
 

ด้วยกรมศุลกากรก าลังด าเนินกระบวนการระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน (ASEAN Customs 
Transit System: ACTS) ตามความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน 
(ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit: AFAFGIT)  เพื่อรองรับ
ระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน กรมศุลกากรจึงเตรียมการร่างประกาศที่  ... /2563  เรื่อง การด าเนิน
กระบวนการทางศุลกากรส าหรับระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน (ASEAN Customs Transit System: 
ACTS) จึงมีความประสงค์ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศดังกล่าวจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ ที่สนใจ 
เพ่ือน ามาปรับปรุงร่างประกาศฯ ให้มีความชัดเจน และรอบด้าน ตรงตามวัตถุประสงค์ตามความตกลงอาเซียน
ว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน (ASEAN Framework Agreement on the 
Facilitation of Goods in Transit: AFAFGIT) โดยสามารถส่งข้อคิดเห็นได้ทาง อีเมล์ : 108844@customs.go.th 
ทั้งนี้ ภายในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:108844@customs.go.th%20ทั้งนี้%20ภายใน
mailto:108844@customs.go.th%20ทั้งนี้%20ภายใน


 

โปรดแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศดังกล่าว 
 

ร่าง 
 

 

 

ประกาศกรมศุลกากร 
ที่          /๒๕๖3 

เรื่อง การด าเนินกระบวนการทางศุลกากรส าหรับระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน 
(ASEAN Customs Transit System: ACTS) 

                 

 เพ่ือให้การด าเนินกระบวนการทางศุลกากรส าหรับระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการ
ขนส่งสินค้าผ่านแดน (ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit: AFAFGIT) 
ในการอ านวยความสะดวกให้กับการขนส่งสินค้าผ่านแดนทางบกระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน  

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๙๙ มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๓
มาตรา ๑๐๔ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๐๖ มาตรา ๑๕๘ และมาตรา ๑๕๙ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 
๒๕๖๐ อธิบดีกรมศุลกากรจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 

    “ระบบ ศุ ลกากรผ่ านแดนอาเซี ยน ” (ASEAN Customs Transit System: ACTS) 
หมายความว่า ระบบส าหรับการขนส่งสินค้าผ่านแดนภายใต้การควบคุมทางศุลกากรเพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้กับการเคลื่อนย้ายสินค้าผ่านอาณาเขตของประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศใดประเทศหนึ่งหรือหลาย
ประเทศ ตามที่ก าหนดไว้ในพิธีสาร ๗ ของความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการขนส่ง
สินค้าผ่านแดน 

    “ด่านศุลกากรต้นทาง” (Customs Office of departure) หมายความว่า ด่านศุลกากร
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการขนส่งสินค้าผ่านแดนที่มีที่ตั้งอยู่บริเวณพรมแดนของประเทศไทย 

    “ด่านศุลกากรปลายทาง” (Customs Office of destination) หมายความว่า ด่าน
ศุลกากรซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของการขนส่งสินค้าผ่านแดนที่มีที่ตั้งอยู่บริเวณพรมแดนของประเทศไทย 

    “ด่านศุลกากรผ่านแดน” (Customs Office of transit) หมายความว่า ด่านศุลกากรซึ่ง
เป็นจุดผ่านแดนของการขนส่งสินค้าผ่านแดนที่มีที่ตั้งอยู่บริเวณพรมแดนของประเทศไทย 

    “ด่านศุลกากรภายในประเทศ” หมายความว่า ด่านศุลกากรซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นหรือ
จุดสิ้นสุดของการขนส่งสินค้าผ่านแดนทางบกที่ไม่ได้มีที่ตั้งอยู่บริเวณพรมแดนและตั้งอยู่บนเส้นทางในพิธีสาร ๑ 
ตามความตกลง AFAFGIT 

 
 

(ร่าง) 



๒ 

 
    “ใบขนสินค้าผ่านแดนอาเซียน” (Customs Transit declaration) หมายความว่า ใบขน
สินค้าที่ผู้ประกอบการผ่านแดนอาเซียนได้จัดท าผ่านระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียนเพ่ือใช้ในการด าเนิน
กระบวนการทางศุลกากรส าหรับระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน 
    “เอ ก ส ารป ระก อ บ ก ารผ่ าน แ ด น ” (Transit Accompanying Document: TAD) 
หมายความว่า เอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรส าหรับระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน 

    “ผู้ประกอบการผ่านแดนอาเซียน” (Trader) หมายความว่า บุคคล หรือนิติบุคคล 
(Principal) ที่ได้ลงทะเบียนเพ่ือด าเนินกระบวนการทางศุลกากรส าหรับระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน  และ
ให้หมายความรวมถึง ตัวแทน (Broker) หรือ ลูกจ้าง (Employee) ของบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวซึ่งได้รับ
มอบหมายให้ด าเนินการกระบวนการทางศุลกากรส าหรับระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน 

    “ผู้รับมอบอ านาจกระท าการแทน” หมายความว่า บุคคลผู้มีอ านาจกระท าการในนามของ
ผู้ประกอบการผ่านแดนอาเซียนในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรผ่านแดนอาเซียน การติดต่อราชการกับกรม
ศุลกากร และการด าเนินการในกระบวนการทางศุลกากร 

    “ใบอนุญาตการขนส่งสินค้าผ่านแดนอาเซียน” หมายความว่า ใบอนุญาตจากหน่วยงาน
ขนส่งของประเทศสมาชิกอาเซียนที่ออกให้กับผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศภายใต้ความตกลงอาเซียน
ว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการขนส่งสินคา้ผ่านแดน (AFAFGIT) 

    “ยานพาหนะ” หมายความว่า รถขนส่งสินค้าที่ได้รับใบอนุญาตการขนส่งสินค้าผ่านแดน
อาเซียนเพ่ือท าการขนส่งสินค้าผ่านแดนตามระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียนจากหน่วยงานขนส่งของประเทศ
สมาชิกอาเซียน 

หมวด ๑ 
หลักการ 

                 

  ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับการปฏิบัติพิธีการขนส่งสินค้าผ่านแดนทางบกระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียนภายใต้ระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียนที่มีประเทศสมาชิกอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งนั้น
อย่างน้อย 3 ประเทศ 

  ข้อ 3 กรณีประเทศไทยเป็นประเทศที่ถูกผ่านแดน และผู้ประกอบการผ่านแดนอาเซียนได้ปฏิบัติ
พิธีการผ่านแดนตามประกาศนี้แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนพิธีการศุลกากรเป็นพิธีการศุลกากรน าเข้า-ส่งออกปกติได้ 

  ข้อ 4 สินค้าที่ท าการขนส่งผ่านราชอาณาจักรตามความตกลง AFAFGIT ให้น าออกไปนอก
ราชอาณาจักรภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่น าสินค้าผ่านแดนเข้ามาในราชอาณาจักร 

    กรณีที่ผู้ควบคุมยานพาหนะไม่น าสินค้าผ่านแดนออกไปนอกราชอาณาจักรภายในเวลาที่
ก าหนดตามข้อนี้ ให้สินค้าตกเป็นของแผ่นดิน 

  ข้อ 5 การจัดท าใบขนสินค้าผ่านแดนอาเซียนให้ด าเนินการตามคู่มือการใช้งานระบบศุลกากร
ผ่านแดนอาเซียนตามแนบท้ายประกาศนี้ 

  ข้อ 6 การน าสินค้าเข้า ออก และผ่านราชอาณาจักรตามประกาศนี้ จะต้องท าการขนส่งผ่าน                
ด่านศุลกากรที่ก าหนด ไว้ในพิธีสาร ๒ ของความตกลง AFAFGIT ได้แก่  ด่านศุลกากรอรัญประเทศ                     



๓ 

 
ด่านศุลกากรหนองคาย ด่านศุลกากรมุกดาหาร ด่านศุลกากรแม่สาย ด่านศุลกากรเชียงของ ด่านศุลกากร              
แม่สอด และด่านศุลกากรสะเดา เท่านั้น  

  ข้อ 7 การขนส่งสินค้าผ่านแดนตามประกาศนี้ ต้องใช้ยานพาหนะที่ได้รับการคัดเลือกให้ท าการ
ขนส่งสินค้าผ่านแดนตามระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียนจากหน่วยงานขนส่งของประเทศสมาชิกอาเซียนและ
ท าการขนส่งสินค้าบนเส้นทางท่ีก าหนดไว้ในพิธีสาร ๑ ของความตกลง AFAFGIT เท่านั้น 

  ข้อ 8 ในกรณีที่ประเทศไทยเป็นจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของการผ่านแดนผู้น าของเข้าหรือผู้ส่ง
ของออกจะต้องปฏิบัติพิธีการศุลกากรน าของเข้าหรือส่งของออกตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรก าหนดควบคู่ไป
กับการด าเนินกระบวนการทางศุลกากรส าหรับระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน 

  ข้อ 9 สินค้าที่จะท าการขนส่งผ่านแดนตามประกาศนี้ จะต้องไม่เป็นสินค้าต้องห้ามของประเทศที่
จะท าการขนส่งสินค้าผ่านแดน 

  ข้อ 10 ผู้ประกอบการผ่านแดนอาเซียน (Trader) มีหน้าที่จัดหาประกันที่คุ้มค่าภาษีที่สินค้าผ่าน
แดนจะได้รับการยกเว้นในระหว่างการขนส่งสินค้าผ่านแดนภายใต้ระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน 

  ข้อ 11 ข้อห้ามหรือข้อจ ากัดส าหรับของน าผ่านตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
ผู้ประกอบการผ่านแดนอาเซียนต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ก าหนดข้อห้ามหรือข้อจ ากัด

ส าหรับการน าผ่าน รวมถึงประกาศท่ีออกตามความในกฎหมายดังกล่าวด้วย ดังนี้ 
11.๑ พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและ 

สิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒4๙๐ 
11.2 พระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์และ

สิ่งที่ใช้ในการสงคราม พ.ศ. ๒๔๙๕ 
11.3 พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐7 
11.4 พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ 
11.5 พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ 
11.6 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ 
11.7 พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
11.8 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
11.9 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘  
11.10 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจกัรซึ่งสินค้า 

พ.ศ.๒522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘  

11.๑๑ พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕58  
11.๑๒ พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. ๒๕๕๘  
11.๑๓ พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
11.๑๔ พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙ 
11.๑๕ พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.๒5๕๙  
11.๑๖ พระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่ เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธ 

ที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง พ.ศ.2562  



๔ 

 
11.17 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562  
 
ในกรณีที่ มีการบั งคับใช้กฎหมายอ่ืนๆ เกี่ยวกับข้อห้ ามหรือข้อจ ากั ดส าหรับ 

การน าผ่าน ผู้ประกอบการผ่านแดนอาเซียนต้องปฏิบัติตามกฎหมายนั้นๆ ด้วย  

 

หมวด ๒ 
การด าเนินกระบวนการส าหรับระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน 

                 

  ข้อ 12 ผู้ประกอบการผ่านแดนอาเซียน (Trader) ของประเทศไทยจะต้องเป็นผู้น าของเข้าผู้ส่ง
ของออก ผู้ขอถ่ายล า หรือผู้ขอผ่านแดน ตามค าขอลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรในฐานข้อมูลระบบ
ทะเบียนผู้มาติดต่อของกรมศุลกากร 

 

ส่วนที่ ๑ 
การลงทะเบียนส าหรับผู้ประกอบการผ่านแดนอาเซียน (Trader) 

                 

  ข้อ 13 บุคคล หรือนิติบุคคลที่ประสงค์จะเป็นผู้ประกอบการผ่านแดนอาเซียน (Trader) ให้ยื่น
ค าร้องพร้อมเอกสารประกอบตามแบบแนบท้ายประกาศ ณ ส่วนพิธีการศุลกากร กองมาตรฐานพิธีการและ
ราคาศุลกากร หรือฝ่ายบริหารงานทั่วไปของส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากร ดังต่อไปนี้ 

    13.๑ ค าร้องขอลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการผ่านแดนอาเซียน   
    13.๒ ใบสมัครส าหรับการลงทะเบียนเป็นตัวการ (Trader Application Form) 

    13 .๓ แบบแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวการ กับ ตัวแทน (Trader Relationship 
Authorization – Principal and Broker) 

    13.๔ แบบแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวการ กับ ลูกจ้าง (Trader Authorization for 
employee(s) to submit ACTS Declaration) 

    13.๕ เอกสารยืนยันตัวตน เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน หนังสือเดินทาง (Passport) 
หนังสือรับรองนิติบุคคล เป็นต้น 

  ข้อ 14 พนักงานศุลกากรจะท าการตรวจสอบตัวตนของบุคคล หรือนิติบุคคลกับเอกสารยืนยัน
ตัวตน ในระบบทะเบียนผู้มาติดต่อของกรมศุลกากร 

    หากพนักงานศุลกากรตรวจสอบแล้วไม่พบว่าบุคคล หรือนิติบุคคลเป็นผู้น าของเข้า  
ผู้ส่งออก ผู้ขอถ่ายล า หรือผู้ขอผ่านแดน ตามค าขอลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรในระบบทะเบียนผู้มา
ติดต่อของกรมศุลกากร พนักงานศุลกากรจะไม่ด าเนินการลงทะเบียนให้ และจะแจ้งให้ผู้ยื่นเอกสารทราบพร้อม
มอบเอกสารหลักฐานทั้งหมดคืนให้กับผู้ยื่นเอกสาร 



๕ 

 
  ข้อ 15 หากถูกต้องพนักงานศุลกากรจะด าเนินการลงทะเบียนพร้อมออกเลขให้กับผู้ยื่นเอกสาร 
ดังนี้ 

     15.1 Trader Identification Number (TIN)  

     15.๒ Personal ID (PID) ของ Broker  

     15.๓ Personal ID (PID) ของ Employee  

  ข้อ 16 ให้ตัวการแจ้งเลข Personal ID (PID) ให้ Broker และ/หรือ Employee ทราบและให้ 
Broker และ/หรือ Employee ท าการยืนยันการลงทะเบียนด้วยตนเองและก าหนด Username และ  
Password เ พ่ื อ เข้ า ใน ส่ วน  Trader Portal ขอ งระบ บ ศุ ล ก าก รผ่ าน แด น อ า เซี ย น  ผ่ าน เว็ บ ไซ ต์ 
www.customs.go.th  

  ข้อ ๑7 หากข้อมูลการยืนยันลงทะเบียนถูกต้องระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียนจะส่งข้อความ
ตอบกลับอัตโนมัติไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้รับมอบ Broker และ/หรือ Employee ว่า “Your ACTS 
user account has been activated successfully”  

 

ส่วนที่ ๒ 
การลงทะเบียนหลักประกันส าหรับระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน 

                 
  ข้อ ๑8 ให้ธนาคารที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียนแจ้งความ
ประสงค์เป็นหนังสือขอเป็นผู้ค้ าประกันส าหรับสินค้าผ่านแดนตามโครงการระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียนต่อ
กรมศุลกากร 

  ข้อ ๑9 กรมศุลกากรโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะท ารายชื่อของธนาคารที่
ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียนและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.customs.go.th 

  ข้อ 20 ให้ผู้ประกอบการผ่านแดนอาเซียนติดต่อธนาคารที่เข้าร่วมโครงการระบบศุลกากรผ่าน
แดนอาเซียนเพ่ือออกหนังสือค้ าประกัน โดยผู้ประกอบการผ่านแดนอาเซียนสามารถตรวจสอบวงเงินขั้นต่ าของ
หลักประกันผ่านทาง Calculate Minimum Guarantee Usage Amount ในส่วน Trader Portal ของระบบ
ศุลกากรผ่านแดนอาเซียน 

     โดยหลักประกันที่ใช้อาจเป็นเป็นแบบเที่ยวเดียว (Single Journey) หรือแบบหลาย
เที่ยว (Multiple Journey) ก็ได้ 

  ข้อ 21 ให้ผู้ประกอบการผ่านแดนอาเซียนน าหนังสือค้ าประกันมายื่น ณ ส่วนพิธีการศุลกากร  
กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร หรือฝ่ายบริหารงานทั่วไปของส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากร 

  ข้อ 22 หากรายละเอียดในหนังสือค้ าประกันครบถ้วนถูกต้องพนักงานศุลกากรจะบันทึก
รายละเอียดของหลักประกันในส่วน Guarantee Management System (GMS) ของระบบศุลกากรผ่านแดน
อาเซียน และออกหมายเลขรับรองการวางประกัน หรือ Guarantee Reference Number (GRN) ให้กับ
ผู้ประกอบการผ่านแดนอาเซียน 

http://www.customs.go.th/
http://www.customs.go.th/


๖ 

 
  ข้อ 23 หากพนักงานศุลกากรตรวจพบว่า สินค้าไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงกับที่ส าแดงไว้ในระบบ
ศุลกากรผ่านแดนอาเซียน พนักงานศุลกากรอาจท าการเรียกเงินประกันในส่วนของสินค้าท่ีขาดหรือสูญหายจาก
ธนาคารซึ่งเป็นผู้ออกหนังสือค้ าประกันให้กับผู้ประกอบการผ่านแดนอาเซียนนั้น 

 

หมวด ๓ 
พิธีการศุลกากรส าหรับระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน กรณีประเทศไทยเป็นประเทศต้นทาง 

                 
  ข้อ 24 ผู้ประกอบการผ่านแดนอาเซียนต้องจัดท าใบขนสินค้าผ่านแดนอาเซียนในระบบศุลกากร
ผ่านแดนอาเซียน และผู้ส่งของออกต้องจัดท าใบขนสินค้าขาออกตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรก าหนดและ
ปฏิบัติพิธีการศุลกากรส่งออกตามประกาศ ค าสั่งหรือระเบียบที่กรมศุลกากรด้วย 

ส่วนที่ ๑ 
การปฏิบัติพิธีการศุลกากรส าหรับระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน ณ ด่านศุลกากรต้นทาง 

                 
  ข้อ 25 ให้ผู้ประกอบการผ่านแดนอาเซียนจัดท าใบขนสินค้าผ่านแดนอาเซียนในระบบศุลกากร
ผ่านแดนอาเซียนโดยก าหนดให้ด่านศุลกากรต้นทางเป็นจุดเริ่มต้นของการผ่านแดนตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ใน
คู่มือการใช้งานระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน 

  ข้อ 26 ให้ผู้ส่งของออกจัดท าใบขนสินค้าผ่านแดนอาเซียนขาออกตามมาตรฐานที่กรมศุลกากร
ก าหนด และปฏิบัติพิธีการศุลกากรส่งออกตามประกาศ ค าสั่งหรือระเบียบของกรมศุลกากรก่อนน ายานพาหนะ
ไปยังด่านศุลกากรต้นทาง 

  ข้อ 27 ให้ผู้รับผิดชอบการบรรจุ จัดท าและส่งข้อมูลใบก ากับการขนย้ายสินค้าตามมาตรฐาน 
ที่กรมศุลกากรก าหนด 

  ข้อ 28 เมื่อยานพาหนะมาถึงด่านศุลกากรต้นทางให้ด าเนินการ ดังนี้ 

     28.๑ ให้ผู้ควบคุมยานพาหนะปฏิบัติพิธีการศุลกากรส่งออกตามประกาศ ค าสั่งหรือ
ระเบียบที่กรมศุลกากรก าหนด 

     28.๒ ให้ผู้ควบคุมยานพาหนะติดต่อหน่วยบริการศุลกากรและยื่นเอกสารประกอบการ
ผ่านแดน (Transit Accompanying Document :TAD) ต่อพนักงานศุลกากร 

     28.๓ พนักงานศุลกากรจะตรวจสอบข้อมูลของการขนส่งผ่านแดนในระบบศุลกากร 
ผ่านแดนอาเซียน และท าการมัดลวดที่ประตูตู้สินค้าของยานพาหนะด้วยดวงตราตะกั่วของกรมศุลกากรก่อนการ
บันทึกหมายเลขดวงตราตะก่ัวของกรมศุลกากรและบันทึกตรวจปล่อยสินค้าในระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน 

     28.๔ ให้ผู้ควบคุมยานพาหนะติดต่อหน่วยบริการศุลกากรเพ่ือจัดท า (กรณียานพาหนะ
จดทะเบียนตามกฎหมายไทย) หรือส่งคืน (กรณียานพาหนะจดทะเบียนต่างประเทศ) ใบขนสินค้าพิเศษตามเงื่อนไข
ต่อไปนี้ 



๗ 

 
      28.๔.๑ กรณียานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสินค้าเป็นยานพาหนะที่จดทะเบียน
ตามกฎหมายไทย ให้ผู้ควบคุมยานพาหนะ จัดท าใบขนสินค้าพิเศษ ตามประกาศ ค าสั่งหรือระเบียบที่กรมศุลกากร
ก าหนด 

      28.๔.๒ กรณียานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสินค้าเป็นยานพาหนะของประเทศ
สมาชิกอาเซียน ให้ผู้ควบคุมยานพาหนะส่งคืนใบขนสินค้าพิเศษที่ได้จัดท าไว้ขณะน ายานพาหนะเข้ามาใน  
ราชอาณาจักร 

  ข้อ 29 เมื่อยานพาหนะมาถึงด่านพรมแดนให้ผู้ควบคุมยานพาหนะแจ้ง เลขที่ใบก ากับการ
เคลื่อนย้ายสินค้าต่อพนักงานศุลกากร โดยไม่ต้องยื่นบัญชีสินค้า (แบบ ศ.บ.๓) อีก เพื่อใช้ในการรับบรรทุกของ
ขาออกไปนอกราชอาณาจักรต่อไป 

ส่วนที่ ๒ 
การปฏิบัติพิธีการศุลกากรส าหรับระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน ณ ด่านศุลกากรภายในประเทศ 

                 
  ข้อ 30 ให้ผู้ประกอบการผ่านแดนอาเซียนจัดท าใบขนสินค้าผ่านแดนอาเซียนในระบบศุลกากร
ผ่านแดนอาเซียนโดยก าหนดให้ด่านศุลกากรภายในประเทศเป็นจุดเริ่มต้นของการผ่านแดนตามมาตรฐานที่
ก าหนดไว้ในคู่มือการใช้งานระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน 

  ข้อ 31 ให้ผู้ส่งของออกจัดท าใบขนสินค้าขาออกตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรก าหนด  

  ข้อ 32 เมื่อยานพาหนะมาถึงด่านศุลกากรภายในประเทศ ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

     32.๑ ให้ผู้ส่งของออกจัดท าและยื่นค าร้องขอน าของเข้าสู่ด่านศุลกากรภายในประเทศ
เพ่ือร่วมบรรจุเข้ายานพาหนะและส่งออกไปยังด่านศุลกากรบริเวณพรมแดนตามแบบที่ ศุลกากรก าหนดต่อ
พนักงานศุลกากรของหน่วยบริการศุลกากรภายในประเทศ 

     32.๒ พนักงานศุลกากรจะท าการตรวจสอบสินค้าตามค าสั่งการตรวจ และก ากับการ
บรรจุของส่งออกเข้ายานพาหนะก่อนท าการมัดลวดที่ประตูตู้สินค้าของยานพาหนะ  

     32.๓ ให้ผู้รับผิดชอบการบรรจุ จัดท าและส่งข้อมูลใบก ากับการขนย้ายสินค้าตาม
มาตรฐานที่กรมศุลกากรก าหนด  

     32.๔  ให้ ผู้ ค วบ คุ ม ย านพาห นะยื่ น เอกสารป ระกอบ การผ่ านแดน  (Transit 
Accompanying Document :TAD) ต่อพนักงานศุลกากรเพ่ือท าการบันทึกหมายเลขดวงตราตะกั่วของกรม
ศุลกากรและบันทึกตรวจปล่อยลงในระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน 

     32.๕ ให้ผู้ควบคุมยานพาหนะเคลื่อนย้ายสินค้าไปยังด่านศุลกากรที่จะท าการส่งของออก 

     32.๖ เมื่อยานพาหนะมาถึงด่านศุลกากรบริเวณพรมแดนที่จะท าการส่งออกให้
ด าเนินการ ดังนี้ 

      32.๖.๑ ให้ผู้ควบคุมยานพาหนะติดต่อพนักงานศุลกากรเพ่ือท าการตัดใบก ากับ
การเคลื่อนย้ายสินค้า  

      32.๖.๒ ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะก าหนดเงื่อนไขความเสี่ยงของสินค้า 



๘ 

 
       (๑) กรณีไม่ติดเงื่อนไขความเสี่ยง พนักงานศุลกากรจะท าการบันทึก
ตรวจปล่อยและรับบรรทุกสินค้าให้ในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร 

       (๒) กรณีติดเงื่อนไขความเสี่ยง พนักงานศุลกากรจะตรวจสอบข้อมูลผล
การตรวจที่ได้มีการบันทึกหลังท าการตรวจสินค้าที่ด่านศุลกากรภายในประเทศ และตรวจสอบความเรียบร้อย
ของดวงตราตะกั่วของกรมศุลกากร หากไม่มีข้อสงสัยใด พนักงานศุลกากรจะท าการบันทึกตรวจปล่อยและรับ
บรรทุกสินค้าให้ในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร 

      32.๖.๓ ให้ผู้ควบคุมยานพาหนะยื่นเอกสารประกอบการผ่านแดน (Transit 
Accompanying Document :TAD) ต่อพนักงานศุลกากรเพื่อท าการบันทึกตรวจปล่อยสินค้าในระบบศุลกากร
ผ่านแดนอาเซียน 

      32.๖.๔ ให้ผู้ควบคุมยานพาหนะติดต่อหน่วยบริการศุลกากรเพ่ือจัดท า (กรณี
ยานพาหนะจดทะเบียนตามกฎหมายไทย) หรือส่งคืน (กรณียานพาหนะจดทะเบียนต่างประเทศ) ใบขนสินค้า
พิเศษ ตามข้อ ๒8.๔ 

  ข้อ 33 เมื่อยานพาหนะมาถึงด่านพรมแดนให้ผู้ควบคุมยานพาหนะแจ้งเลขที่ใบก ากับการ
เคลื่อนย้ายสินค้าต่อพนักงานศุลกากร โดยไม่ต้องยื่นบัญชีสินค้า (แบบ ศ.บ.๓) อีก เพื่อใช้ในการรับบรรทุกของ
ขาออกไปนอกราชอาณาจักรต่อไป 

 

หมวด ๔ 
พิธีการศุลกากรส าหรับระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน กรณีประเทศไทยเป็นประเทศปลายทาง 

                 
  ข้อ 34 ผู้ประกอบการผ่านแดนอาเซียนของประเทศต้นทางจะจัดท าใบขนสินค้าผ่านแดน
อาเซียนในระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน ณ ประเทศต้นทาง โดยก าหนดให้ด่านศุลกากรปลายทาง หรือด่าน
ศุลกากรภายในประเทศเป็นจุดสิ้นสุดของการผ่านแดนและผู้น าของเข้าต้องจัดท า ใบขนสินค้าขาเข้าตาม
มาตรฐานที่กรมศุลกากรก าหนดและปฏิบัติพิธีการศุลกากรน าเข้าตามประกาศ ค าสั่งหรือระเบียบของกรม
ศุลกากรด้วย 

ส่วนที่ ๑ 
การปฏิบัติพิธีการศุลกากรส าหรับระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน ณ ด่านศุลกากรปลายทาง 

                 
  ข้อ 35 เมื่อยานพาหนะมาถึงด่านพรมแดน ให้ผู้ควบคุมยานพาหนะด าเนินการรายงาน
ยานพาหนะเข้าและยื่นบัญชีสินค้าทางบก (แบบ ศ.บ.๑) ตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรก าหนด ก่อนน า
ยานพาหนะผ่านเขตแดนทางบกไปยังด่านศุลกากรปลายทาง 

  ข้อ 36 เมื่อยานพาหนะมาถึงด่านศุลกากรปลายทางซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของการผ่านแดน ให้
ด าเนินการ ดังนี้ 

    ๓6.๑ ให้ผู้น าของเข้าปฏิบัติพิธีการศุลกากรน าเข้าตามประกาศ ค าสั่งหรือระเบียบที่กรม
ศุลกากรก าหนด 



๙ 

 
    ๓ 6.๒  ให้ ผู้ ค วบ คุ ม ย าน พาห น ะยื่ น เอกส ารป ระกอบ การผ่ าน แดน  (Transit 
Accompanying Document :TAD) ต่อพนักงานศุลกากรเพ่ือท าการตรวจสอบข้อมูลของการขนส่งผ่านแดน 
และตรวจปล่อยสินค้าในระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน 

    ๓6.๓ ให้ผู้ควบคุมยานพาหนะติดต่อหน่วยบริการศุลกากรเพ่ือจัดท า (กรณียานพาหนะ
จดทะเบียนต่างประเทศ) หรือส่งคืน (กรณียานพาหนะจดทะเบียนตามกฎหมายไทย) ใบขนสินค้าพิเศษตามเงื่อนไข
ต่อไปนี้ 

      ๓6.๓.๑ กรณียานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสินค้าเป็นยานพาหนะที่จดทะเบียน
ต่างประเทศ ให้ผู้ควบคุมยานพาหนะจัดท าใบขนสินค้าพิเศษ ตามประกาศ ค าสั่งหรือระเบียบที่กรมศุลกากร
ก าหนด 

      ทั้งนี้  หากผู้ควบคุมยานพาหนะไม่ประสงค์ที่จะน ายานพาหนะที่จดทะเบียน
ต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยเพ่ือขนส่งสินค้าตามเส้นทางที่ก าหนดไว้ในพิธีสาร ๒ ของความตกลง 
AFAFGIT ผู้ควบคุมยานพาหนะไม่จ าเป็นต้องด าเนินการตามข้อนี้ 

      ๓6.๓.๒ กรณียานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสินค้าเป็นยานพาหนะที่จดทะเบียน
ตามกฎหมายไทย ให้ผู้ควบคุมยานพาหนะส่งคืนใบขนสินค้าพิเศษที่ได้จัดท าไว้ขณะน ายานพาหนะออกนอก
ประเทศไทย 

ส่วนที่ ๒ 
การปฏิบัติพิธีการศุลกากรส าหรับระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน ณ ด่านศุลกากรภายในประเทศ 

                 
  ข้อ 37 เมื่อยานพาหนะมาถึงด่านพรมแดน ให้ผู้ควบคุมยานพาหนะด าเนินการรายงาน
ยานพาหนะเข้าและยื่นบัญชีสินค้าทางบก (แบบ ศ.บ.๑) ตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรก าหนด ก่อนน า
ยานพาหนะผ่านเขตแดนทางบกไปยังด่านศุลกากรปลายทาง  โดยระบุสถานที่ตรวจปล่อยเป็นด่านศุลกากร
ภายในประเทศ 

  ข้อ 38 ให้ผู้ควบคุมยานพาหนะจัดท าข้อมูลค าร้องขอเคลื่อนย้ายของน าเข้าตามมาตรฐานที่กรม
ศุลกากรก าหนด แล้วส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร เมื่อระบบตรวจสอบข้อมูลตามเงื่อนไข
ที่ก าหนดจะตอบกลับเลขที่ค าร้องขอเคลื่อนย้ายของน าเข้า ซึ่งถือว่าเป็นการอนุญาตให้ท าการขนย้ายสินค้าที่
น าเข้าได ้

  ข้อ 39 เมื่อยานพาหนะมาถึงด่านศุลกากรที่น าของเข้า ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

     39.๑ ให้ผู้ควบคุมยานพาหนะติดต่อหน่วยบริการศุลกากรเพ่ือแจ้งเลขที่ค าร้องขอ
เคลื่อนย้ายของน าเข้ามาในราชอาณาจักร และยื่นเอกสารประกอบการผ่านแดน (Transit Accompanying 
Document :TAD) ต่อพนักงานศุลกากร 

     39.๒ พนักงานศุลกากรจะด าเนินการตรวจสอบ 

      39.๒.๑ ค าร้องขอเคลื่อนย้ายและข้อมูลบัญชีสินค้าในระบบคอมพิวเตอร์ของ
ศุลกากร 

      39.๒.๒ ข้อมูลของการขนส่งผ่านแดนผ่านระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน 



๑๐ 

 
      39.๒ .๓ ดวงตราตะกั่วของประเทศสมาชิกอาเซียนที่ประตูตู้สินค้าของ
ยานพาหนะว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อยหรือไม่ 

     39.๓ หากพบว่าถูกต้องพนักงานศุลกากรจะบันทึกตรวจปล่อยสินค้าในระบบศุลกากร
ผ่านแดนอาเซียนและคืนเอกสารประกอบการผ่านแดน (Transit Accompanying Document :TAD) ให้กับ 
ผู้ควบคมุยานพาหนะ  

     39.๔ ให้ผู้ควบคุมยานพาหนะติดต่อหน่วยบริการศุลกากรเพ่ือจัดท า (กรณียานพาหนะ
จดทะเบียนต่างประเทศ) หรือส่งคืน (กรณียานพาหนะจดทะเบียนตามกฎหมายไทย) ใบขนสินค้าพิเศษตามข้อ 
๒8.4 

     39.๕ ให้ผู้ควบคุมยานพาหนะขนย้ายสินค้ามายังด่านศุลกากรภายในประเทศเพ่ือปฏิบัติ
พิธีการศุลกากรน าเข้าต่อไป 

  ข้อ 40 เมื่อยานพาหนะมาถึงด่านศุลกากรภายในประเทศ ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

     40.๑ ให้ผู้ควบคุมยานพาหนะติดต่อหน่วยบริการศุลกากรเพื่อตรวจสอบ 

      40.๑.๑ สภาพของดวงตราตะกั่วของประเทศสมาชิกอาเซียนที่ประตูตู้สินค้าของ
ยานพาหนะ 

      40.๑.๒ ค าร้องขอเคลื่อนย้ายและข้อมูลบัญชีสินค้าในระบบคอมพิวเตอร์ของ
ศุลกากร 

     40.๒ หากไม่พบเหตุสงสัย พนักงานศุลกากรจะลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี ก ากับใน 
ค าร้องขอเคลื่อนย้าย และบันทึกผลการตรวจรับรองบัญชีสินค้าส าหรับของที่น าเข้าในระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือ
เป็นข้อมูลแจ้งด่านศุลกากรบริเวณพรมแดนทราบถึงผลการเคลื่อนย้าย และอนุญาตให้ผู้น าของเข้าปฏิบัติพิธี
การศุลกากรน าเข้าตามประกาศ ค าสั่งหรือระเบียบที่กรมศุลกากรก าหนด 

      ทั้งนี้ ความรับผิดในค่าภาษีอากรส าหรับของน าเข้าเกิดขึ้นเมื่อยานพาหนะได้ เข้า
มาถึงเขตด่านพรมแดน โดยให้ผู้น าของเข้าจัดท าใบขนสินค้าผ่านแดนอาเซียนขาเข้าตามมาตรฐานที่กรม
ศุลกากรก าหนด และให้ส าแดงรหัสสถานที่น าเข้า (Discharge Port) เป็นด่านศุลกากรที่น าของเข้าและรหัส
สถานที่ตรวจปล่อย (Release Port) เป็นด่านศุลกากรภายในประเทศ 

     40.๓  ให้ ผู้ ค วบ คุ ม ย านพาห นะยื่ น เอกสารป ระกอบ การผ่ านแดน  (Transit 
Accompanying Document :TAD) ต่อพนักงานศุลกากรเพ่ือท าการตรวจสอบข้อมูลของการขนส่งผ่านแดน 
และตรวจปล่อยสินค้าในระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน ก่อนรับของออกจากอารักขาศุลกากร 

 

หมวด ๕ 
พิธีการศุลกากรส าหรับระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน กรณีประเทศไทยเป็นประเทศที่ถูกผ่านแดน 

                 
  ข้อ 41 ผู้ประกอบการผ่านแดนอาเซียนจะจัดท าใบขนสินค้าผ่านแดนอาเซียนในระบบศุลกากร
ผ่านแดนอาเซียนโดยก าหนดให้ด่านศุลกากรบริเวณพรมแดนของประเทศไทยเป็นด่านศุลกากรผ่านแดน ตาม



๑๑ 

 
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ในคู่มือการใช้งานระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน ทั้งนี้ ในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรผ่าน
แดนอาเซียน ผู้ประกอบการผ่านแดนอาเซียนต้องมีผู้รับมอบอ านาจกระท าการแทนในประเทศไทย  

  ข้อ 42 ในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรว่าด้วยการผ่านแดนอาเซียนให้ใช้ใบขนสินค้าผ่านแดนอาเซียน
แทนใบขนสินค้าผ่านแดน  

  ข้อ 43 เมื่อยานพาหนะมาถึงด่านพรมแดนที่ต้องการน าสินค้าผ่านแดนผ่านเข้าประเทศไทย 
ให้ผู้ควบคุมยานพาหนะด าเนินการรายงานยานพาหนะเข้าและยื่นบัญชีสินค้าทางบก (แบบ ศ.บ.๑) ตามมาตรฐาน
ที่กรมศุลกากรก าหนด ก่อนน ายานพาหนะไปยังด่านศุลกากรที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ดังกล่าว 

  ข้อ 44 เมื่อยานพาหนะมาถึงด่านศุลกากรผ่านแดนที่น าของเข้ามา ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

     44.๑ ให้ผู้ควบคุมยานพาหนะ ติดต่อหน่วยบริการศุลกากรพร้อมแจ้งเลขที่บัญชีสินค้า
ทางบก (ศ.บ.๑) และยื่นเอกสารประกอบการผ่านแดน (Transit Accompanying Document :TAD) ต่อ
พนักงานศุลกากร 

     44.๒ พนักงานศุลกากรจะท าการตัดบัญชีสินค้าทางบกโดยใช้เลขที่ใบขนสินค้าผ่านแดน
อาเซียนและท าการตรวจสอบ  

      (๑) ดวงตราตะกั่วของประเทศสมาชิกอาเซียนที่ประตูตู้สินค้าของยานพาหนะว่า
อยู่ในสภาพเรียบร้อยหรือไม่ 

      (๒) ข้อมูลของการขนส่งผ่านแดนผ่านระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน 

      หากพบเหตุสงสัยพนักงานศุลกากรจะด าเนินการตามกฎหมาย ประกาศ ค าสั่ง
หรือระเบียบที่เก่ียวข้องกับการขนส่งสินค้าผ่านแดน 

    44.๓ หากถูกต้องพนักงานศุลกากรจะคืนเอกสารประกอบการผ่านแดน (Transit 
Accompanying Document :TAD) ให้กับผู้ควบคุมยานพาหนะ 

    44.๔ ในกรณีที่มีการควบคุมการขนย้ายสินค้าผ่านแดนด้วยระบบเทคโนโลยีที่กรม
ศุลกากรจะได้ปรับปรุงหรือพัฒนาเพ่ิมข้ึน พนักงานศุลกากรจะน าระบบการควบคุมด้วยเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้
กับการควบคุมการขนย้ายของผ่านแดนตามระเบียบ ค าสั่ง หรือตามความเหมาะสมด้วย 

    44.๕ ให้ผู้ควบคุมยานพาหนะติดต่อหน่วยบริการศุลกากรเพ่ือจัดท า (กรณียานพาหนะ 
จดทะเบียนต่างประเทศ) หรือส่งคืน (กรณียานพาหนะจดทะเบียนตามกฎหมายไทย) ใบขนสินค้าพิเศษตามข้อ 36.๓ 
ก่อนน าสินค้าไปยังด่านศุลกากรบริเวณพรมแดนที่ต้องการน าสินค้าผ่านแดนออกนอกประเทศไทย 

  ข้อ 45 เมื่อยานพาหนะมาถึงด่านศุลกากรผ่านแดนที่ต้องการน าสินค้าออกนอกราชอาณาจักรให้
ด าเนินการ ดังนี้ 

    45.๑ ให้ผู้ควบคุมยานพาหนะติดต่อหน่วยบริการศุลกากรพร้อมยื่นเอกสารประกอบการ
ผ่านแดน (Transit Accompanying Document :TAD) ต่อพนักงานศุลกากร 

    45.๒ พนักงานศุลกากรจะท าการท าการตรวจสอบ  

      45.๒ .๑ ดวงตราตะกั่วของประเทศสมาชิกอาเซียนที่ ประตูตู้สินค้าของ
ยานพาหนะว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อยหรือไม่ 



๑๒ 

 
      45.๒.๒ ข้อมูลของการขนส่งผ่านแดนผ่านระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน 

      หากพบเหตุสงสัยพนักงานศุลกากรจะด าเนินการตามกฎหมาย ประกาศ ค าสั่ง
หรือระเบียบที่เก่ียวข้องกับการขนส่งสินค้าผ่านแดน 

    45.๓ พนักงานศุลกากรจะบันทึกตรวจปล่อยสินค้าในระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน
และคืน เอกสารประกอบการผ่านแดน  (Transit Accompanying Document :TAD) ให้ กับผู้ ควบคุม
ยานพาหนะ 

    45.๔ ให้ผู้ควบคุมยานพาหนะติดต่อหน่วยบริการศุลกากรเพ่ือจัดท า (กรณียานพาหนะ
จดทะเบียนตามกฎหมายไทย) หรือส่งคืน (กรณียานพาหนะจดทะเบียนต่างประเทศ) ใบขนสินค้าพิเศษ ตามข้อ 
๒8.๔ ก่อนน าสินค้าผ่านแดนออกนอกประเทศ 

  ข้อ ๔6  เมื่อยานพาหนะมาถึงด่านพรมแดนให้ผู้ควบคุมยานพาหนะด าเนินการรายงานยานพาหนะ
ออกและยื่นบัญชีสินค้าทางบก (แบบ ศ.บ.๓) ตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรก าหนด เพ่ือใช้ในการประมวลผลการ
รับบรรทุกของผ่านแดนออกไปนอกราชอาณาจักรต่อไป 

 

หมวด ๖ 
การปฏิบัติพิธีการศุลกากรส าหรับระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียนเฉพาะเรื่อง 

                 
ส่วนที่ ๑ 

การเปลี่ยนแปลงด่านศุลกากรต้นทาง ด่านศุลกากรปลายทาง ด่านศุลกากรผ่านแดน 

  ข้อ ๔7 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงด่านศุลกากรต้นทาง ด่านศุลกากรปลายทาง ด่านศุลกากร 
ผ่านแดนให้ด าเนินการ ดังนี้ 

     ๔7.๑ เมื่อผู้ควบคุมยานพาหนะได้เดินทานไปถึงด่านศุลกากรที่ต้องการเปลี่ยนแปลงแล้ว 
ให้แจ้งพนักงานศุลกากรเพ่ือท าการตรวจสอบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงในระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน 

     ๔7.๒ พนักงานศุลกากรจะท าการตรวจสอบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อน
บันทึกผลการเปลี่ยนแปลงและบันทึกผลตรวจปล่อยในระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียนต่อไป 

     ๔7.3 พนักงานศุลกากรจะท าการตรวจสอบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อน
บันทึกผลการเปลี่ยนแปลงและบันทึกผลตรวจปล่อยในระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียนต่อไป พร้อมทั้งมอบ
เอกสารประกอบการผ่านแดนที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผู้ควบคุมยานพาหนะ   

     ๔7.4 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรส าหรับการน าของเข้า การส่งของออกในกรณีที่ต้องมี
การแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใบขนสินค้าผ่านแดนอาเซียนให้ด าเนินการตามประกาศ ค าสั่งและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

 

 

 



๑๓ 

 
ส่วนที่ ๒ 

กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสัยอย่างใด 

  ข้อ 48 กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสัย ท าให้จ าเป็นต้องเปลี่ยนยานพาหนะหรือภาชนะที่บรรจุ
สินค้าระหว่างขนส่ง ให้ผู้ควบคุมยานพาหนะ แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเพ่ือเป็นหลักฐานและแจ้ง
หน่วยงานศุลกากรของส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่ใกล้ที่สุดโดยพลัน 

ส่วนที่ 3 
กรณีระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบไฟฟ้าขัดข้อง 

   ข้อ 49 ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร ระบบสื่อสารขัดข้อง ระบบไฟฟ้าขัดข้อง หรือ
มีปัญหาอ่ืน อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติพิธีการศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได ้
 49.1 กรณีประเทศไทยเป็นประเทศต้นทาง ไม่สามารถรับส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกและ
ใบก ากับการเคลื่อนย้ายสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 49.2 กรณีประเทศไทยเป็นประเทศปลายทาง ไม่สามารถรับส่งข้อมูลบัญชีสินค้าทางบก 
(แบบ ศ.บ.1) และใบขนสินค้าขาเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ได ้
 49.3 กรณีประเทศไทยเป็นประเทศที่ถูกผ่านแดน ไม่สามารถรับส่งข้อมูลบัญชีสินค้าทาง
บก (แบบ ศ.บ.1) ทางอิเล็กทรอนิกส์ได ้
   ให้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรในรูปแบบกระดาษ (Manual) ตามประกาศกรมศุลกากรว่าด้วยการ
ปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ขัดข้อง 

 ข้อ 50 ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร ระบบสื่อสารขัดข้อง ระบบไฟฟ้าขัดข้อง หรือ
มีปัญหาอ่ืน อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถด าเนินกระบวนการทางศุลกากรส าหรับระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน 
ให้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 50.1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือผู้กระท าแทน จะแจ้งข้อมูลข่าวสารไป
ยังผู้เกี่ยวข้องทราบถึงกรณีขัดข้อง แจ้งระยะเวลาในการท าให้ระบบคอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้ปกติ และจัด
ประกาศข้อมูลข่าวสารทางระบบอินเทอร์เน็ต ระบบอินทราเน็ต เมื่อได้รับแจ้งเหตุขัดข้อง หัวหน้าหน่วยงาน
บริการ นายด่านศุลกากร จะพิจารณาสั่งการให้พนักงานศุลกากร ปฏิบัติพิธีการศุลกากรผ่านแดนอาเซียน ใน
รูปแบบกระดาษได้  
  50.2 กรณีด่านศุลกากร พบว่าพ้ืนที่รับผิดชอบมีปัญหาเป็นเหตุให้ระบบขัดข้อง เช่น 
กระแสไฟฟ้า ระบบสื่อสารขัดข้อง นายด่านศุลกากรหรือผู้กระท าแทน จะพิจารณาสั่งการให้พนักงานศุลกากร 
ปฏิบัติพิธีการศุลกากรผ่านแดนอาเซียน ACTS ในรูปแบบกระดาษได้  

 ข้อ 51 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรผ่านแดนอาเซียน ACTS ในรูปแบบกระดาษ กรณีประเทศไทย
เป็นประเทศต้นทาง มีข้ันตอน ดังนี้ 

 51.1 ณ ด่านศุลกากรต้นทางหรือด่านศุลกากรภายในประเทศ เมื่อผู้ควบคุมยานพาหนะ 
ติดต่อหน่วยงานบริการศุลกากร ยื่นเอกสารประกอบการผ่านแดน (Transit Accompanying Document : 
TAD) และมีความประสงค์จะปฏิบัติพิธีการศุลกากรผ่านแดนอาเซียน ACTS ในรูปแบบกระดาษ พนักงาน
ศุลกากรจะตรวจสอบเอกสาร TAD ในรูปแบบกระดาษ พร้อมเอกสารแนบ เช่น ใบอนุญาตส่งออกสินค้า (ถ้ามี) 
เป็นต้น และตรวจสอบสินค้าผ่านแดนด้วยระบบ x-Ray (ถ้ามี) 



๑๔ 

 
 51.2 หากถูกต้อง พนักงานศุลกากร จะท าการมัดลวดที่ตู้สินค้าของยานพาหนะด้วยดวง
ตราตะกั่วที่กรมศุลกากร จะเขียนหมายเลขดวงตราตะกั่วของกรมศุลกากร พร้อมลงลายมือชื่อ และประทับตรา
ชื่อ วันเดือนปี ก ากับ ในเอกสาร TAD  
 หากพบว่าไม่ถูกต้องตรงกันกับที่ส าแดงในเอกสาร TAD กระดาษ พนักงานศุลกากร จะ
ด าเนินการตามระเบียบต่อไป 
 51.3 พนักงานศุลกากร จัดท าส าเนาคู่ฉบับชุดเอกสาร TAD จัดเก็บไว้ และคืนต้นฉบับให้ผู้
ควบคุมยานพาหนะ 
 51.4 เมื่อระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน กลับมาใช้งานได้ตามปกติ พนักงานศุลกากร 
จะต้องด าเนินการบันทึกข้อมูลเข้าระบบโดยพลัน 
 หากข้อมูลในชุดเอกสาร TAD รูปแบบกระดาษ ไม่ถูกต้องตรงกันกับข้อมูลในระบบศุลกากร
ผ่านแดนอาเซียน (ASEAN Customs Transit System : ACTS)  พนักงานศุลกากร จะด าเนินการตามระเบียบ
ต่อไป 

 ข้อ 52 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรผ่านแดนอาเซียน ACTS ในรูปแบบกระดาษ กรณีประเทศไทย
เป็นประเทศปลายทาง มีข้ันตอน ดังนี้ 
 52.1 ณ ด่านศุลกากรปลายทาง เมื่อผู้ควบคุมยานพาหนะ ติดต่อหน่วยงานบริการศุลกากร 
ยื่นเอกสารประกอบการผ่านแดน (Transit Accompanying Document : TAD) และมีความประสงค์จะ
ปฏิบัติพิธีการศุลกากรผ่านแดนอาเซียน ACTS ในรูปแบบกระดาษ พนักงานศุลกากรจะตรวจสอบเอกสาร TAD 
ในรูปแบบกระดาษ พร้อมเอกสารแนบ เช่น ใบอนุญาตน าเข้าสินค้า (ถ้ามี ) เป็นต้น และตรวจสอบสินค้าด้วย
ระบบ x-Ray (ถ้ามี) 
 52.2 หากถูกต้อง พนักงานศุลกากร จะตรวจสอบการมัดลวดที่ตู้สินค้าของยานพาหนะ จะ
เขียนหมายเลขดวงตราตะกั่วของหน่วยงานศุลกากรต้นทาง พร้อมลงลายมือชื่อ และประทับตราชื่อ วันเดือนปี 
ก ากับ ในเอกสาร TAD  
 หากพบว่าไม่ถูกต้องตรงกันกับที่ส าแดงในเอกสาร TAD กระดาษ พนักงานศุลกากร จะ
ด าเนินการตามระเบียบต่อไป 
 52.3 พนักงานศุลกากร จัดท าส าเนาคู่ฉบับชุดเอกสาร TAD จัดเก็บไว้ และคืนต้นฉบับให้ผู้
ควบคุมยานพาหนะ  
 52.4 เมื่อระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียนกลับมาใช้งานได้ตามปกติ พนักงานศุลกากร 
จะต้องด าเนินการบันทึกข้อมูลเข้าระบบโดยพลัน 
 หากข้อมูลในชุดเอกสาร TAD กระดาษ ไม่ถูกต้องตรงกันกับข้อมูลในระบบศุลกากรผ่าน
แดนอาเซียน (ASEAN Customs Transit System : ACTS)  พนักงานศุลกากร จะด าเนินการตามระเบียบ
ต่อไป 
 ข้อ 53 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรผ่านแดนอาเซียน ACTS ในรูปแบบกระดาษ กรณีประเทศไทย
เป็นประเทศผ่านแดน มีข้ันตอน ดังนี้ 
 53.1 ณ ด่านศุลกากรผ่านแดนที่น าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร  
 53.1.1 เมื่อผู้ควบคุมยานพาหนะ ติดต่อหน่วยงานบริการศุลกากร ยื่นเอกสาร
ประกอบการผ่านแดน (Transit Accompanying Document : TAD) และมีความประสงค์จะปฏิบัติพิธีการ
ศุลกากรผ่านแดนอาเซียน ACTS ในรูปแบบกระดาษ  พนักงานศุลกากร จะตรวจสอบเอกสาร TAD ในรูปแบบ



๑๕ 

 
กระดาษ พร้อมเอกสารแนบ เช่น ใบอนุญาตน าผ่านสินค้า (ถ้ามี) เป็นต้น และตรวจสอบสินค้าด้วยระบบ x-
Ray (ถ้ามี) 
 53.1.2 พนักงานศุลกากร จะตรวจสอบการมัดลวดที่ตู้สินค้าของยานพาหนะว่าดวง
ตราตะก่ัวของประเทศสมาชิกอาเซียน ว่าอยู่สภาพเรียบร้อยหรือไม่ 
 หากพบเหตุสงสัย พนักงานศุลกากร จะด าเนินการตามกฎหมาย ประกาศ ค าสั่ง หรือ
ระเบียบที่เก่ียวข้องกับการขนส่งสินค้าผ่านแดน 
 53.1.3 หากถูกต้อง พนักงานศุลกากร จะเขียนหมายเลขดวงตราตะกั่วของประเทศ
สมาชิกอาเซียน พร้อมลงลายมือชื่อ และประทับตราชื่อ วันเดือนปี ก ากับ ในเอกสาร TAD  
 หากพบว่าผลการตรวจด้วยระบบ X-Ray ไม่ถูกต้องตรงกันกับที่ส าแดงในเอกสาร 
TAD รูปแบบกระดาษ พนักงานศุลกากร จะด าเนินการตามระเบียบต่อไป 
 53.1.4 พนักงานศุลกากร จัดท าส าเนาคู่ฉบับชุดเอกสาร TAD จัดเก็บไว้ และคืน
ต้นฉบับให้ผู้ควบคุมยานพาหนะ 
 53.1.5 ในกรณีที่มีการควบคุมการขนย้ายสินค้าผ่านแดนด้วยเทคโนโลยีที่กรม
ศุลกากร จะได้ปรับปรุงหรือพัฒนาเพ่ิมขึ้น ตามข้อ 44.4 พนักงานศุลกากร จะต้องน าระบบดังกล่าว มาใช้
ควบคุมการขนย้ายของผ่านแดนตามระเบียบ ค าสั่ง หรือตามความเหมาะสม และจัดท าแบบรับมอบและส่งคืน
อุปกรณ์ พร้อมส าเนาคู่ฉบับโดยวิธีสอดกระดาษคาร์บอน ให้ผู้ควบคุมยานพาหนะ ลงลายมือชื่อ วันเดือนปี 
ก ากับ และส่งคืนต้นฉบับให้ผู้ควบคุมยานพาหนะ เพ่ือส่งคืนอุปกรณ์ดังกล่าว ต่อพนักงานศุลกากร ณ ด่าน
ศุลกากรผ่านแดนที่ส่งสินค้าออกราชอาณาจักร ต่อไป 
 53.1.6 เมื่อระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียนกลับมาใช้งานได้ตามปกติ พนักงาน
ศุลกากร จะต้องด าเนินการบันทึกข้อมูลเข้าระบบโดยพลัน 
 หากข้อมูลในชุดเอกสาร TAD กระดาษ ไม่ถูกต้องตรงกันกับข้อมูลในระบบศุลกากร
ผ่านแดนอาเซียน พนักงานศุลกากร จะด าเนินการตามระเบียบต่อไป 
 53.2 ณ ด่านศุลกากรผ่านแดนที่ส่งสินค้าออกราชอาณาจักร  
 53.2.1 เมื่อผู้ควบคุมยานพาหนะ ติดต่อหน่วยงานบริการศุลกากร ยื่นเอกสาร TAD) 
ในรูปแบบกระดาษ  พนักงานศุลกากรจะตรวจสอบเอกสาร TAD ในรูปแบบกระดาษ พร้อมเอกสารแนบ เช่น 
ใบอนุญาตน าผ่านสินค้า (ถ้ามี) เป็นต้น และตรวจสอบสินค้าด้วยระบบ x-Ray (ถ้ามี) 
 53.2.2 พนักงานศุลกากร จะตรวจสอบการมัดลวดที่ตู้สินค้าของยานพาหนะว่าดวง
ตราตะก่ัวของประเทศสมาชิกอาเซียน ว่าอยู่สภาพเรียบร้อยหรือไม่ 
 หากพบเหตุสงสัย พนักงานศุลกากร จะด าเนินการตามกฎหมาย ประกาศ ค าสั่ง หรือ
ระเบียบที่เก่ียวข้องกับการขนส่งสินค้าผ่านแดน 
 53.2.3 พนักงานศุลกากร จะตรวจสอบรายละเอียดหมายเลขดวงตราตะกั่วของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน ผลการตรวจสินค้าผ่านแดนด้วยระบบ x-Ray (ถ้ามี) ที่พนักงานศุลกากร ณ ด่าน
ศุลกากรผ่านแดนที่น าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร เขียนบนเอกสาร TAD หากถูกต้อง พนักงานศุลกากร จะ
ลงลายมือชื่อ และประทับตราชื่อ วันเดือนปี ก ากับ ในเอกสาร TAD รูปแบบกระดาษ 
 หากพบว่าไม่ถูกต้องตรงกันกับที่ส าแดงในเอกสาร TAD กระดาษ พนักงานศุลกากร 
จะด าเนินการตามระเบียบต่อไป 
 53.2.4 พนักงานศุลกากร จัดท าส าเนาคู่ฉบับชุดเอกสาร TAD รูปแบบกระดาษ 
จัดเก็บไว้ และคืนต้นฉบับให้ผู้ควบคุมยานพาหนะ 



๑๖ 

 
 53.2.5 ในกรณีพบอุปกรณ์ควบคุมการขนย้ายสินค้าผ่านแดนด้วยเทคโนโลยีที่กรม
ศุลกากรมี ให้ผู้ควบคุมยานพาหนะ ลงลายมือชื่อ วันเดือนปี ก ากับ บนแบบรับมอบและส่งคืนอุปกรณ์ เพ่ือ
ส่งคืนอุปกรณ์ และพนักงานศุลกากร รับคืนอุปกรณ์ควบคุมการชนย้ายสินค้าผ่านแดนด้วยเทคโนโลยีที่กรม
ศุลกากร ลงลายมือชื่อ วันเดือนปี ก ากับ บนแบบรับมอบและส่งคืนอุปกรณ์ พร้อมจัดท าส าเนาคู่ฉบับ และส่ง
ต้นฉบับคืนให้ผู้ควบคุมยานพาหนะ 
 53.2.6 เมื่อระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน กลับมาใช้งานได้ตามปกติ  พนักงาน
ศุลกากร จะต้องด าเนินการบันทึกข้อมูลเข้าระบบโดยพลัน 
 หากข้อมูลในชุดเอกสาร TAD กระดาษ ไม่ถูกต้องตรงกันกับข้อมูลในระบบศุลกากร
ผ่านแดนอาเซียน พนักงานศุลกากรจะด าเนินการตามระเบียบต่อไป 
   
       ประกาศ  ณ  วันที่         มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖3  
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