
 
 

ดวยกรมศุลกากรกําลังดําเนินกระบวนการระบบศุลกากรผานแดนอาเซียน (ASEAN Customs Transit 

System: ACTS) ตามความตกลงอาเซียนวาดวยการอํานวยความสะดวกในการขนสงสินคาผานแดน (ASEAN 

Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit: AFAFGIT) เ พื ่อรองร ับระบบศุลกากร

ผานแดนอาเซียน กรมศุลกากรจึงเตรียมการรางประกาศท่ี ... /2563  เรื่อง การดําเนินกระบวนการทางศุลกากร

สําหรับระบบศุลกากรผานแดนอาเซียน (ASEAN Customs Transit System: ACTS) จึงมีความประสงคขอรับฟง

ความคิดเห็นตอรางประกาศดังกลาวจากผูมีสวนไดสวนเสียหรือผูท่ีสนใจ เพ่ือนํามาปรับปรุงรางประกาศฯ ใหมีความชัดเจน 

และรอบดาน ตรงตามวัตถุประสงคตามความตกลงอาเซียนวาดวยการอํานวยความสะดวกในการขนสงสินคาผานแดน 

(ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit: AFAFGIT) โดยสามารถสงขอคิดเห็นไดทาง 

อีเมล : 108844@customs.go.th ท้ังนี้ ภายในวันท่ี 10 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
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ระบบศุลกากรผานแดนอาเซียน (ASEAN Customs Transit System: ACTS) 

 ระบบศุลกากรผานแดนอาเซียน หรือ ASEAN Customs Transit System: ACTS เปนระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกสท่ีออกแบบข้ึนเพ่ือรองรับการปฏิบัติตามความ
ตกลงอาเซียนวาดวยการอํานวยความสะดวกในการขนสงสินคาผานแดน (ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit: AFAFGIT) มี
วัตถุประสงคเพ่ืออํานวยความสะดวกในการขนสงสนิคาผานแดนระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนใหเปนเอกภาพ ใหสิทธิแกประเทศภาคีคูสัญญาสามารถขนสงสินคาผานแดน 
(Transit) ไปยังประเทศท่ีสาม โดยประเทศภาคีคูสัญญาท่ีเปนประเทศท่ีถูกผานแดน จะตองอํานวยความสะดวกใหกับประเทศภาคีคูสัญญาอ่ืนโดยจะไมมีการเปดตรวจสินคา
โดยไมจําเปน ไมมีการจัดเก็บภาษีสินคานําเขา และ ไมจําเปนตองเปลี่ยนพาหนะในการขนสงสินคา ซ่ึงการเริ่มดําเนินการระบบศุลกากรผานแดนอาเซียน (ASEAN Customs 
Transit System: ACTS) จะเริ่มตนได ก็ตอเม่ือพิธีสารท่ีเก่ียวของท้ัง 6 พิธีสาร (พิธีสาร 1 2 3 4 5 และ 7) มีผลบังคับใช  

 ท้ังนี้ ความคืบหนาของการดําเนินการในแตละพิธีสาร แสดงดังตารางตอไปนี้ 
พิธีสาร สถานะปจจุบัน 
พิธีสาร 1 การกําหนดเสนทางการขนสงผานแดน
และสิ่ ง อํานวยความสะดวก (Designation of 
Transit Transport Routes and Facilities) 

มีผลใชบังคับแลว 

พิ ธี ส า ร  2 ก า ร กํ า ห น ด ท่ี ทํ า ก า ร พรมแดน 
(Designation of Frontier Posts) 

ไทย เวียดนาม พมา มาเลเซีย สปป.ลาว
และสิงคโปรใหสัตยาบันแลว มีผลใช
บังคับวันท่ี 6 ตุลาคม 2562  

พิธีสาร 3 ประเภทและปริมาณรถยนต (Types 
and Quantity of Road Vehicles) 

มีผลใชบังคับแลว 

พิธีสาร 4 ขอกําหนดทางเทคนิคของรถยนต  
(Technical Requirements of Vehicles) 

มีผลใชบังคับแลว 

พิธีสาร 5 ระบบการประกันภัยทางรถยนตภาค
บั ง คั บ ข อ ง อ า เ ซี ย น  ( ASEAN Scheme of 
Compulsory Motor Vehicle Insurance) 

มีผลใชบังคับแลว 

พิธีสาร 7 ระบบศุลกากรผานแดน (Customs 
Transit System) 

มีผลใชบังคับแลว 

 



 
 

 ประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีมีกําหนดท่ีจะทําการเดินรถจริงภายใตระบบ ACTS ในเดือนเมษายน 2563  โดยจะเริ่มทําการทดสอบระบบในชวงตนป 2563 และ 
ASEAN Regional Integration Support by the EU (ARISE Plus) ในฐานะบริษัทท่ีปรึกษาระบบ ACTS ไดทําการอบรมใหผูมีสวนเก่ียวของในการใชระบบ ACTS ของ
ประเทศสมาชิกตางๆ ประเทศละ 3 สัปดาหดวย  
 ในสวนของไทย ARISE Plus ไดเดินทางมาจัดการอบรมการใชระบบ ACTS รวมท้ังระบบคอมพิวเตอรท่ีเก่ียวของใหกับเจาหนาท่ีกรมศุลกากร หนวยงานขนสงของ
ไทย (กระทรวงคมนาคม กรมการขนสงทางบก และกรมทางหลวง) หนวยงานประกันภัย (บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด) องคกรคํ้าประกัน (ธนาคารกรุงไทย 
ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารทหารไทย) ผูใชระบบท่ีสนใจ (สภาหอการคาแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สมาคมผูรับจัดการขนสง
สินคาระหวางประเทศ) เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2562 ท่ีผานมา 

กรมศุลกากรไดมีคําสั่งกรมศุลกากรท่ี 331/2562 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานดําเนินการระบบศุลกากรผานแดนอาเซียน (ASEAN Customs Transit System : 
ACTS) เพ่ือเตรียมการรองรับการดําเนินการท่ีเก่ียวของ ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางการยกรางประกาศและคําสั่งกรมฯ รวมท้ังประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีเก่ียวของเพ่ือรองรับ
การใชระบบ ACTS ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการเตรียมกฎหมาย และประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อรองรับระบบ ACTS ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนจะทําการทดสอบ
ระบบ ACTS รวมกันในชวงเดือนมกราคม – กลางเดือนเมษายน 2563 และใชระบบจริงในชวงวันท่ี 24 เมษายน 2563  

ทั้งนี้ ในหวงการทดสอบระบบ กรมศุลกากรมีไดจัดสงเจาหนาที่ไปยังดานศุลกากรมุกดาหารเพื่อประชาสัมพันธระบบ ACTS อบรมการใชระบบใหกับ
เจาหนาท่ีและผูประกอบการ รวมท้ังทดสอบระบบแบบมีการวิ่งรถจริงในชวงเดือนพฤษภาคม 2563 ดวย   

 
โครงสรางรางประกาศกรมศุลกากร ท่ี ... /2563 เรื่อง การดําเนินกระบวนการทางศุลกากรสําหรับระบบผานแดนอาเซียน (ACTS) 

 
โครงสราง ประเด็น หมายเหตุ 

อารัมภบทและฐานอํานาจทาง
กฎหมาย 

อธิบดีกรมศุลกากรอาศัยอํานาจตามมาตรา 7 มาตรา 50 มาตรา 51 มาตรา 99 
มาตรา 102 มาตรา 103 มาตรา 104 มาตรา 105 มาตรา 106 มาตรา 158 
และมาตรา 159  แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ในการออกประกาศ 

 

นิยาม กําหนดนิยามของคําสําคัญท่ีจะใชในประกาศฯ ท้ังในสวนของ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ี
เก่ียวของ ดานศุลกากรท่ีของ 

 



 
 

โครงสราง ประเด็น หมายเหตุ 
หมวด 1 หลกัการ เนนย้ําหลักการสําคัญท่ีกําหนดไวในความตกลงอาเซียนวาดวยการอํานวยความ

สะดวกในการขนสงสินคาผานแดน (ASEAN Framework Agreement on the 
Facilitation of Goods in Transit :AFAFGIT) และระบบศุลกากรผานแดนอาเซียน 
(ASEAN Customs Transit System :ACTS) อาทิ 
- ผูประกอบการ ACTS ตองมีการลงทะเบียนไวกับกรมฯ 
- การยกเวนอากร และการตรวจของสินคาผานแดน และการจัดหาการคํ้าประกันคา
ภาษีท่ีไดรับการยกเวน 
- การใหสิทธิจราจรกับประเทศสมาชิกอาเซียนภายใตความตกลง AFAFGIT ประเทศ
ละ 500 คัน  
- การขนสงตองทําบน “เสนทาง” ท่ีกําหนดไวตามพิธีสาร 1 ของ ความตกลง 
AFAFGIT 
- การเขา-ออกประเทศ จะตองเปนตามจุดท่ีกําหนดไวตามพิธีสาร 2 ของ ความตกลง 
AFAFGIT ซ่ึงของประเทศไทย ไดแก ดานศุลกากรอรัญประเทศ ดานศุลกากร
หนองคาย ดานศุลกากรมุกดาหาร ดานศุลกากรแมสาย ดานศุลกากรเชียงของ ดาน
ศุลกากรแมสอด และดานศุลกากรสะเดา 

 

หมวด 2 การดําเนินกระบวนการ 
ACTS  

แบงเปน 2 สวน 
สวนท่ี 1 การลงทะเบียนผูประกอบการ ACTS เนนย้ําวา Trader จะตองลงทะเบียน
และใชเอกสารอะไรบาง รวมท้ังการผูกความสัมพันธของ Broker และ Employee  
ท่ี Trader อาจมอบหมายใหจัดทําใบขนสินคา ACTS  
สวนท่ี 2 การลงทะเบียนหลักประกัน ท่ี Trader ตองจัดหาจากธนาคารท่ีเขารวม
โครงการ  และข้ันตอนการนําหลักประกันมาจดทะเบียนไวกับกรมฯ  

 

หมวด 3 พิธีการศุลกากร กรณี
ไทยเปนประเทศ “ตนทาง”  

แบงเปน 2 สวน 
สวนท่ี 1 การปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ ดานศุลกากรตนทาง  

จัดทํา Flow ของรางประกาศฯ 
โดยมองท่ีสถานะของ “ประเทศ
ไทย” วามีสถานะเปน “ตนทาง” 



 
 

โครงสราง ประเด็น หมายเหตุ 
- เปนกรณีดานศุลกากรท่ีตั้งอยูบริเวณพรมแดน (7 ดานท่ีเปนจุดเขา-ออกตามพิธีสาร 
2 ของความตกลง AFAFGIT)  
- ผูประกอบการ ACTS ตองจัดทําใบขนสินคา ACTS ในระบบ ตามวิธีการท่ีกําหนดไว
ใน “คูมือการใชงานระบบศุลกากรผานแดนอาเซียน” 
- ผูสงของออกตองทําใบขนสินคาและปฏิบัติพิธีการศุลกากรตามประกาศของกรมฯ  
ท่ีเก่ียวของ 
- ผูควบคุมยานพาหนะปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกําหนดไวเม่ือรถมาถึงดานศุลกากร 
ท่ีพรมแดน ท้ังในสวนของ TAD การซีลตู และการจัดทําหรือคืนใบขนสินคาพิเศษ 
 
สวนท่ี 2 การปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ ดานศุลกากรภายในประเทศ  
- เปนกรณีดานศุลกากรท่ีตั้งอยูในประเทศและอยูบนเสนทางตามพิธีสาร 1 ของความ
ตกลง AFAFGIT (สํานักงานศุลกากรทาเรือแหลมฉบัง)  
- ผูประกอบการ ACTS ตองจัดทํา ใบขนสินคา ACTS ในระบบ ตามวิธีการท่ีกําหนด
ไวใน “คูมือการใชงานระบบศุลกากรผานแดนอาเซียน” 
- ผูสงของออกตองทําใบกํากับการเคลื่อนยาย ใบขนสินคา และปฏิบัติพิธีการศุลกากร
ตามประกาศของกรมฯ ท่ีเก่ียวของ และทําการซีลตู 
- ผูควบคุมยานพาหนะปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกําหนดไวเม่ือรถมาถึงดานศุลกากร 
ท่ีพรมแดน ท้ังในสวนของ TAD และการจัดทําหรือคืนใบขนสินคาพิเศษ 

“ปลายทาง” หรือ “ถูกผานแดน” 
เปนหลัก และกําหนดพิธีการ
ศุลกากรท่ีผูมีสวนเก่ียวของตอง
ปฏิบัติตามสถานะของประเทศ
ไทย  

หมวด 4 พิธีการศุลกากร กรณี
ไทยเปนประเทศ “ปลายทาง” 

แบงเปน 2 สวน 
สวนท่ี 1 การปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ ดานศุลกากรปลายทาง  
- เปนกรณีดานศุลกากรท่ีตั้งอยูบริเวณพรมแดน (7 ดานท่ีเปนจุดเขาออกตามพิธีสาร 
2)  
- ผูประกอบการ ACTS ไดจัดทําใบขนสินคา ACTS ในระบบมาตั้งแตประเทศตนทาง
แลว 

จัดทํา Flow ของรางประกาศฯ 
โดยมองท่ีสถานะของ “ประเทศ
ไทย” วามีสถานะเปน “ตนทาง” 
“ปลายทาง” หรือ “ถูกผานแดน” 
เปนหลัก และกําหนดพิธีการ
ศุลกากรท่ีผูมีสวนเก่ียวของตอง



 
 

โครงสราง ประเด็น หมายเหตุ 
- ผูควบคุมยานพาหนะปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกําหนดไวเม่ือรถมาถึงดานศุลกากร 
ท่ีพรมแดน ท้ังในสวนของ TAD การตรวจสอบ Seal ตู การทํา ศ.บ.1 ใบคํารองขอ
เคลื่อนยาย และการจัดทําหรือคืนใบขนสินคาพิเศษ 
 
สวนท่ี 2 การปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ ดานศุลกากรภายในประเทศ  
- เปนกรณีดานศุลกากรท่ีตั้งอยูในประเทศและอยูบนเสนทางตามพิธีสาร 1 (สํานักงาน
ศุลกากรทาเรือแหลมฉบัง)  
- ผูควบคุมยานพาหนะปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกําหนดไวเม่ือรถมาถึงดานศุลกากร 
ท่ีพรมแดน ท้ังในสวนของ TAD การตรวจสอบ Seal ตู และการตัด ศ.บ.1  
- ผูนําของเขาตองทําใบขนสินคาและปฏิบัติพิธีการศุลกากรตามประกาศของกรมฯ  
ท่ีเก่ียวของ  
- ผูประกอบการ ACTS ปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพ่ือตรวจปลอย ACTS 

ปฏิบัติตามสถานะของประเทศ
ไทย 

หมวด 5 พิธีการศุลกากร กรณี
ประเทศไทยเปนประเทศ “ผาน
แดน” 

- เนนย้ําหลักการวา ใหใชใบขนสินคา ACTS แทนใบขนสินคาผานแดนปกติ 
- แยกการดําเนินการและกรปฏิบัติพิธีการใหชัดเจนวาผูควบคุมยานพาหนะจะตอง
ปฏิบัติอยางไร เม่ือรถมาถึงดานศุลกากรบริเวณพรมแดนท่ีเปนจุดเขาประเทศไทย 
และเม่ือรถมาไปถึงดานศุลกากรบริเวณพรมแดนท่ีเปนจุดออกประเทศไทย ท้ังในสวน
ของ TAD การควบคุมทางศุลกากร และใบขนสินคาพิเศษ 

 

หมวด 6 การปฏิบัติพิธีการ
ศุลกากรเฉพาะเรื่อง  

- กําหนดแนวการปฏิบัติเม่ือผูควบคุมยานพาหนะมีการเปลี่ยนดานศุลกากรตนทาง 
ดานศุลกากรปลายทาง หรือดานศุลกากรผานแดนจากท่ีเคยไดแจงไวในระบบ ACTS 
เม่ือเริ่มทําการขนสง ท่ีตองดําเนินการแจงพนักงานศุลกากรของดานศุลกากรท่ีมีการ
บันทึกขอมูลในระบบ ACTS กอนตรวจปลอยสินคา 
- ผูสงของออก หรือผูนําของเขา หรือผูขอผานแดนจะตองดําเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวของ
กับกระบวนการสงออก นําเขา ตามประกาศของกรมฯ ท่ีเก่ียวของ เม่ือมีการการ

 



 
 

โครงสราง ประเด็น หมายเหตุ 
เปลี่ยนดานศุลกากรตนทาง ดานศุลกากรปลายทาง หรือดานศุลกากรผานแดนท่ีเคย
ไดแจงไวในระบบ ACTS 
- กําหนดการปฏิบัติเม่ือมีอุบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสัย  
- กรณีระบบคอมพิวเตอร หรือระบบไฟฟาขัดของ 

 
 



 
 

โปรดแสดงความคิดเห็นตอรางประกาศดังกลาว 

ราง 

 

 

ประกาศกรมศุลกากร 

ท่ี          /๒๕๖3 

เรื่อง การดําเนินกระบวนการทางศุลกากรสําหรับระบบศุลกากรผานแดนอาเซียน 

(ASEAN Customs Transit System: ACTS) 

                 

 เพ่ือใหการดําเนินกระบวนการทางศุลกากรสําหรับระบบศุลกากรผานแดนอาเซียนเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ และสอดคลองกับวัตถุประสงคของความตกลงอาเซียนวาดวยการอํานวยความสะดวกในการขนสงสินคา

ผานแดน (ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit: AFAFGIT) ในการอํานวย

ความสะดวกใหกับการขนสงสินคาผานแดนทางบกระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน  

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๙๙ มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๓มาตรา 

๑๐๔ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๐๖ มาตรา ๑๕๘ และมาตรา ๑๕๙ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ อธิบดี

กรมศุลกากรจึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 

  ขอ ๑ ในประกาศนี ้

    “ระบบศุลกากรผานแดนอาเซียน” (ASEAN Customs Transit System: ACTS) หมายความวา 

ระบบสําหรับการขนสงสินคาผานแดนภายใตการควบคุมทางศุลกากรเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับการเคลื่อนยาย

สินคาผานอาณาเขตของประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศใดประเทศหนึ่งหรือหลายประเทศ ตามท่ีกําหนดไวในพิธีสาร 

๗ ของความตกลงอาเซียนวาดวยการอํานวยความสะดวกในการขนสงสินคาผานแดน 

    “ดานศุลกากรตนทาง” (Customs Office of departure) หมายความวา ดานศุลกากรซ่ึงเปน

จุดเริ่มตนของการขนสงสินคาผานแดนท่ีมีท่ีตั้งอยูบริเวณพรมแดนของประเทศไทย 

    “ดานศุลกากรปลายทาง” (Customs Office of destination) หมายความวา ดานศุลกากรซ่ึง

เปนจุดสิ้นสุดของการขนสงสินคาผานแดนท่ีมีท่ีตั้งอยูบริเวณพรมแดนของประเทศไทย 
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    “ดานศุลกากรผานแดน” (Customs Office of transit) หมายความวา ดานศุลกากรซ่ึงเปนจุด

ผานแดนของการขนสงสินคาผานแดนท่ีมีท่ีตั้งอยูบริเวณพรมแดนของประเทศไทย 

    “ดานศุลกากรภายในประเทศ” หมายความวา ดานศุลกากรซ่ึงเปนจุดเริ่มตนหรือจุดสิ้นสุดของ

การขนสงสินคาผานแดนทางบกท่ีไมไดมีท่ีตั้งอยูบริเวณพรมแดนและตั้งอยูบนเสนทางในพิธีสาร ๑ ตามความตกลง 

AFAFGIT 

    “ใบขนสินคาผานแดนอาเซียน” (Customs Transit declaration) หมายความวา ใบขนสินคาท่ี

ผูประกอบการผานแดนอาเซียนไดจัดทําผานระบบศุลกากรผานแดนอาเซียนเพ่ือใชในการดําเนินกระบวนการทาง

ศุลกากรสําหรับระบบศุลกากรผานแดนอาเซียน 

    “เอกสารประกอบการผานแดน” (Transit Accompanying Document: TAD) หมายความวา 

เอกสารท่ีใชในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรสําหรับระบบศุลกากรผานแดนอาเซียน 

    “ผูประกอบการผานแดนอาเซียน” (Trader) หมายความวา บุคคล หรือนิติบุคคล (Principal) ท่ี

ไดลงทะเบียนเพ่ือดําเนินกระบวนการทางศุลกากรสําหรับระบบศุลกากรผานแดนอาเซียน และใหหมายความรวมถึง 

ตัวแทน (Broker) หรือ ลูกจาง (Employee) ของบุคคลหรือนิติบุคคลดังกลาวซ่ึงไดรับมอบหมายใหดําเนินการ

กระบวนการทางศุลกากรสําหรับระบบศุลกากรผานแดนอาเซียน 

    “ผูรับมอบอํานาจกระทําการแทน” หมายความวา บุคคลผูมีอํานาจกระทําการในนามของ

ผูประกอบการผานแดนอาเซียนในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรผานแดนอาเซียน การติดตอราชการกับกรมศุลกากร 

และการดําเนินการในกระบวนการทางศุลกากร 

    “ใบอนุญาตการขนสงสินคาผานแดนอาเซียน” หมายความวา ใบอนุญาตจากหนวยงานขนสง

ของประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีออกใหกับผูประกอบการขนสงระหวางประเทศภายใตความตกลงอาเซียนวาดวยการ

อํานวยความสะดวกในการขนสงสินคาผานแดน (AFAFGIT) 

    “ยานพาหนะ” หมายความวา รถขนสงสินคาท่ีไดรับใบอนุญาตการขนสงสินคาผานแดนอาเซียน

เพ่ือทําการขนสงสินคาผานแดนตามระบบศุลกากรผานแดนอาเซียนจากหนวยงานขนสงของประเทศสมาชิกอาเซียน 

หมวด ๑ 

หลักการ 

                 

  ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับกับการปฏิบัติพิธีการขนสงสินคาผานแดนทางบกระหวางประเทศสมาชิก

อาเซียนภายใตระบบศุลกากรผานแดนอาเซียนท่ีมีประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีเก่ียวของกับการขนสงนั้นอยางนอย 3 

ประเทศ 
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  ขอ 3 กรณีประเทศไทยเปนประเทศท่ีถูกผานแดน และผูประกอบการผานแดนอาเซียนไดปฏิบัติพิธีการ

ผานแดนตามประกาศนี้แลว ไมสามารถเปลี่ยนพิธีการศุลกากรเปนพิธีการศุลกากรนําเขา-สงออกปกติได 

  ขอ 4 สินคา ท่ี ทําการขนสงผานราชอาณาจักรตามความตกลง AFAFGIT ใหนําออกไปนอก

ราชอาณาจักรภายใน ๓๐ วัน นับแตวันท่ีนําสินคาผานแดนเขามาในราชอาณาจักร 

    กรณีท่ีผูควบคุมยานพาหนะไมนําสินคาผานแดนออกไปนอกราชอาณาจักรภายในเวลาท่ีกําหนด

ตามขอนี้ ใหสินคาตกเปนของแผนดิน 

  ขอ 5 การจัดทําใบขนสินคาผานแดนอาเซียนใหดําเนินการตามคูมือการใชงานระบบศุลกากรผานแดน

อาเซียนตามแนบทายประกาศนี้ 

  ขอ 6 การนําสินคาเขา ออก และผานราชอาณาจักรตามประกาศนี้ จะตองทําการขนสงผาน                

ดานศุลกากรท่ีกําหนด ไวในพิธีสาร ๒ ของความตกลง AFAFGIT ไดแก ดานศุลกากรอรัญประเทศ                     ดาน

ศุลกากรหนองคาย ดานศุลกากรมุกดาหาร ดานศุลกากรแมสาย ดานศุลกากรเชียงของ ดานศุลกากร              แม

สอด และดานศุลกากรสะเดา เทานั้น  

  ขอ 7 การขนสงสินคาผานแดนตามประกาศนี้ ตองใชยานพาหนะท่ีไดรับการคัดเลือกใหทําการขนสง

สินคาผานแดนตามระบบศุลกากรผานแดนอาเซียนจากหนวยงานขนสงของประเทศสมาชิกอาเซียนและทําการขนสง

สินคาบนเสนทางท่ีกําหนดไวในพิธีสาร ๑ ของความตกลง AFAFGIT เทานั้น 

  ขอ 8 ในกรณีท่ีประเทศไทยเปนจุดเริ่มตนหรือจุดสิ้นสุดของการผานแดนผูนําของเขาหรือผูสงของออก

จะตองปฏิบัติพิธีการศุลกากรนําของเขาหรือสงของออกตามมาตรฐานท่ีกรมศุลกากรกําหนดควบคูไปกับการดําเนิน

กระบวนการทางศุลกากรสําหรับระบบศุลกากรผานแดนอาเซียน 

  ขอ 9 สินคาท่ีจะทําการขนสงผานแดนตามประกาศนี้ จะตองไมเปนสินคาตองหามของประเทศท่ีจะทํา

การขนสงสินคาผานแดน 

  ขอ 10 ผูประกอบการผานแดนอาเซียน (Trader) มีหนาท่ีจัดหาประกันท่ีคุมคาภาษีท่ีสินคาผานแดนจะ

ไดรับการยกเวนในระหวางการขนสงสินคาผานแดนภายใตระบบศุลกากรผานแดนอาเซียน 

  ขอ 11 ขอหามหรือขอจํากัดสําหรับของนําผานตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

ผูประกอบการผานแดนอาเซียนตองปฏิบัติตามกฎหมายท่ีกําหนดขอหามหรือขอจํากัดสําหรับ

การนําผาน รวมถึงประกาศท่ีออกตามความในกฎหมายดังกลาวดวย ดังนี้ 

11 .๑ พระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไม เพลิ งและ 

สิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒4๙๐ 
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11.2 พระราชบัญญัติควบคุมการสงออกไปนอกราชอาณาจักร ซ่ึงอาวุธยุทธภัณฑและสิ่งท่ีใช

ในการสงคราม พ.ศ. ๒๔๙๕ 

11.3 พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐7 

11.4 พระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๑๘ 

11.5 พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ 

11.6 พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.๒๕๒๒ 

11.7 พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. ๒๕๓๐ 

11.8 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 

11.9 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘  

11.10 พระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินคา พ.ศ.๒

522 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินคา(ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๘  

11.๑๑ พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ. ๒๕58  

11.๑๒ พระราชบัญญัติงาชาง พ.ศ. ๒๕๕๘  

11.๑๓ พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

11.๑๔ พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙ 

11.๑๕ พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ.๒5๕๙  

11 .๑๖ พระราชบัญญัติ การควบ คุมสินค า ท่ี เ ก่ี ย วข อ ง กับการแพร ขยายอาวุ ธ 

ท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูง พ.ศ.2562  

11.17 พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2562  

 

ในกร ณี ท่ี มี ก า รบั ง คับ ใช กฎหมาย อ่ืนๆ  เ ก่ี ย ว กับข อห า มหรื อข อจํ า กั ดสํ า ห รั บ 

การนําผาน ผูประกอบการผานแดนอาเซียนตองปฏิบัติตามกฎหมายนั้นๆ ดวย  
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หมวด ๒ 

การดําเนินกระบวนการสําหรับระบบศุลกากรผานแดนอาเซียน 

                 

  ขอ 12 ผูประกอบการผานแดนอาเซียน (Trader) ของประเทศไทยจะตองเปนผูนําของเขาผูสงของออก 

ผูขอถายลํา หรือผูขอผานแดน ตามคําขอลงทะเบียนเปนผูผานพิธีการศุลกากรในฐานขอมูลระบบทะเบียนผูมาติดตอ

ของกรมศุลกากร 

 

สวนท่ี ๑ 

การลงทะเบียนสําหรับผูประกอบการผานแดนอาเซียน (Trader) 

                 

  ขอ 13 บุคคล หรือนิติบุคคลท่ีประสงคจะเปนผูประกอบการผานแดนอาเซียน (Trader) ใหยื่นคํารอง

พรอมเอกสารประกอบตามแบบแนบทายประกาศ ณ สวนพิธีการศุลกากร กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร 

หรือฝายบริหารงานท่ัวไปของสํานักงานศุลกากรหรือดานศุลกากร ดังตอไปนี้ 

    13.๑ คํารองขอลงทะเบียนเปนผูประกอบการผานแดนอาเซียน    

   13.๒ ใบสมัครสําหรับการลงทะเบียนเปนตัวการ (Trader Application Form) 

    13 .๓  แบบแสดงคว ามสั ม พันธ ร ะหว า งตั ว ก า ร  กับ  ตั ว แทน  (Trader Relationship 

Authorization – Principal and Broker) 

    13 .๔ แบบแสดงความสัมพันธระหวางตัวการ กับ ลูกจาง (Trader Authorization for 

employee(s) to submit ACTS Declaration) 

    13.๕ เอกสารยืนยันตัวตน เชน บัตรประจําตัวประชาชน หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือ

รับรองนิติบุคคล เปนตน 

  ขอ 14 พนักงานศุลกากรจะทําการตรวจสอบตัวตนของบุคคล หรือนิติบุคคลกับเอกสารยืนยันตัวตน ใน

ระบบทะเบียนผูมาติดตอของกรมศุลกากร 

    หากพนักงานศุลกากรตรวจสอบแลวไมพบวาบุคคล หรือนิ ติบุคคลเปนผูนําของเขา  

ผูสงออก ผูขอถายลํา หรือผูขอผานแดน ตามคําขอลงทะเบียนเปนผูผานพิธีการศุลกากรในระบบทะเบียนผูมาติดตอ
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ของกรมศุลกากร พนักงานศุลกากรจะไมดําเนินการลงทะเบียนให และจะแจงใหผูยื่นเอกสารทราบพรอมมอบเอกสาร

หลักฐานท้ังหมดคืนใหกับผูยื่นเอกสาร 

  ขอ 15 หากถูกตองพนักงานศุลกากรจะดําเนินการลงทะเบียนพรอมออกเลขใหกับผูยื่นเอกสาร ดังนี้ 

     15.1 Trader Identification Number (TIN)  

     15.๒ Personal ID (PID) ของ Broker  

     15.๓ Personal ID (PID) ของ Employee  

  ขอ 16 ใหตัวการแจงเลข Personal ID (PID) ให Broker และ/หรือ Employee ทราบและให Broker 

แ ล ะ /ห รื อ  Employee ทํ า ก า ร ยื น ยั น ก า ร ล ง ท ะ เ บี ย น ด ว ย ต น เ อ ง แ ล ะ กํ า ห น ด  Username แ ล ะ  

Password เพ่ือเขาในสวน Trader Portal ของระบบศุลกากรผานแดนอาเซียน ผานเว็บไซต www.customs.go.th  

  ขอ ๑7 หากขอมูลการยืนยันลงทะเบียนถูกตองระบบศุลกากรผานแดนอาเซียนจะสงขอความตอบกลับ

อัตโนมัติไปยังไปรษณียอิเล็กทรอนิกสของผูรับมอบ Broker และ/หรือ Employee วา “Your ACTS user account 

has been activated successfully”  

 

สวนท่ี ๒ 

การลงทะเบียนหลักประกันสําหรับระบบศุลกากรผานแดนอาเซียน 

                 

  ขอ ๑8 ใหธนาคารท่ีประสงคจะเขารวมโครงการระบบศุลกากรผานแดนอาเซียนแจงความประสงคเปน

หนังสือขอเปนผูคํ้าประกันสําหรับสินคาผานแดนตามโครงการระบบศุลกากรผานแดนอาเซียนตอกรมศุลกากร 

  ขอ ๑9 กรมศุลกากรโดยศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะทํารายชื่อของธนาคารท่ีประสงคจะ

เขารวมโครงการระบบศุลกากรผานแดนอาเซียนและเผยแพรทางเว็บไซต www.customs.go.th 

  ขอ 20 ใหผูประกอบการผานแดนอาเซียนติดตอธนาคารท่ีเขารวมโครงการระบบศุลกากรผานแดน

อาเซียนเพ่ือออกหนังสือคํ้าประกัน โดยผูประกอบการผานแดนอาเซียนสามารถตรวจสอบวงเงินข้ันตํ่าของ

หลักประกันผานทาง Calculate Minimum Guarantee Usage Amount ในสวน Trader Portal ของระบบ

ศุลกากรผานแดนอาเซียน 

     โดยหลักประกันท่ีใชอาจเปนเปนแบบเท่ียวเดียว (Single Journey) หรือแบบหลายเท่ียว 

(Multiple Journey) ก็ได 

http://www.customs.go.th/
http://www.customs.go.th/
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  ขอ 21 ใหผูประกอบการผานแดนอาเซียนนําหนังสือคํ้าประกันมายื่น ณ สวนพิธีการศุลกากร  

กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร หรือฝายบริหารงานท่ัวไปของสํานักงานศุลกากรหรือดานศุลกากร 

  ขอ 22 หากรายละเอียดในหนังสือคํ้าประกันครบถวนถูกตองพนักงานศุลกากรจะบันทึกรายละเอียด

ของหลักประกันในสวน Guarantee Management System (GMS) ของระบบศุลกากรผานแดนอาเซียน และออก

หมายเลขรับรองการวางประกัน หรือ Guarantee Reference Number (GRN) ใหกับผูประกอบการผานแดน

อาเซียน 

  ขอ 23 หากพนักงานศุลกากรตรวจพบวา สินคาไมครบถวนหรือไมตรงกับท่ีสําแดงไวในระบบศุลกากร

ผานแดนอาเซียน พนักงานศุลกากรอาจทําการเรียกเงินประกันในสวนของสินคาท่ีขาดหรือสูญหายจากธนาคารซ่ึงเปน

ผูออกหนังสือคํ้าประกันใหกับผูประกอบการผานแดนอาเซียนนั้น 

 

หมวด ๓ 

พิธีการศุลกากรสําหรับระบบศุลกากรผานแดนอาเซียน กรณีประเทศไทยเปนประเทศตนทาง 

                 

  ขอ 24 ผูประกอบการผานแดนอาเซียนตองจัดทําใบขนสินคาผานแดนอาเซียนในระบบศุลกากรผาน

แดนอาเซียน และผูสงของออกตองจัดทําใบขนสินคาขาออกตามมาตรฐานท่ีกรมศุลกากรกําหนดและปฏิบัติพิธีการ

ศุลกากรสงออกตามประกาศ คําสั่งหรือระเบียบท่ีกรมศุลกากรดวย 

สวนท่ี ๑ 

การปฏิบัติพิธีการศุลกากรสําหรับระบบศุลกากรผานแดนอาเซียน ณ ดานศุลกากรตนทาง 

                 

  ขอ 25 ใหผูประกอบการผานแดนอาเซียนจัดทําใบขนสินคาผานแดนอาเซียนในระบบศุลกากรผานแดน

อาเซียนโดยกําหนดใหดานศุลกากรตนทางเปนจุดเริ่มตนของการผานแดนตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวในคูมือการใชงาน

ระบบศุลกากรผานแดนอาเซียน 

  ขอ 26 ใหผูสงของออกจัดทําใบขนสินคาผานแดนอาเซียนขาออกตามมาตรฐานท่ีกรมศุลกากรกําหนด 

และปฏิบัติพิธีการศุลกากรสงออกตามประกาศ คําสั่งหรือระเบียบของกรมศุลกากรกอนนํายานพาหนะไปยังดาน

ศุลกากรตนทาง 

  ขอ 27 ใหผูรับผิดชอบการบรรจุ จัดทําและสงขอมูลใบกํากับการขนยายสินคาตามมาตรฐาน 

ท่ีกรมศุลกากรกําหนด 
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  ขอ 28 เม่ือยานพาหนะมาถึงดานศุลกากรตนทางใหดําเนินการ ดังนี้ 

     28.๑ ใหผูควบคุมยานพาหนะปฏิบัติพิธีการศุลกากรสงออกตามประกาศ คําสั่งหรือระเบียบท่ี

กรมศุลกากรกําหนด 

     28.๒ ใหผูควบคุมยานพาหนะติดตอหนวยบริการศุลกากรและยื่นเอกสารประกอบการผาน

แดน (Transit Accompanying Document :TAD) ตอพนักงานศุลกากร 

     28.๓ พนักงานศุลกากรจะตรวจสอบขอมูลของการขนสงผานแดนในระบบศุลกากร 

ผานแดนอาเซียน และทําการมัดลวดท่ีประตูตูสินคาของยานพาหนะดวยดวงตราตะก่ัวของกรมศุลกากรกอนการบันทึก

หมายเลขดวงตราตะก่ัวของกรมศุลกากรและบันทึกตรวจปลอยสินคาในระบบศุลกากรผานแดนอาเซียน 

     28.๔ ใหผูควบคุมยานพาหนะติดตอหนวยบริการศุลกากรเพ่ือจัดทํา (กรณียานพาหนะจด

ทะเบียนตามกฎหมายไทย) หรือสงคืน (กรณียานพาหนะจดทะเบียนตางประเทศ) ใบขนสินคาพิเศษตามเง่ือนไขตอไปนี้ 

      28.๔.๑ กรณียานพาหนะท่ีใชในการขนสงสินคาเปนยานพาหนะท่ีจดทะเบียนตาม

กฎหมายไทย ใหผูควบคุมยานพาหนะ จัดทําใบขนสินคาพิเศษ ตามประกาศ คําสั่งหรือระเบียบท่ีกรมศุลกากรกําหนด 

      28.๔.๒ กรณียานพาหนะท่ีใชในการขนสงสินคาเปนยานพาหนะของประเทศสมาชิก

อาเ ซียน ใหผู ควบคุมยานพาหนะส ง คืนใบขนสินค า พิ เศษ ท่ี ได จั ด ทํา ไว ขณะนํ ายานพาหนะเข ามาใน 

ราชอาณาจักร 

  ขอ 29 เม่ือยานพาหนะมาถึงดานพรมแดนใหผูควบคุมยานพาหนะแจงเลขท่ีใบกํากับการเคลื่อนยาย

สินคาตอพนักงานศุลกากร โดยไมตองยื่นบัญชีสินคา (แบบ ศ.บ.๓) อีก เพ่ือใชในการรับบรรทุกของขาออกไปนอก

ราชอาณาจักรตอไป 

สวนท่ี ๒ 

การปฏิบัติพิธีการศุลกากรสําหรับระบบศุลกากรผานแดนอาเซียน ณ ดานศุลกากรภายในประเทศ 

                 

  ขอ 30 ใหผูประกอบการผานแดนอาเซียนจัดทําใบขนสินคาผานแดนอาเซียนในระบบศุลกากรผานแดน

อาเซียนโดยกําหนดใหดานศุลกากรภายในประเทศเปนจุดเริ่มตนของการผานแดนตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวในคูมือ

การใชงานระบบศุลกากรผานแดนอาเซียน 

  ขอ 31 ใหผูสงของออกจัดทําใบขนสินคาขาออกตามมาตรฐานท่ีกรมศุลกากรกําหนด  

  ขอ 32 เม่ือยานพาหนะมาถึงดานศุลกากรภายในประเทศ ใหดําเนินการ ดังนี้ 
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     32.๑ ใหผูสงของออกจัดทําและยื่นคํารองขอนําของเขาสูดานศุลกากรภายในประเทศเพ่ือรวม

บรรจุเขายานพาหนะและสงออกไปยังดานศุลกากรบริเวณพรมแดนตามแบบท่ีศุลกากรกําหนดตอพนักงานศุลกากร

ของหนวยบริการศุลกากรภายในประเทศ 

     32.๒ พนักงานศุลกากรจะทําการตรวจสอบสินคาตามคําสั่งการตรวจ และกํากับการบรรจุของ

สงออกเขายานพาหนะกอนทําการมัดลวดท่ีประตูตูสินคาของยานพาหนะ  

     32.๓ ใหผูรับผิดชอบการบรรจุ จัดทําและสงขอมูลใบกํากับการขนยายสินคาตามมาตรฐานท่ี

กรมศุลกากรกําหนด  

     32.๔ ใหผูควบคุมยานพาหนะยื่นเอกสารประกอบการผานแดน (Transit Accompanying 

Document :TAD) ตอพนักงานศุลกากรเพ่ือทําการบันทึกหมายเลขดวงตราตะก่ัวของกรมศุลกากรและบันทึกตรวจ

ปลอยลงในระบบศุลกากรผานแดนอาเซียน 

     32.๕ ใหผูควบคุมยานพาหนะเคลื่อนยายสินคาไปยังดานศุลกากรท่ีจะทําการสงของออก 

     32.๖ เม่ือยานพาหนะมาถึงดานศุลกากรบริเวณพรมแดนท่ีจะทําการสงออกใหดําเนินการ ดังนี้ 

      32.๖.๑ ใหผูควบคุมยานพาหนะติดตอพนักงานศุลกากรเพ่ือทําการตัดใบกํากับการ

เคลื่อนยายสินคา  

      32.๖.๒ ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรจะกําหนดเง่ือนไขความเสี่ยงของสินคา 

       (๑) กรณีไมติดเง่ือนไขความเสี่ยง พนักงานศุลกากรจะทําการบันทึกตรวจ

ปลอยและรบับรรทุกสินคาใหในระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร 

       (๒) กรณีติดเง่ือนไขความเสี่ยง พนักงานศุลกากรจะตรวจสอบขอมูลผลการ

ตรวจท่ีไดมีการบันทึกหลังทําการตรวจสินคาท่ีดานศุลกากรภายในประเทศ และตรวจสอบความเรียบรอยของดวงตรา

ตะก่ัวของกรมศุลกากร หากไมมีขอสงสัยใด พนักงานศุลกากรจะทําการบันทึกตรวจปลอยและรับบรรทุกสินคาใหใน

ระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร 

      32.๖ .๓ ใหผู ควบคุมยานพาหนะยื่น เอกสารประกอบการผ านแดน (Transit 

Accompanying Document :TAD) ตอพนักงานศุลกากรเพ่ือทําการบันทึกตรวจปลอยสินคาในระบบศุลกากรผาน

แดนอาเซียน 

      32.๖ .๔ ใหผูควบคุมยานพาหนะติดตอหนวยบริการศุลกากรเพ่ือจัดทํา (กรณี

ยานพาหนะจดทะเบียนตามกฎหมายไทย) หรือสงคืน (กรณียานพาหนะจดทะเบียนตางประเทศ) ใบขนสินคาพิเศษ 

ตามขอ ๒8.๔ 

  ขอ 33 เม่ือยานพาหนะมาถึงดานพรมแดนใหผูควบคุมยานพาหนะแจงเลขท่ีใบกํากับการเคลื่อนยาย

สินคาตอพนักงานศุลกากร โดยไมตองยื่นบัญชีสินคา (แบบ ศ.บ.๓) อีก เพ่ือใชในการรับบรรทุกของขาออกไปนอก

ราชอาณาจักรตอไป 



๑๐ 
 

หมวด ๔ 

พิธีการศุลกากรสําหรับระบบศุลกากรผานแดนอาเซียน กรณีประเทศไทยเปนประเทศปลายทาง 

                 

  ขอ 34 ผูประกอบการผานแดนอาเซียนของประเทศตนทางจะจัดทําใบขนสินคาผานแดนอาเซียนใน

ระบบศุลกากรผานแดนอาเซียน ณ ประเทศตนทาง โดยกําหนดใหดานศุลกากรปลายทาง หรือดานศุลกากร

ภายในประเทศเปนจุดสิ้นสุดของการผานแดนและผูนําของเขาตองจัดทําใบขนสินคาขาเขาตามมาตรฐานท่ีกรม

ศุลกากรกําหนดและปฏิบัติพิธีการศุลกากรนําเขาตามประกาศ คําสั่งหรือระเบียบของกรมศุลกากรดวย 

สวนท่ี ๑ 

การปฏิบัติพิธีการศุลกากรสําหรับระบบศุลกากรผานแดนอาเซียน ณ ดานศุลกากรปลายทาง 

                 

  ขอ 35 เม่ือยานพาหนะมาถึงดานพรมแดน ใหผูควบคุมยานพาหนะดําเนินการรายงานยานพาหนะเขา

และยื่นบัญชีสินคาทางบก (แบบ ศ.บ.๑) ตามมาตรฐานท่ีกรมศุลกากรกําหนด กอนนํายานพาหนะผานเขตแดนทาง

บกไปยังดานศุลกากรปลายทาง 

  ขอ 36 เม่ือยานพาหนะมาถึงดานศุลกากรปลายทางซ่ึงเปนจุดสิ้นสุดของการผานแดน ใหดําเนินการ 

ดังนี้ 

    ๓6.๑ ใหผูนําของเขาปฏิบัติพิธีการศุลกากรนําเขาตามประกาศ คําสั่งหรือระเบียบท่ีกรม

ศุลกากรกําหนด 

    ๓6.๒ ใหผูควบคุมยานพาหนะยื่นเอกสารประกอบการผานแดน (Transit Accompanying 

Document :TAD) ตอพนักงานศุลกากรเพ่ือทําการตรวจสอบขอมูลของการขนสงผานแดน และตรวจปลอยสินคาใน

ระบบศุลกากรผานแดนอาเซียน 

    ๓6.๓ ใหผูควบคุมยานพาหนะติดตอหนวยบริการศุลกากรเพ่ือจัดทํา (กรณียานพาหนะจด

ทะเบียนตางประเทศ) หรือสงคืน (กรณียานพาหนะจดทะเบียนตามกฎหมายไทย) ใบขนสินคาพิเศษตามเง่ือนไขตอไปนี้ 

      ๓6.๓ .๑ กรณียานพาหนะท่ีใชในการขนสงสินคาเปนยานพาหนะท่ีจดทะเบียน

ตางประเทศ ใหผูควบคุมยานพาหนะจัดทําใบขนสินคาพิเศษ ตามประกาศ คําสั่งหรือระเบียบท่ีกรมศุลกากรกําหนด 

      ท้ังนี้ หากผูควบคุมยานพาหนะไมประสงคท่ีจะนํายานพาหนะท่ีจดทะเบียนตางประเทศ

เขามาในประเทศไทยเพ่ือขนสงสินคาตามเสนทางท่ีกําหนดไวในพิธีสาร ๒ ของความตกลง AFAFGIT ผูควบคุม

ยานพาหนะไมจําเปนตองดําเนินการตามขอนี้ 



๑๑ 
 

      ๓6.๓.๒ กรณียานพาหนะท่ีใชในการขนสงสินคาเปนยานพาหนะท่ีจดทะเบียนตาม

กฎหมายไทย ใหผูควบคุมยานพาหนะสงคืนใบขนสินคาพิเศษท่ีไดจัดทําไวขณะนํายานพาหนะออกนอกประเทศไทย 

สวนท่ี ๒ 

การปฏิบัติพิธีการศุลกากรสําหรับระบบศุลกากรผานแดนอาเซียน ณ ดานศุลกากรภายในประเทศ 

                 

  ขอ 37 เม่ือยานพาหนะมาถึงดานพรมแดน ใหผูควบคุมยานพาหนะดําเนินการรายงานยานพาหนะเขา

และยื่นบัญชีสินคาทางบก (แบบ ศ.บ.๑) ตามมาตรฐานท่ีกรมศุลกากรกําหนด กอนนํายานพาหนะผานเขตแดนทาง

บกไปยังดานศุลกากรปลายทาง โดยระบุสถานท่ีตรวจปลอยเปนดานศุลกากรภายในประเทศ 

  ขอ 38 ใหผูควบคุมยานพาหนะจัดทําขอมูลคํารองขอเคลื่อนยายของนําเขาตามมาตรฐานท่ีกรม

ศุลกากรกําหนด แลวสงขอมูลเขาสูระบบคอมพิวเตอรของกรมศุลกากร เม่ือระบบตรวจสอบขอมูลตามเง่ือนไขท่ี

กําหนดจะตอบกลับเลขท่ีคํารองขอเคลื่อนยายของนําเขา ซ่ึงถือวาเปนการอนุญาตใหทําการขนยายสินคาท่ีนําเขาได 

  ขอ 39 เม่ือยานพาหนะมาถึงดานศุลกากรท่ีนําของเขา ใหดําเนินการ ดังนี้ 

     39.๑ ใหผูควบคุมยานพาหนะติดตอหนวยบริการศุลกากรเพ่ือแจงเลขท่ีคํารองขอเคลื่อนยาย

ของนําเขามาในราชอาณาจักร และยื่นเอกสารประกอบการผานแดน (Transit Accompanying Document :TAD) 

ตอพนักงานศุลกากร 

     39.๒ พนักงานศุลกากรจะดําเนินการตรวจสอบ 

      39.๒.๑ คํารองขอเคลื่อนยายและขอมูลบัญชีสินคาในระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร 

      39.๒.๒ ขอมูลของการขนสงผานแดนผานระบบศุลกากรผานแดนอาเซียน 

      39.๒.๓ ดวงตราตะก่ัวของประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีประตูตูสินคาของยานพาหนะวาอยู

ในสภาพเรียบรอยหรือไม 

     39.๓ หากพบวาถูกตองพนักงานศุลกากรจะบันทึกตรวจปลอยสินคาในระบบศุลกากรผานแดน

อาเซียนและคืนเอกสารประกอบการผานแดน (Transit Accompanying Document :TAD) ใหกับ ผูควบคุม

ยานพาหนะ  

     39.๔ ใหผูควบคุมยานพาหนะติดตอหนวยบริการศุลกากรเพ่ือจัดทํา (กรณียานพาหนะจด

ทะเบียนตางประเทศ) หรือสงคืน (กรณียานพาหนะจดทะเบียนตามกฎหมายไทย) ใบขนสินคาพิเศษตามขอ ๒8.4 

     39.๕ ใหผูควบคุมยานพาหนะขนยายสินคามายังดานศุลกากรภายในประเทศเพ่ือปฏิบัติพิธี

การศุลกากรนําเขาตอไป 

  ขอ 40 เม่ือยานพาหนะมาถึงดานศุลกากรภายในประเทศ ใหดําเนินการ ดังนี้ 



๑๒ 
 

     40.๑ ใหผูควบคุมยานพาหนะติดตอหนวยบริการศุลกากรเพ่ือตรวจสอบ 

      40.๑.๑ สภาพของดวงตราตะก่ัวของประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีประตูตูสินคาของ

ยานพาหนะ 

      40.๑.๒ คํารองขอเคลื่อนยายและขอมูลบัญชีสินคาในระบบคอมพิวเตอรของศุลกากร 

     40.๒ หากไมพบเหตุสงสัย พนักงานศุลกากรจะลงลายมือชื่อ วัน เดือน ป กํากับใน 

คํารองขอเคลื่อนยาย และบันทึกผลการตรวจรับรองบัญชีสินคาสําหรับของท่ีนําเขาในระบบคอมพิวเตอรเพ่ือเปน

ขอมูลแจงดานศุลกากรบริเวณพรมแดนทราบถึงผลการเคลื่อนยาย และอนุญาตใหผูนําของเขาปฏิบัติพิธีการศุลกากร

นําเขาตามประกาศ คําสั่งหรือระเบียบท่ีกรมศุลกากรกําหนด 

      ท้ังนี้ ความรับผิดในคาภาษีอากรสําหรับของนําเขาเกิดข้ึนเม่ือยานพาหนะไดเขามาถึง

เขตดานพรมแดน โดยใหผูนําของเขาจัดทําใบขนสินคาผานแดนอาเซียนขาเขาตามมาตรฐานท่ีกรมศุลกากรกําหนด 

และใหสําแดงรหัสสถานท่ีนําเขา (Discharge Port) เปนดานศุลกากรท่ีนําของเขาและรหัสสถานท่ีตรวจปลอย 

(Release Port) เปนดานศุลกากรภายในประเทศ 

     40.๓ ใหผูควบคุมยานพาหนะยื่นเอกสารประกอบการผานแดน (Transit Accompanying 

Document :TAD) ตอพนักงานศุลกากรเพ่ือทําการตรวจสอบขอมูลของการขนสงผานแดน และตรวจปลอยสินคาใน

ระบบศุลกากรผานแดนอาเซียน กอนรับของออกจากอารักขาศุลกากร 

 

หมวด ๕ 

พิธีการศุลกากรสําหรับระบบศุลกากรผานแดนอาเซียน กรณีประเทศไทยเปนประเทศท่ีถูกผานแดน 

                 

  ขอ 41 ผูประกอบการผานแดนอาเซียนจะจัดทําใบขนสินคาผานแดนอาเซียนในระบบศุลกากรผานแดน

อาเซียนโดยกําหนดใหดานศุลกากรบริเวณพรมแดนของประเทศไทยเปนดานศุลกากรผานแดน ตามมาตรฐานท่ี

กําหนดไวในคูมือการใชงานระบบศุลกากรผานแดนอาเซียน ท้ังนี้ ในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรผานแดนอาเซียน 

ผูประกอบการผานแดนอาเซียนตองมีผูรับมอบอํานาจกระทําการแทนในประเทศไทย  

  ขอ 42 ในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรวาดวยการผานแดนอาเซียนใหใชใบขนสินคาผานแดนอาเซียนแทนใบ

ขนสินคาผานแดน  

  ขอ 43 เม่ือยานพาหนะมาถึงดานพรมแดนท่ีตองการนําสินคาผานแดนผานเขาประเทศไทย 

ใหผูควบคุมยานพาหนะดําเนินการรายงานยานพาหนะเขาและยื่นบัญชีสินคาทางบก (แบบ ศ.บ.๑) ตามมาตรฐานท่ีกรม

ศุลกากรกําหนด กอนนํายานพาหนะไปยังดานศุลกากรท่ีรับผิดชอบในพ้ืนท่ีดังกลาว 

  ขอ 44 เม่ือยานพาหนะมาถึงดานศุลกากรผานแดนท่ีนําของเขามา ใหดําเนินการ ดังนี้ 



๑๓ 
 

     44.๑ ใหผูควบคุมยานพาหนะ ติดตอหนวยบริการศุลกากรพรอมแจงเลขท่ีบัญชีสินคาทางบก 

(ศ.บ.๑) และยื่นเอกสารประกอบการผานแดน (Transit Accompanying Document :TAD) ตอพนักงานศุลกากร 

     44.๒ พนักงานศุลกากรจะทําการตัดบัญชีสินคาทางบกโดยใชเลขท่ีใบขนสินคาผานแดน

อาเซียนและทําการตรวจสอบ  

      (๑) ดวงตราตะก่ัวของประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีประตูตูสินคาของยานพาหนะวาอยูใน

สภาพเรียบรอยหรือไม 

      (๒) ขอมูลของการขนสงผานแดนผานระบบศุลกากรผานแดนอาเซียน 

      หากพบเหตุสงสัยพนักงานศุลกากรจะดําเนินการตามกฎหมาย ประกาศ คําสั่งหรือ

ระเบียบท่ีเก่ียวของกับการขนสงสินคาผานแดน 

    44.๓ หากถูกตองพนักงานศุลกากรจะคืน เอกสารประกอบการผ านแดน (Transit 

Accompanying Document :TAD) ใหกับผูควบคุมยานพาหนะ 

    44.๔ ในกรณีท่ีมีการควบคุมการขนยายสินคาผานแดนดวยระบบเทคโนโลยีท่ีกรมศุลกากรจะ

ไดปรับปรุงหรือพัฒนาเพ่ิมข้ึน พนักงานศุลกากรจะนําระบบการควบคุมดวยเทคโนโลยีดังกลาวมาใชกับการควบคุม

การขนยายของผานแดนตามระเบียบ คําสั่ง หรือตามความเหมาะสมดวย 

    44.๕ ใหผูควบคุมยานพาหนะติดตอหนวยบริการศุลกากรเพ่ือจัดทํา (กรณียานพาหนะ 

จดทะเบียนตางประเทศ) หรือสงคืน (กรณียานพาหนะจดทะเบียนตามกฎหมายไทย) ใบขนสินคาพิเศษตามขอ 36.๓ กอน

นําสินคาไปยังดานศุลกากรบริเวณพรมแดนท่ีตองการนําสินคาผานแดนออกนอกประเทศไทย 

  ขอ 45 เม่ือยานพาหนะมาถึงดานศุลกากรผานแดนท่ีตองการนําสินคาออกนอกราชอาณาจักรให

ดําเนินการ ดังนี้ 

    45.๑ ใหผูควบคุมยานพาหนะติดตอหนวยบริการศุลกากรพรอมยื่นเอกสารประกอบการผาน

แดน (Transit Accompanying Document :TAD) ตอพนักงานศุลกากร 

    45.๒ พนักงานศุลกากรจะทําการทําการตรวจสอบ  

      45.๒.๑ ดวงตราตะก่ัวของประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีประตูตูสินคาของยานพาหนะวาอยู

ในสภาพเรียบรอยหรือไม 

      45.๒.๒ ขอมูลของการขนสงผานแดนผานระบบศุลกากรผานแดนอาเซียน 

      หากพบเหตุสงสัยพนักงานศุลกากรจะดําเนินการตามกฎหมาย ประกาศ คําสั่งหรือ

ระเบียบท่ีเก่ียวของกับการขนสงสินคาผานแดน 

    45.๓ พนักงานศุลกากรจะบันทึกตรวจปลอยสินคาในระบบศุลกากรผานแดนอาเซียนและคืน

เอกสารประกอบการผานแดน (Transit Accompanying Document :TAD) ใหกับผูควบคุมยานพาหนะ 
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    45.๔ ใหผูควบคุมยานพาหนะติดตอหนวยบริการศุลกากรเพ่ือจัดทํา (กรณียานพาหนะจด

ทะเบียนตามกฎหมายไทย) หรือสงคืน (กรณียานพาหนะจดทะเบียนตางประเทศ) ใบขนสินคาพิเศษ ตามขอ ๒8.๔ 

กอนนําสินคาผานแดนออกนอกประเทศ 

  ขอ ๔6  เม่ือยานพาหนะมาถึงดานพรมแดนใหผูควบคุมยานพาหนะดําเนินการรายงานยานพาหนะออก

และยื่นบัญชีสินคาทางบก (แบบ ศ.บ.๓) ตามมาตรฐานท่ีกรมศุลกากรกําหนด เพ่ือใชในการประมวลผลการรับบรรทุก

ของผานแดนออกไปนอกราชอาณาจักรตอไป 

 

หมวด ๖ 

การปฏิบัติพิธีการศุลกากรสําหรับระบบศุลกากรผานแดนอาเซียนเฉพาะเรื่อง 

                 

สวนท่ี ๑ 

การเปล่ียนแปลงดานศุลกากรตนทาง ดานศุลกากรปลายทาง ดานศุลกากรผานแดน 

  ขอ ๔7 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงดานศุลกากรตนทาง ดานศุลกากรปลายทาง ดานศุลกากร 

ผานแดนใหดําเนินการ ดังนี้ 

     ๔7.๑ เม่ือผูควบคุมยานพาหนะไดเดินทานไปถึงดานศุลกากรท่ีตองการเปลี่ยนแปลงแลว ให

แจงพนักงานศุลกากรเพ่ือทําการตรวจสอบขอมูลการเปลี่ยนแปลงในระบบศุลกากรผานแดนอาเซียน 

     ๔7.๒ พนักงานศุลกากรจะทําการตรวจสอบและดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของกอนบันทึกผล

การเปลี่ยนแปลงและบันทึกผลตรวจปลอยในระบบศุลกากรผานแดนอาเซียนตอไป 

     ๔7.3 พนักงานศุลกากรจะทําการตรวจสอบและดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของกอนบันทึกผล

การเปลี่ยนแปลงและบันทึกผลตรวจปลอยในระบบศุลกากรผานแดนอาเซียนตอไป พรอมท้ังมอบเอกสาร

ประกอบการผานแดนท่ีมีการแกไขเปลี่ยนแปลงใหผูควบคุมยานพาหนะ   

     ๔7.4 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรสําหรับการนําของเขา การสงของออกในกรณีท่ีตองมีการ

แกไข หรือเปลี่ยนแปลงขอมูลใบขนสินคาผานแดนอาเซียนใหดําเนินการตามประกาศ คําสั่งและระเบียบท่ีเก่ียวของ 
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สวนท่ี ๒ 

กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสัยอยางใด 

  ขอ 48 กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสัย ทําใหจําเปนตองเปลี่ยนยานพาหนะหรือภาชนะท่ีบรรจุสินคา

ระหวางขนสง ใหผูควบคุมยานพาหนะ แจงความตอพนักงานสอบสวนเพ่ือเปนหลักฐานและแจงหนวยงานศุลกากร

ของสํานักงานศุลกากรหรือดานศุลกากรท่ีใกลท่ีสุดโดยพลัน 

สวนท่ี 3 

กรณีระบบคอมพิวเตอร หรือระบบไฟฟาขัดของ 

   ขอ 49 ในกรณีท่ีเครื่องคอมพิวเตอรของกรมศุลกากร ระบบสื่อสารขัดของ ระบบไฟฟาขัดของ หรือมี

ปญหาอ่ืน อันเปนเหตุใหไมสามารถปฏิบัติพิธีการศุลกากรดวยระบบอิเล็กทรอนิกสได 

 49.1 กรณีประเทศไทยเปนประเทศตนทาง ไมสามารถรับสงขอมูลใบขนสินคาขาออกและ

ใบกํากับการเคลื่อนยายสินคาทางอิเล็กทรอนิกสได 

 49.2 กรณีประเทศไทยเปนประเทศปลายทาง ไมสามารถรับสงขอมูลบัญชีสินคาทางบก (แบบ 

ศ.บ.1) และใบขนสินคาขาเขาทางอิเล็กทรอนิกสได 

 49.3 กรณีประเทศไทยเปนประเทศท่ีถูกผานแดน ไมสามารถรับสงขอมูลบัญชีสินคาทางบก (แบบ 

ศ.บ.1) ทางอิเล็กทรอนิกสได 

   ใหปฏิบัติพิธีการศุลกากรในรูปแบบกระดาษ (Manual) ตามประกาศกรมศุลกากรวาดวยการปฏิบัติ

พิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส กรณีเครื่องคอมพิวเตอรขัดของ 

 ขอ 50 ในกรณีท่ีเครื่องคอมพิวเตอรของกรมศุลกากร ระบบสื่อสารขัดของ ระบบไฟฟาขัดของ หรือมี

ปญหาอ่ืน อันเปนเหตุใหไมสามารถดําเนินกระบวนการทางศุลกากรสําหรับระบบศุลกากรผานแดนอาเซียน ให

ดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

 50.1 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือผูกระทําแทน จะแจงขอมูลขาวสารไปยัง

ผูเก่ียวของทราบถึงกรณีขัดของ แจงระยะเวลาในการทําใหระบบคอมพิวเตอรสามารถใชงานไดปกติ และจัดประกาศ

ขอมูลขาวสารทางระบบอินเทอรเน็ต ระบบอินทราเน็ต เม่ือไดรับแจงเหตุขัดของ หัวหนาหนวยงานบริการ นายดาน

ศุลกากร จะพิจารณาสั่งการใหพนักงานศุลกากร ปฏิบัติพิธีการศุลกากรผานแดนอาเซียน ในรูปแบบกระดาษได  

  50.2 กรณีดานศุลกากร พบวาพ้ืนท่ีรับผิดชอบมีปญหาเปนเหตุใหระบบขัดของ เชน กระแสไฟฟา 

ระบบสื่อสารขัดของ นายดานศุลกากรหรือผูกระทําแทน จะพิจารณาสั่งการใหพนักงานศุลกากร ปฏิบัติพิธีการ

ศุลกากรผานแดนอาเซียน ACTS ในรูปแบบกระดาษได  
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 ขอ 51 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรผานแดนอาเซียน ACTS ในรูปแบบกระดาษ กรณีประเทศไทยเปน

ประเทศตนทาง มีข้ันตอน ดังนี้ 

 51.1 ณ ดานศุลกากรตนทางหรือดานศุลกากรภายในประเทศ เม่ือผูควบคุมยานพาหนะ ติดตอ

หนวยงานบริการศุลกากร ยื่นเอกสารประกอบการผานแดน (Transit Accompanying Document : TAD) และมี

ความประสงคจะปฏิบัติพิธีการศุลกากรผานแดนอาเซียน ACTS ในรูปแบบกระดาษ พนักงานศุลกากรจะตรวจสอบ

เอกสาร TAD ในรูปแบบกระดาษ พรอมเอกสารแนบ เชน ใบอนุญาตสงออกสินคา (ถามี) เปนตน และตรวจสอบ

สินคาผานแดนดวยระบบ x-Ray (ถามี) 

 51.2 หากถูกตอง พนักงานศุลกากร จะทําการมัดลวดท่ีตูสินคาของยานพาหนะดวยดวงตราตะก่ัว

ท่ีกรมศุลกากร จะเขียนหมายเลขดวงตราตะก่ัวของกรมศุลกากร พรอมลงลายมือชื่อ และประทับตราชื่อ วันเดือนป 

กํากับ ในเอกสาร TAD  

 หากพบวาไมถูกตองตรงกันกับท่ีสําแดงในเอกสาร TAD กระดาษ พนักงานศุลกากร จะดําเนินการ

ตามระเบียบตอไป 

 51.3 พนักงานศุลกากร จัดทําสําเนาคูฉบับชุดเอกสาร TAD จัดเก็บไว และคืนตนฉบับใหผูควบคุม

ยานพาหนะ 

 51.4 เม่ือระบบศุลกากรผานแดนอาเซียน กลับมาใชงานไดตามปกติ พนักงานศุลกากร จะตอง

ดําเนินการบันทึกขอมูลเขาระบบโดยพลัน 

 หากขอมูลในชุดเอกสาร TAD รูปแบบกระดาษ ไมถูกตองตรงกันกับขอมูลในระบบศุลกากรผาน

แดนอาเซียน (ASEAN Customs Transit System : ACTS)  พนักงานศุลกากร จะดําเนินการตามระเบียบตอไป 

 ขอ 52 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรผานแดนอาเซียน ACTS ในรูปแบบกระดาษ กรณีประเทศไทยเปน

ประเทศปลายทาง มีข้ันตอน ดังนี้ 

 52.1 ณ ดานศุลกากรปลายทาง เม่ือผูควบคุมยานพาหนะ ติดตอหนวยงานบริการศุลกากร ยื่น

เอกสารประกอบการผานแดน (Transit Accompanying Document : TAD) และมีความประสงคจะปฏิบัติพิธีการ

ศุลกากรผานแดนอาเซียน ACTS ในรูปแบบกระดาษ พนักงานศุลกากรจะตรวจสอบเอกสาร TAD ในรูปแบบกระดาษ 

พรอมเอกสารแนบ เชน ใบอนุญาตนําเขาสินคา (ถามี) เปนตน และตรวจสอบสินคาดวยระบบ x-Ray (ถามี) 

 52.2 หากถูกตอง พนักงานศุลกากร จะตรวจสอบการมัดลวดท่ีตูสินคาของยานพาหนะ จะเขียน

หมายเลขดวงตราตะก่ัวของหนวยงานศุลกากรตนทาง พรอมลงลายมือชื่อ และประทับตราชื่อ วันเดือนป กํากับ ใน

เอกสาร TAD  



๑๗ 
 

 หากพบวาไมถูกตองตรงกันกับท่ีสําแดงในเอกสาร TAD กระดาษ พนักงานศุลกากร จะดําเนินการ

ตามระเบียบตอไป 

 52.3 พนักงานศุลกากร จัดทําสําเนาคูฉบับชุดเอกสาร TAD จัดเก็บไว และคืนตนฉบับใหผูควบคุม

ยานพาหนะ  

 52.4 เม่ือระบบศุลกากรผานแดนอาเซียนกลับมาใชงานไดตามปกติ พนักงานศุลกากร จะตอง

ดําเนินการบันทึกขอมูลเขาระบบโดยพลัน 

 หากขอมูลในชุดเอกสาร TAD กระดาษ ไมถูกตองตรงกันกับขอมูลในระบบศุลกากรผานแดน

อาเซียน (ASEAN Customs Transit System : ACTS)  พนักงานศุลกากร จะดําเนินการตามระเบียบตอไป 

 ขอ 53 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรผานแดนอาเซียน ACTS ในรูปแบบกระดาษ กรณีประเทศไทยเปน

ประเทศผานแดน มีข้ันตอน ดังนี้ 

 53.1 ณ ดานศุลกากรผานแดนท่ีนําสินคาเขามาในราชอาณาจักร  

 53.1.1 เม่ือผูควบคุมยานพาหนะ ติดตอหนวยงานบริการศุลกากร ยื่นเอกสารประกอบการ

ผานแดน (Transit Accompanying Document : TAD) และมีความประสงคจะปฏิบัติพิธีการศุลกากรผานแดน

อาเซียน ACTS ในรูปแบบกระดาษ  พนักงานศุลกากร จะตรวจสอบเอกสาร TAD ในรูปแบบกระดาษ พรอมเอกสาร

แนบ เชน ใบอนุญาตนําผานสินคา (ถามี) เปนตน และตรวจสอบสินคาดวยระบบ x-Ray (ถามี) 

 53.1.2 พนักงานศุลกากร จะตรวจสอบการมัดลวดท่ีตูสินคาของยานพาหนะวาดวงตรา

ตะก่ัวของประเทศสมาชิกอาเซียน วาอยูสภาพเรียบรอยหรือไม 

 หากพบเหตุสงสัย พนักงานศุลกากร จะดําเนินการตามกฎหมาย ประกาศ คําสั่ง หรือ

ระเบียบท่ีเก่ียวของกับการขนสงสินคาผานแดน 

 53.1.3 หากถูกตอง พนักงานศุลกากร จะเขียนหมายเลขดวงตราตะก่ัวของประเทศสมาชิก

อาเซียน พรอมลงลายมือชื่อ และประทับตราชื่อ วันเดือนป กํากับ ในเอกสาร TAD  

 หากพบวาผลการตรวจดวยระบบ X-Ray ไมถูกตองตรงกันกับท่ีสําแดงในเอกสาร TAD 

รูปแบบกระดาษ พนักงานศุลกากร จะดําเนินการตามระเบียบตอไป 

 53.1.4 พนักงานศุลกากร จัดทําสําเนาคูฉบับชุดเอกสาร TAD จัดเก็บไว และคืนตนฉบับให

ผูควบคุมยานพาหนะ 

 53.1.5 ในกรณีท่ีมีการควบคุมการขนยายสินคาผานแดนดวยเทคโนโลยีท่ีกรมศุลกากร จะ

ไดปรับปรุงหรือพัฒนาเพ่ิมข้ึน ตามขอ 44.4 พนักงานศุลกากร จะตองนําระบบดังกลาว มาใชควบคุมการขนยายของ
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ผานแดนตามระเบียบ คําสั่ง หรือตามความเหมาะสม และจัดทําแบบรับมอบและสงคืนอุปกรณ พรอมสําเนาคูฉบับ

โดยวิธีสอดกระดาษคารบอน ใหผูควบคุมยานพาหนะ ลงลายมือชื่อ วันเดือนป กํากับ และสงคืนตนฉบับใหผูควบคุม

ยานพาหนะ เพ่ือสงคืนอุปกรณดังกลาว ตอพนักงานศุลกากร ณ ดานศุลกากรผานแดนท่ีสงสินคาออกราชอาณาจักร 

ตอไป 

 53.1.6 เม่ือระบบศุลกากรผานแดนอาเซียนกลับมาใชงานไดตามปกติ พนักงานศุลกากร 

จะตองดําเนินการบันทึกขอมูลเขาระบบโดยพลัน 

 หากขอมูลในชุดเอกสาร TAD กระดาษ ไมถูกตองตรงกันกับขอมูลในระบบศุลกากรผาน

แดนอาเซียน พนักงานศุลกากร จะดําเนินการตามระเบียบตอไป 

 53.2 ณ ดานศุลกากรผานแดนท่ีสงสินคาออกราชอาณาจักร  

 53.2.1 เม่ือผูควบคุมยานพาหนะ ติดตอหนวยงานบริการศุลกากร ยื่นเอกสาร TAD) ใน

รูปแบบกระดาษ  พนักงานศุลกากรจะตรวจสอบเอกสาร TAD ในรูปแบบกระดาษ พรอมเอกสารแนบ เชน ใบอนุญาต

นําผานสินคา (ถามี) เปนตน และตรวจสอบสินคาดวยระบบ x-Ray (ถามี) 

 53.2.2 พนักงานศุลกากร จะตรวจสอบการมัดลวดท่ีตูสินคาของยานพาหนะวาดวงตรา

ตะก่ัวของประเทศสมาชิกอาเซียน วาอยูสภาพเรียบรอยหรือไม 

 หากพบเหตุสงสัย พนักงานศุลกากร จะดําเนินการตามกฎหมาย ประกาศ คําสั่ง หรือ

ระเบียบท่ีเก่ียวของกับการขนสงสินคาผานแดน 

 53.2.3 พนักงานศุลกากร จะตรวจสอบรายละเอียดหมายเลขดวงตราตะก่ัวของประเทศ

สมาชิกอาเซียน ผลการตรวจสินคาผานแดนดวยระบบ x-Ray (ถามี) ท่ีพนักงานศุลกากร ณ ดานศุลกากรผานแดนท่ี

นําสินคาเขามาในราชอาณาจักร เขียนบนเอกสาร TAD หากถูกตอง พนักงานศุลกากร จะลงลายมือชื่อ และ

ประทับตราชื่อ วันเดือนป กํากับ ในเอกสาร TAD รูปแบบกระดาษ 

 หากพบวาไมถูกตองตรงกันกับท่ีสําแดงในเอกสาร TAD กระดาษ พนักงานศุลกากร จะ

ดําเนินการตามระเบียบตอไป 

 53.2.4 พนักงานศุลกากร จัดทําสําเนาคูฉบับชุดเอกสาร TAD รูปแบบกระดาษ จัดเก็บไว 

และคืนตนฉบับใหผูควบคุมยานพาหนะ 

 53.2.5 ในกรณีพบอุปกรณควบคุมการขนยายสินคาผานแดนดวยเทคโนโลยีท่ีกรมศุลกากร

มี ใหผูควบคุมยานพาหนะ ลงลายมือชื่อ วันเดือนป กํากับ บนแบบรับมอบและสงคืนอุปกรณ เพ่ือสงคืนอุปกรณ และ

พนักงานศุลกากร รับคืนอุปกรณควบคุมการชนยายสินคาผานแดนดวยเทคโนโลยีท่ีกรมศุลกากร ลงลายมือชื่อ วัน

เดือนป กํากับ บนแบบรับมอบและสงคืนอุปกรณ พรอมจัดทําสําเนาคูฉบับ และสงตนฉบับคืนใหผูควบคุมยานพาหนะ 
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 53.2.6 เม่ือระบบศุลกากรผานแดนอาเซียน กลับมาใชงานไดตามปกติ พนักงานศุลกากร 

จะตองดําเนินการบันทึกขอมูลเขาระบบโดยพลัน 

 หากขอมูลในชุดเอกสาร TAD กระดาษ ไมถูกตองตรงกันกับขอมูลในระบบศุลกากรผาน

แดนอาเซียน พนักงานศุลกากรจะดําเนินการตามระเบียบตอไป 
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