิ้ธีการ
ถ่ายล า เพราะเป็นการถ่ายของจากยานพาหนะหน่ึงไปยงัยานพาหนะหน่ึงในด่านเดียวกนั

• ท่าน าเขา้-ส่งออก ท่ีอยูภ่ายใตก้ารก ากบัของด่านฯ เดียวกนัตามกฎกระทรวง เช่นท่าเรือกรุงเทพ อยูใ่น
การก ากบัของ ส านกังานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ (สทก.) ท่าเรือเอกชนตามล าแม่น ้ าเจา้พระยา อยูใ่นการ
ก ากบัของ ส านกังานศุลกากรกรุงเทพ (สกท.)                                                                                                                           
- - กราีการขนถ่ายจากเรือท่ีท่าเรือกรุงเทพไปยงัเรือท่ีจอดท่าเรือเอกชนตามล าแม่น ้ าเจา้พระยา ใหใ้ช้
พิธีการผา่นแดน (ท าพิธีการถ่ายล าไม่ไดเ้น่ืองจากอยูค่นละด่านศุลกากร)                                                                     
- - การขนถ่ายจากเรือในท่าเรือเอกชนหน่ีงในสงักดั สกท. ไปยงัท่าเรือเอกชนอีกแห่งหน่ึงในสงักดั 
สกท. ใหใ้ชพิ้ธีการถ่ายล า



ผ่านแดน มี 2 ประเภท คือ 
ผู้ขนส่งผ่านแดน ตามความตกลงไทย-ลาว และ      
ผู้ขอผ่านแดน ผ่านแดนตามความตกลง GATT

ผ่านแดนตามตกลงไทย – ลาว (จุดเร่ิมต้น
หรือ ส้ินสุด ต้องเป็นลาว เท่าน้ัน)

ตอ้งเป็นผูข้นส่งผา่นแดน 
ท่ีไดรั้บอนุญาตจาก
กรมการขนส่งทางบก
และจดทะเบียนกบักรม
ศุลกากร วางเงินประกนั
แยกต่างหาก ประเภทละ 

1 ลา้นบาท

การขนส่งจะ
กระท าได ้ตาม
ทางเขา้-ออกตาม
ความตกลง 

ผ่านแดนตามตกลง GATT (จุดเร่ิมต้น
และจุดส้ินสุดเป็นประเทศใดๆ กไ็ด้)

ตอ้งเป็นผู ้
ลงทะเบียน
เป็นผูข้อผา่น

แดน

วางค ้าประกนั 1
ลา้น ใชไ้ดต้ลอด 
(และใชค้  ้าทั้งการ
เป็นผูข้อผา่น

แดนและถ่ายล า)

วางค ้าประกนั
รายเท่ียว (เม่ือ

ส่งออกแลว้จึงมา
ขอคืน)

หมายเหตุ 
- การท่ีของมาจากลาว แต่เขา้หรือออกทางท่ีไม่มีความตกลงจะท าไม่ได ้หากตอ้งการท าธุรกรรมดงักล่าวตอ้งไปจดทะเบียนเป็นผูข้อผา่นแดน
- หากเลือกผา่นแดนแบบใดแลว้ ตอ้งใชสิ้ทธินั้นไปตลอด หากเลือกใชต้ามความตกลงไทย-ลาว มีอาย ุ90 วนั นบัแต่น าเขา้ หากเกินจะกลายเป็น
ของตกคา้ง ส่วนผา่นแดนตามความตกลง GATT มีอาย ุ30 วนันบัแต่วนัน าเขา้ หากเกินจะตกเป็นของแผน่ดิน



หลกัปฏิบัติทั่วๆ ไปของผ่านแดน

1. ของผ่านแดน สามารถเคล่ือนยา้ยระหวา่งด่านศุลกากร 2 แห่งเท่านั้น

2. ICD ยงัคงไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ป็นจุดเขา้-ออก เน่ืองจากไม่ใช่ด่านศุลกากร

3.ผู้ขนส่งผ่านแดนไทย-ลาว มีสิทธ์ิเลือกวา่จะใชผ้า่นแดนไทย-ลาว หรือ ผา่นแดนอ่ืนๆ น าเขา้-ออกไดทุ้กด่าน แต่ตอ้งลงทะเบียน
เพ่ิม

4. บัญชีราคาสินค้า ตอ้งตรวจบญัชีราคาสินคา้ดว้ย ตอ้งไม่มีช่ือคนไทยหรือปลายทางไทยเขา้ไปเก่ียวขอ้ง ไม่เช่นนั้นจะ
ถือวา่มีพฤติการา์ใดๆ เพ่ือประโยชน์ทางการคา้เก่ียวกบัของดงักล่าว

5. ส าหรับของผ่านแดนที่น าเข้าทางท่าเรือ
กรุงเทพ

- ของผา่นแดนไทย-ลาว ตอ้งมาปฏิบติัพิธีการท่ีคลงัผา่นแดนไทย-ลาว
- ของผา่นแดนอ่ืนๆ ท าไดทุ้ก รพส.

6. กรณมีีการตรวจสอบของ ตอ้งเชิญผูข้อขนส่งมาตรวจสอบ 
หากมาแลว้พบความผิด -> จบักมุ
หากไม่มา -> รอจนครบ 30 วนัแลว้ไม่มา ของจะตกเป็นของแผน่ดิน

7. ของทีจ่ะผ่านประเทศภายหลงัไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามวตัถุประสงค์ภายใน
ก าหนดเวลา

ยนิยอมให้
1.ส่งกลบัตน้ทาง
2.ส่งไปประเทศอ่ืน
3.ขอช าระค่าภาษี  (หา้มใชสิ้ทธิคลงัสินคา้ทาัฑบ์น เขตปลอดอากร ม.28 (Re-export))

8. ค่าธรรมเนียมการปฏิบัติพธีิการ ผา่นแดนไม่เสียค่าธรรมเนียม

9. ค่าธรรมเนียมการขนส่ง - เกบ็เป็นรายคนั เกบ็ตอนปล่อยของออก ค่าธรรมเนียมการขนส่ง เกบ็เป็นรายคนั เกบ็ตอนปล่อย
ของออก 
- รถพว่ง รถก่ึงพวก รถก่ึงพวกบรรทุกวสัดุยาว และรถลากจูง-> 500 บาท/คนั
- รถกระบะบรรทุก รถตูบ้รรทุก และรถบรรทุ  -> 300 บาท/คนั



ยานพาหนะ รายงานพาหนะเขา้ รพส. ท าใบขนฯผา่นแดน/ถ่ายล าและส่งออก
ภายใน 30 วนันบัแต่วนัน าเขา้

ส่งออกภายในก าหนด ยกเวน้
ค่าภาษี

ใบขนสินค้าผ่านแดน/ถ่ายล าหน่ึงใบ เป็นได้ทั้งใบขนสินค้าขาเข้าและขาออก

- ของน าเขา้ (22) 
- ของผา่นแดน (24) (ไทย-ลาว หรือ อ่ืนๆ)
- ของถ่ายล า (28)  (ผูข้อถ่ายล าท่ีไม่ใช่
ตวัแทนเรือหรืออากาศยานตอ้งมีช่ือใน 
Manifest)) 

***การผา่นแดน/ถ่ายล าท่ีออกไป
ต่างประเทศโดยเรือ/อากาศยาน 
ตวัแทนเรือ/อากาศยานตอ้งมีรายงาน
ช่ือเรือ/อากาศยานขาออกล่วงหนา้

หากเปลีย่นใจไม่ถ่ายล า/ผ่านแดน
- แกไ้ข Manifest เป็นการน าเขา้
- ใบอนุญาตตอ้งมี (หารือหน่วยงานควบคุมใหพ้จิาราาออก
ประกาศใหส้ามารถออกใบอนุญาตได)้
- ท าใบขนฯขาเขา้ ช าระค่าภาษีตามสภาพของ ราคาของ พิกดั
อตัราวนัน าเขา้
- หา้มใชสิ้ทธิประโยชน์ใดๆ เช่น หา้มขอยา้ยเขา้คลงัสินคา้ทาัฑ์
บน เขตปลอดอากร Re-export(ม.28)

- ตรวจปล่อยของผา่นแดน
สามารถทยอยปล่อยตามใบ
เคล่ือนยา้ยของผา่นแดน แลว้
ค่อยมาสรุปปล่อยในใบขน
สินคา้ผา่นแดน
- ขอแกไ้ขยานพาหนะออกได้
ตามจริง

การควบคุมการขนย้าย
- ของถ่ายล า อยูใ่นความรับผดิชอบของด่านศุลกากรเดียวกนัไม่มีใบเคล่ือนยา้ยของผา่นแดนทาง
อิเลก็ทรอนิกส์
- ของผา่นแดน อยูใ่นความรับผดิชอบต่างด่านฯ กนั มีใบเคล่ือนยา้ยของผา่นแดนทาง
อิเลก็ทรอนิกส์
- ใบเคล่ือนยา้ย 1 ใบต่อ 1 คนั (1 คนั มีไดม้ากกวา่ 1 ใบขนฯ)
- ค่าธรรมเนียมการผา่นแดนตามคนัรถ 

- รถพว่ง รถก่ึงพวก รถก่ึงพวกบรรทุกวสัดุยาว และรถลากจูง 500 บาท/คนั
- รถกระบะบรรทุก รถตูบ้รรทุก และรถบรรทุก 300 บาท/คนั

- ตอ้งแจง้ปลายทางผา่น e-office
- การขนยา้ยดว้ยรถคอนเทนเนอร์หรือตูทึ้บ ยานพาหนะท่ีขนส่งตอ้งปิดป้ายแสดงเคร่ืองหมาย
ของผา่นแดนตามแบบท่ี 451 ไวท่ี้ยานพาหนะส าหรับใชข้นส่งของผา่นแดนใหเ้ห็นไดช้ดัเจน 
และขนส่งไปปลายทางภายใน 72 ชัว่โมง

พรมแดน

-ใบอนุญาตตามหน่วยงานอ่ืนบงัคบัวา่การน าผา่น
ตอ้งมีใบอนุญาต (16 พ.ร.บ.) 
- ปกติไม่ตรวจของจะตรวจเฉพาะเคร่ืองหมายและ
เลขหมายหีบห่อ 
- มีเหตุสงสัย เสนอขออนุมติัตรวจจาก ผอ.ส านกั 
หรือนายด่านฯ ตรวจพร้อมกบัผูข้อผา่นแดน/ถ่ายล า 
หากพบความผดิใหท้ าตามขอ้กฎหมาย ถา้ไม่มารอ
จนครบ 30 วนั หากพน้แลว้จะตกเป็นของแผน่ดิน



ผ่านแดน ถ่ายล า

ช่ือยานพาหนะ
ส่งออก

ตอ้งมีช่ือยานพาหนะ ในรายงานยานพาหนะออก รอไว้
ล่วงหนา้ (เฉพาะเรือ/อากาศยาน)

ช่ือยานพาหนะ
ส่งออก

ตอ้งมีช่ือยานพาหนะ ในรายงานยานพาหนะออก รอ
ไวล่้วงหนา้ (เฉพาะเรือ/อากาศยาน)

ช่ือในใบขนฯ ตอ้งตรงกบัลงทะเบียน ช่ือในใบขนฯ ตอ้งตรงกบัลงทะเบียน

Manifest (M/F) - ตอ้งเป็นผา่นแดน (24) ในใบขนฯใหเ้ลือกแบบวา่เป็น
2= ผา่นแดนอ่ืนๆ หรือ 3=ผา่นแดนไทย-ลาว
- บญัชีราคาสินคา้ (ตอ้งระบุช่ือผูส่้งสินคา้และผูรั้บอยู่
นอกราชอาาาจกัร) หา้มเป็นคนไทย เพราะถือวา่มี
พฤติกรรมใดๆท่ีเป็นประโยชน์ในประเทศไทย
- ใบตราส่ง มีช่ือของคนลงทะเบียนเป็นผูผ้า่นแดน

Manifest (M/F) - ตอ้งเป็นถ่ายล า (28)
- ถา้ไม่ใช่ตวัแทนเรือ ช่ือผูท้  าใบขนฯตอ้งปรากฏใน 
M/F

รายการในใบขนฯ - ตอ้งบนัทึก HS Code ของของท่ีมีราคาสูงสุดใน 
invoice
- ตอ้ง Remark เส้นทางการขนส่ง

รายการในใบขนฯ HS Code ใส่ “0”

ใบขนฯ -ใบขนฯ 1 ใบ ใชก้บัของท่ีมาในยานพาหนะเดียวกนัได ้
- 1 ใบขนฯ ไดห้ลาย B/L และตอ้งขนส่งออกไปโดย
เรือ/อากาศยานล าเดียวกนั

ใบขนฯ - 1 ใบขนฯ ไดห้ลาย B/L และตอ้งขนส่งออกไปโดย
เรือ/อากาศยานล าเดียวกนั
- ใบขนฯ เป็น Red Line ทั้งหมด
- ค่าธรรมเนียมใบขนฯละ 200 บาท ถา้ใหเ้จา้หนา้ท่ี
บนัทึกเพ่ิม ฉบบัละ 100 บาท

mode การขนส่ง 
ใบเคล่ือนยา้ย
สินคา้ 

mode การขนส่งในประเทศเป็นไดท้ั้ง
1=เรือ 
2=รถไฟ 
3=รถเมล ์
4=เคร่ืองบิน

การเคล่ือนยา้ย
สินคา้ 

เปล่ียน mode การขนส่งได ้ข้ึนกบัวา่  ด่านศุลกากรนั้น
ควบคุมมากกวา่ 1 รูปแบบ เช่น ควบคุมทั้งเรือและ
อากาศ เป็นตน้


